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Seçimi ile Türkiye, siyasi istikrarı, kararlı 
büyümesi ve ekonomik potansiyeli ile 
dünyada bir cazibe merkezi olmayı sürdürdü. 
Ülkemiz, eşsiz doğal güzellikleri, tarihi ve 
kültürel zenginlikleri ile 2018 yılında yaklaşık 
44 milyon turisti ağırlarken, Ortaklığımız da, 
dünyanın en önemli turizm merkezlerinden 
biri hâline gelen Türkiye’nin Milli Bayrak 
Taşıyıcısı olması ve sürekli genişleyen uçuş 
ağı ile havacılık sektörünün en hızlı büyüyen 
şirketleri arasında yer aldı.

GÜCÜMÜZ TECRÜBEMİZ

85 yaşına basmış bir markanın kazanmış 
olduğu tecrübe ile genç ve dinamik Türk 
Hava Yolları ailesinin coşkun enerjisini 
başarı ile harmanlayarak her zamankinden 
daha güçlü ve azimli olarak hedeflerimize 
yürümeye devam ediyoruz. Sektörümüzün 
en köklü markalarından biri olarak 
kuruluşumuzdan bu yana yegâne gayemiz; 
misafir kabul ettiğimiz yolcularımızı 
sevdiklerine ulaştırmak, ulaştırırken de 
milletimize ve kültürümüze has güzellikleri 
yaşatmak oldu. Bugüne dek sayısız ödüle 
layık görülmemiz ve üstün hizmet kalitemizle 
ortaya koyduğumuz fark, “dünyanın en 
iyisi olma” hedefi ile ilerleyen bir hava yolu 
olarak büyük önem atfettiğimiz başarılardır. 

Ancak, Türk Hava Yolları olarak her türlü 
ödül ve payenin üstünde tuttuğumuz, 
yolcularımızın kalplerinde edindiğimiz yerdir. 
Her kademedeki çalışandan yöneticisine 
kadar Türk Hava Yolları ailesi, yolcularımızın 
gözünde bir numara olmamızı sağlayan 
bu başarıdaki en büyük pay sahibidir. Bu 
vesile ile Milli Bayrak Taşıyıcı hava yolumuza 
emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma 
bir kez daha şükranlarımı sunuyor, 
iştiraklerimize, paydaşlarımıza ve ülkemiz sivil 
havacılığının gelişmesine katkı sağlayan tüm 
işletmelerimize de teşekkürlerimi iletiyorum. 
İştirakleri ile birlikte 60 bin kişiyi aşan bir aile 
olarak Türk Hava Yolları’nın son yıllarda elde 
ettiği başarılar, dünya havacılığında zirveye 
ulaşmaya olan inancımızı daha da pekiştiriyor.

YOLCU VE KARGODA ÇİFT HANELİ 
BÜYÜME

Türk Hava Yolları’nın altyapı, filo ve istihdam 
alanlarında büyük yatırımlara imza attığı  
2018 yılı, her kulvarda elde ettiğimiz 
başarılarla taçlandırdığımız, kazanımlarla 
dolu bir yıl oldu.

Yolcu sayımız 2018 yılında bir önceki yıla 
göre %9,5 oranında artarak, 75,2 milyona 
ulaştı. Toplam yolcu doluluk oranımız ise 2,8 
puanlık artışla %81,9 olarak gerçekleşti. Yurt 
dışı yolcu doluluğumuz 3 puan artarak %81,4 
seviyesine, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 
1,2 puan artarak %85,3 seviyesine ulaştı. 
Direkt yolcu sayısında yakalanan %11,6’lık 
artış ise ülkemizin küresel turizmde yükselişini 
sürdürdüğünü net biçimde ortaya koyuyor. 

Finansal tablomuz da başarılı geçen turizm 
sezonunun getirilerini yansıtıyor. 2018 
yılında 1 milyar 191 milyon ABD dolarıyla 
ile konsolide esas faaliyet kâr rekorumuzu 
kırarken, 753 milyon ABD doları net kâr elde 
ettik.

EBITDAR tutarımız ise rekor kırarak 3 milyar 
349 milyon ABD dolarına ulaşırken, EBITDAR 
marjımız %26,1 olarak hesaplandı.

Dünyada en çok ülkeyi ve uluslararası 
destinasyonu kapsayan uçuş ağımız ve 
iyi çeşitlendirilmiş gelir yelpazemizle 
Ortaklığımız, 2018 yılındaki talep artışıyla 
birlikte gelirlerini %17,3 artışla 12 milyar 
855 milyon ABD dolarına ulaştırarak yeni bir 
rekora daha imza attı.

Alt markalarımızdan Turkish Cargo, 2023 
yılında dünyanın en büyük 5 hava kargo 
şirketinden biri olma hedefi kapsamında 
güçlü büyümesini 2018 yılında da sürdürdü. 
Dünyada ilk 8 içerisinde bulunan1  ve 124 
ülkeye ulaşan Turkish Cargo, taşıdığı kargo 
miktarını bir önceki yıla göre %25,8 oranında 
artırarak 1,4 milyon tona ulaştırdı. Kargo 
gelirleri ise 2018 yılında bir önceki yıla göre 
%25,1 artarak 1,65 milyar ABD dolarına ulaştı. 

Son 10 yıl zarfında e-ticaret sektörünün 
küresel anlamda hızlı büyümesiyle birlikte 
hava kargo sektörü de hızlı bir büyüme 
trendi yakaladı. 2019 yılında küresel e-ticaret 
sektörünün yaklaşık 3,5 trilyon ABD dolarına 
ulaşacağı tahmin edilmektedir.2  Hava 
kargo sektörünün doğrudan paydaş olduğu 
bu sektörde işletmeden tüketiciye olan 
e-ticaretin hava kargodaki payı 2016 yılında 
%83 iken 2018 yılında bu oran %90 seviyesine 
ulaştı.3  

Havacılıkta yaşanan yoğun küresel rekabet 
ve coğrafyamızda süren belirsizliklere 
rağmen yolcu ve kargoda elde ettiğimiz çift 
haneli büyüme ve yüksek kârlılık sayesinde 
Türk Hava Yolları, sektöründeki en başarılı 
şirketler arasında yer almaya devam etti.

Yaş ortalaması 8,2 olan uçaklarımızla 
dünyanın en genç ve en modern filolarından 
biri olan Türk Hava Yolları filosu, 2018 yıl sonu 
itibarıyla 218 dar gövde, 92 geniş gövde ve 
22 kargo olmak üzere toplam 332 uçağa 
ulaştı. Dünyada ilk 10 içerisinde yer aldığımız 
filo büyüklüğünde4  2019 yılı yaz aylarında 
teslim alacağımız Boeing 787-9 Dreamliner 
ve ilki 2020 yılında filomuza katılacak 
Airbus A350-900 modeli yeni nesil geniş 
gövde uçaklarımızla daha da üst sıralara 
tırmanmaya devam edeceğiz.

Merkezinde hub’ımız İstanbul olan rakipsiz 
uçuş ağımızı, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 
toplam 124 ülkeyi kapsayacak şekilde 
genişletirken, uçtuğumuz nokta sayısını 
ise 52’si yurt içi, 258’i yurt dışı olmak üzere 
310’a çıkardık. Sierra Leone’nin başkenti 
Freetown, Özbekistan’ın Semerkand, 
Rusya’nın Krasnodar, Komorlar Birliği’nin 
başkenti Moroni, Gambiya’nın başkenti 
Banjul ve Zambiya’nın başkenti Lusaka 
2018 yılında uçuş ağımıza eklediğimiz yeni 
destinasyonlarımız oldular.

DEĞERLİ HİSSEDARLARIMIZ, 
MÜŞTERİLERİMİZ, İŞ ORTAKLARIMIZ 
VE ÇALIŞANLARIMIZ,

Ülkemiz, Ortaklığımız ve küresel havacılık 
sektörü için son derece önemli ve tarihi 
bir olaya sahne olan 2018 yılı, Türk Hava 
Yolları’nın tüm kulvarlarda gösterdiği 
güçlü büyüme ile geride kaldı. 29 Ekim 
2018 tarihinde, Cumhuriyet Bayramımızda, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açılışı yapılan İstanbul 
Havalimanı, Milli Bayrak Taşıyıcımızın 
yeni evi olarak gelecek vizyonumuzu 
üzerine kuracağımız bir platform olarak 
kullanımımıza açılırken, Türkiye’yi ve Türk 
havacılık sektörünü de bir üst kulvara 
taşıyacak bir güç çarpanı işlevini üstleniyor. 
Gelecek yıllarda daha da net görüleceği 
üzere, Türkiye ve Türk Hava Yolları, 
dünyadaki ekonomik aktivite yoğunluğunun 
Batı'dan Doğu'ya doğru kayması ve küresel 
havacılığın en verimli büyüme alanlarının 
başında Asya Pasifik Bölgesi'nin gelmesi gibi 
gelişmelerin en büyük kazananları arasında 
yer alacak.

2018 yılı ayrıca demokrasimiz açısından da 
tarihi bir yıl oldu. Millet iradesinin en yüksek 
seviyede vücut bulduğu Cumhurbaşkanlığı 
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1 World Air Cargo Data (WACD) 
2 Official Airline Guide (OAG-Analytics)
3 IATA-“Air Passenger Market Analysis-December 2018”
4 IATA – World Air Transport Statistics (WATS) 2018 (Kargo şirketleri hariçtir.) 
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tüm fazları tamamlandığında ise yılda 200 
milyon yolcu kapasitesine ulaşacak İstanbul 
Havalimanı’nda yolcularımızı bekliyoruz. 
İstanbul Havalimanı ile yeni bir döneme 
başlayan Türk Hava Yolları, daha büyük 
hedeflere yöneleceği bu yeni dönemde 
cesur, dinamik ve kararlı adımlarla 
ilerleyecek. Bu dönemi temsilen 
Ortaklığımız, yolcularımıza dönük görsel 
unsurlarından kabin üniformalarını ve marka 
görsel kimliğini yeniledi. Hedeflerimiz 
konusundaki iddiamızı ortaya koyan, köklü 
bir tarihin getirdiği tecrübeyi modern ve 
şık bir tasarımla harmanlayan yeni kabin 
üniformalarımız, daima gülümseyen 
yüzümüz olan kabin ekiplerimizi de 
önümüzdeki heyecan verici büyüme 
dönemine hazır hale getiriyor. Ettore Bilotta 
imzalı üniformalarımızdaki “Flow - Akış” 
detayı ise markamızın ödüllere mazhar 
kesintisiz ve tam hizmet anlayışını sembolize 
ederken bir yandan da ülkemiz Türkiye 
ve evimiz İstanbul’un coşkun enerjisini 
yansıtıyor.

İLETİŞİM ÇALIŞMALARIMIZLA FARK 
YARATIYORUZ

Küresel bir marka ve Türkiye’nin Milli 
Bayrak Taşıyıcı hava yolu olarak hizmet 
anlayışımızı ve yüksek kalitemizi dünyanın 
dört bir yanında aktif biçimde tanıtmak, 
elçisi olduğumuz milletimizin medeniyet 
birikimini layığıyla taşıyabilmek için 
uçtuğumuz ülkelerdeki sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlere destek veriyor, toplumlar 
ve insanlar arasında bağlar da kuruyoruz. Bu 
faaliyetlerimiz markamızın etkisini ve gücünü 
geniş kitlelere ulaştırmakta yararlandığımız 
en önemli iletişim unsurlarımızın başında 
geliyor. 2018 yılında imza attığımız iletişim 
kampanyalarından “Beş Duyu” ile Dr. Oz 
olarak da tanınan ünlü TV programcısı ve 
cerrah Mehmet Öz’ün dünyayı markamızla 
keşfe davetini yüz milyonlarca kişiye 
ulaştırdık. Dünya televizyon tarihinin en çok 
izlenen programı olan Amerikan futbolunun 
şampiyonluk maçı Super Bowl’un reklam 
kuşağında üçüncü kez yer alarak marka 
bilinirliğimize önemli katkı sağladık. Küresel 
araştırmalar Türk Hava Yolları’nın dünyanın 
en çok bilinen hava yolları arasında marka 
bilinirliği bakımından ikinci sırada yer 
aldığını gösteriyor. Çalışmalarımızı bu alanda 
“bir numara” olmak üzere durmaksızın 
sürdürüyoruz.

Desteklediğimiz kültürel ve sportif 
faaliyetler üzerinden küresel bir marka 
olmanın gereklerini yerine getirirken, ortak 
değerler ve idealler yoluyla insanlar arasında 
köprüler kuruyoruz. Destek verdiğimiz 
sportif faaliyetler arasında yer alan Turkish 
Airlines EuroLeague ile Avrupa basketboluna 
olan desteğimizi sürdürürken, sporun 
birleştirici özelliklerinden faydalanıyor, 
Türk Hava Yolları’nı ve marka vaatlerimizi 
kitlelere ulaştırıyoruz. Sponsorluk 
faaliyetlerimizde ülkemiz Türkiye’yi ve 
saymakla bitmeyecek güzelliklerini de 
öne çıkarıyor, turizm sektörümüze katkı 
sağlıyoruz. Antalya’yı dünya golf turizminin 
en önemli destinasyonlarından biri haline 
getiren Turkish Airlines Open ile golf 
sporunun devlerini ülkemizde ağırlıyor, 
dünyanın en büyük kurumsal amatör golf 
turnuvası Turkish Airlines World Golf Cup 
ile de amatör golfçülere sesleniyoruz. 
Benzer sponsorluklarımız arasında yer 
alan Avrupa Profesyonel Kulüp Ragbi 
Şampiyonası ve Chio Aachen Binicilik 
Turnuvası gibi organizasyonlarla son 
derece kritik potansiyel yolcu kitlesine 
erişiyor, markamızın prestijini öne çıkaracak 
uluslararası organizasyonlarda bulunuyoruz.

DAHA BÜYÜK HEDEFLERE DOĞRU

Çift haneli büyümemize sahne olan ve 
İstanbul Havalimanı’nın operasyonel hale 
geldiği 2018 yılı, Ortaklığımız açısından 
önemli bir mihenk taşı olarak geride kaldı. 
2019 yılında tam olarak faal hale gelen 
İstanbul Havalimanı, 2023 ve sonraki 
dönemlere yönelik hedefler için Türk Hava 
Yolları olarak bir stratejik değer rolünde. 
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yılda 
120 milyon yolcu ve 500 uçaklık bir filo 
hedefleyen Türk Hava Yolları, tüm iştirakleri 
ile birlikte 60 bin kişiyi aşan dev bir aile 
olarak havacılık sektörünün zirvesine olan 
yolculuğunu daha hızlı adımlarla sürdürecek. 
Havacılık tarihinde başlayan bu yeni dönem 
konusunda duyduğumuz heyecanı paylaşan 
ve bizlerden güvenlerini esirgemeyen 
çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve tüm 
hissedarlarımıza teşekkür ediyor, 2019 yılını 
daha büyük başarılarla kapatmayı temenni 
ediyorum.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NDAN

2019 yılında ise Fas’ta Marakeş, Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde Şarjah, Endonezya’da 
Bali/Denpasar, Meksika’da Mexico City ve 
Cancun, Finlandiya’da Rovaniemi, Mısır’da 
Luksor, Nijerya’da Port Harcourt, Kongo’da 
Pointe-Noire, Fransa’da Strazburg şehirlerine 
sefer başlatmayı planlıyoruz.

Lokomotif sektörlerimizden turizmin son 
derece başarılı bir yıl geçirmesi yanında, 
Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte 
başlattığımız Direkt Turizm Hamlesi ile 2019 
yılında Antalya, İzmir ve Bodrum gibi turistik 
şehirlerimizden Avrupa ve Orta Doğu’ya 
direkt uçtuğumuz hatlarımızda çeşitliliğe 
devam edeceğiz. Ayrıca, 2019 yılında Kayseri, 
Gaziantep ve Adana gibi ihracat yapan 
şehirlerimize destek olmak amacıyla mevcut 
seferlerimizde artışı sürdüreceğiz. 2018 
yılında Ankara’yı da Avrupa’ya daha güçlü 
bağlamaya devam ederek başkentimizden 
Avrupa ve Orta Doğu’nun önemli 
merkezlerine sefer başlattık. 2019 yılında da 
bu alandaki atılımlarımıza devam edeceğiz.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 
verilerine göre, dünyada taşınan tarifeli yolcu 
sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre %6,1 
artarak 4,3 milyara ulaştı. 2019 yılında ise 
sektör beklentileri tarifeli yolcu sayısının  
4,6 milyara ulaşacağı yönünde.

Havacılık otoriteleri önümüzdeki 20 yıl 
boyunca hava yolu yolcu sayısının %3,5’lik 
bir bileşik yıllık büyüme oranıyla 8,2 milyara 
ulaşacağını öngörüyorlar.5  Günümüz 
mevcudunun iki misline tekabül eden bu 
rakama erişmenin lokomotifi ise, küresel 
ekonomideki ağırlığı da giderek artan, 
Asya Pasifik Bölgesi olacak. Türk Hava 
Yolları, İstanbul Havalimanı gibi stratejik bir 
değerle ülkemizin kıtalar arasındaki eşsiz 
konumunun avantajını birleştirerek sivil 
havacılığın geleceğindeki yerine şimdiden 
hazırlanıyor. Dünyada en çok ülkeye uçan 
hava yolu unvanına sahip Ortaklığımız; uçuş 
ağı, filo ve hizmet kalitesi dahil tüm büyüme 
stratejilerini bu bilinçle adım adım hayata 
geçiriyor.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA TARİH 
YAZMAYA HAZIRIZ

İlk fazının sadece 42 ay gibi rekor bir süre 
zarfında tamamlanarak, 29 Ekim 2018 
tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından açılmasıyla 
hizmete giren İstanbul Havalimanı, kıtaları 
birbirine bağlayan kentimiz İstanbul’u 
küresel havacılık sektörünün merkezine 
yerleştirerek, Türk Hava Yolları ve Türk 
havacılık sektörünü dünyanın değişen 
ekonomik ekseni ile azami avantaj 
sağlayacak biçimde hizalıyor. Derin bir 
stratejik öngörü ve vizyonun eseri olan 
İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları’nın 
gelecek on yıllardaki sağlıklı, sürdürülebilir 
büyümesini temin ederken, dünya hava 
taşımacılığının ve genel anlamda ticaret 
yollarının en kritik akslarından biri üzerindeki 
İstanbul’un turizm, lojistik ve ticaret 
konusundaki hakim konumunu daha da 
pekiştiriyor. Dünyanın tek çatı altında sıfırdan 
yapılan en büyük havalimanı olan bu dev 
tesis, bir yandan da beş saatlik bir uçuşla 66 
ülkeye erişim imkânı veren İstanbul’un dünya 
havacılığı için gerçek bir yıldız hâline gelişini 
de müjdeliyor.

Türk Hava Yolları açısından İstanbul 
Havalimanı sadece kıtalar, insanlar ve 
kültürler arası köprüler kurma misyonumuza 
uygun olarak sürekli genişlettiğimiz 
uçuş ağımıza yeni destinasyonlar 
ekleme kabiliyeti anlamına gelmiyor. 
Ortaklığımızı rakiplerinden ayıran en 
önemli niteliklerimizden başlıcası ve 
kültürümüzden gelen misafirperverliğimiz 
gibi bize has özelliklerimizi barındıran ‘Marka 
Deneyimimiz’ İstanbul Havalimanı ile birlikte 
yenilendi, yolcularımıza gösterdiğimiz 
ihtimamı daha açık biçimde gözler önüne 
seren yeniliklerle donatıldı. Özel yolcu 
salonlarımızdan, self check-in alanlarına, 
yolcularımızın markamızla temasının olduğu 
her yeri yeni dokunuşlarla, yeni yaklaşımlarla 
yeniden tasarlıyor, yolcularımızın bizimle 
yaşadığı deneyimi daha da etkileyici kılmak 
üzere durmaksızın çalışıyoruz. Ödüllü hizmet 
kalitemizin çıtasını kendimizle yarışır şekilde 
daha da yukarı taşımamızı sağlayacak 
tüm bu imkânlar ve daha fazlası, ilk fazıyla 
birlikte yılda 90 milyon yolcu kapasitesine, 

60 BİN KİŞİYİ 
AŞAN DEV AİLE

Türk Hava Yolları, 
tüm iştirakleri ile 

birlikte  
60 bin kişiyi 

aşan dev bir aile 
olarak havacılık 

sektörünün 
zirvesine olan 
yolculuğunu 
sürdürecek.

5 IATA-Press Release No: 62



76,5 milyon m2’lik uçsuz bucaksız bir alan... 
1,4 milyon m²'lik ilk terminal binası ve 95 metre yüksekliğe sahip 

Uluslararası Mimarlık Ödülü kazanmış Hava Trafik Kontrol Kulesi ile 
iki anıtsal yapı... Burası dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı, 

milli gururumuz Türk Hava Yolları’nın
 zirvelere uçacağı yeni evi...

TÜRK HAVA 
YOLLARI’NIN 
YENİ EVİNİ
SİZLER İÇİN 
KEŞFETTİK

KEŞİF

İLK FAZDA 
TOPLAM YOLCU 

KAPASİTESİ

90
MİLYON

İSTANBUL
HAVALİMANI

TOPLAM ALANI

76,5
MİLYON M2

ANA 
TERMİNAL 

BİNASI ALANI

1,4
MİLYON M2



Bu dev eser tavan yüksekliğinden binanın 
genişliğine, insanı ilk girişinden itibaren 
etkiliyor. İstanbul Havalimanı’nda terminal 
ile uçak arasındaki transferi otobüsle 
yapmak tarihe karışıyor. Yeni havalimanında 
aprondaki otobüslere hemen hiç ihtiyaç 
duyulmayacak. 114 uçak aynı anda terminale 
yanaşabilecek, 143 körük uçaklara hizmet 
verecek. (A380 gibi büyük uçakların aynı 
kapıda üç ayrı körüğe ihtiyaçları var.) Böylece 
her uçaktan körükle terminale geçilecek. 
İniş-biniş süreleri kısalacak.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ 
UÇUŞLARIN %80'İ TÜRK HAVA 
YOLLARI TARAFINDAN YAPILACAK 

Türk Hava Yolları’nın tüm operasyonlarını 
İstanbul Havalimanı’na taşımasının 
ardından dev proje tam olarak hizmet 
vermeye başlayacak. Sektöre yepyeni bir 
soluk getirecek İstanbul Havalimanı, Türk 
havacılığını hem nicelik hem de nitelik 
anlamında ileri taşıyacak. Türkiye, dünya 
üzerindeki en önemli ticari havacılık 
merkezlerinden biri olacak. Türk havacılık 
sektörünün gelişiminde lokomotif görevi 
üstlenecek mega aktarma merkezi İstanbul 
Havalimanı’nın sorunsuz bir şekilde hizmete 
girebilmesi konusunda Türk Hava Yolları’na 
çok önemli sorumluluklar düşüyor.

İstanbul Havalimanı ile birlikte yolcu sayısının 
yanı sıra kargo miktarında da artış yaşanacak. 
İlk etapta 2,5 milyon ton olan kargo kapasitesi 
tüm etaplar tamamlandığında 5,5 milyon 
tona ulaşacak. Yıllık kargo kapasitesi itibarıyla 
Havalimanı, İstanbul’u dünyanın en büyük 
kargo şehrine dönüştürecek.

Türkiye, yakın gelecekte yolcu sayısı 
bakımından dünyada ilk 10 ülke arasına 
girecek. Ekonomik büyümeye büyük bir katkı 
sağlaması beklenen İstanbul Havalimanı’nın 
sağladığı katma değerin 2025 yılında GSYİH’nin 
%4,9’una tekabül eden 73 milyar TL'ye 
ulaşacağı tahmin ediliyor.1

5,5
MİLYON TON

Buraya geldiğinizde gözlerinize 
inanamayacaksınız. Terminal binası, 
bir uçtan bir uca iki kilometre. 
Havalimanının girişinden uçağa 
biniş kapısına kadar yaşanan 
süreci tecrübe ettik...

İSTANBUL HAVALİMANI 
ANA TERMİNAL BİNASI, 
ATATÜRK HAVALİMANI 
TERMİNALİ'NİN 4 KATI 
BÜYÜKLÜĞÜNDE

KEŞİF

KARGO 
KAPASİTESİ

1IGA, “İstanbul Yeni Havalimanı Ekonomik Etki Analizi”, Haziran 2016.
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Dünyanın en çok ülkesine uçan ve 
dünyanın en geniş dördüncü uçuş 
ağına sahip Türk Hava Yolları, 2018 yıl 
sonu itibarıyla 332 uçağa sahip filosuyla 
bu alanda dünyanın en büyük 11'inci 
hava yolu şirketi haline gelmiştir.1 

KISACA 
TÜRK HAVA YOLLARI

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, 10 adet de müşterek yönetimine 
sahip olduğu toplamda 15 adet bağlı ortaklık 
ve iştiraki bulunmaktadır.

Dünyada en fazla ülkeye ve en fazla dış 
hat noktasına uçan hava yolu şirketi olan 
Türk Hava Yolları, 2018 yılı itibarıyla 52’si iç 
ve 258’i dış hat olmak üzere 310 noktaya 
uçmaktadır. Son 5 yılda filosundaki uçak 
sayısını %27,2 artırarak 2018 yıl sonu itibarıyla 
332’ye ulaştıran Ortaklığın filosunda; 92 geniş 
gövdeli, 218 dar gövdeli, 22 tane ise kargo 
uçağı bulunmaktadır.

Yolcu sayısını 2018 yılında bir önceki yıla göre 
%9,5 artışla 75,2 milyona ulaştıran Türk Hava 
Yolları, iç hatlar yolcu sayısında %9,3 dış hatlar 
yolcu sayısında ise %9,7 artış sağlamıştır. 2018 
yılında yolcu uçakları konma sayısı %5,2 artışla 
493.876’ya ulaşırken taşınan kargo ve posta 
ise %25,8 artışla 1.412.423 tona yükselmiştir.

TÜRK HAVA YOLLARI ORTAKLIK YAPISI

Ortaklık hisselerinin %50,88’i halka arz 
edilmiş olup, %49,12’si Türkiye Varlık 
Fonu’na; bir adet C grubu hisse ise T.C. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’na aittir. 

332 UÇAK
Türk Hava Yolları 

filosunda; 92 
geniş gövde,  

218 dar gövde,  
22 tane  

kargo uçağı 
bulunmaktadır.

. 

KISACA TÜRK HAVA YOLLARI

1 IATA - World Air Transport Statistics (WATS) 2018

Türkiye 
Varlık Fonu

Diğer 
(Halka Açık Kısım)

%50,88 %49,12



DENEYİMLİ
PİLOT GÖZÜNDEN

TÜRK HAVA
YOLLARI’NIN DÜNÜ

VE BUGÜNÜ

RÖPORTAJ

İlerleyen yaşın en değerli olduğu meslek belki de pilotluktur.
Biz de bu yıl 85. yılını kutlayan Türk Hava Yolları filosunun en

deneyimli kaptanlarından biri olan Menderes Çakıcı’ya, bu yılların 
en yakın şahidine sorduk. Otuz yılı aşkın süredir Türk Hava Yolları 
ailesinde olan Kaptan Pilot Menderes Çakıcı, Türk Hava Yolları'nın 

geçmişini ve bugününü bizler için özetledi.



İşe başladığınızdaki Türk Hava Yolları’nı biraz 
anlatır mısınız?
Normalde okulumu dereceyle bitirdiğim 
için Amerika’dan teklif gelmişti. Bir gün 
gazetede Türk Hava Yolları'nın ilanını gördüm. 
O ilana başvurdum ve seçme imtihanlarını 
kazanarak 1988’de bu güzel kuruma girmiş 
oldum. Ben Türk Hava Yolları’na girdiğimde 30 
civarında uçağımız vardı. Yolcu sayımız dört 
milyonu geçmemişti o zaman. 7/24 uçması 
gereken uçakları günün ancak %25'inde 
kullanabiliyorduk. Doluluk oranı çok düşüktü, 
%60'lardaydı hatırladığım kadarıyla. O 
günlerden bugünlere geldik. 
 
Bugünlere gelmemizde önemli dönüm noktaları 
sizce nelerdir?
Bugün dünyanın en büyük hava yolu 
şirketlerinden biri olmamızda önemli noktalar 
var. Mesela siyasi otoritelerin aldığı kararlar ve 
mantalitenin değişmesi, çok önemli. 2006’daki 
özelleştirme süreci ve rekabet ortamının 
doğması, yöneticilerimizin buna göre doğru 
adımlar atması önemliydi. Sonrasında kıtalar 
arası uçakların alınması da rekabet gücümüzü 
artırdı. Star Alliance grubuna dahil olma ve 
bu şekilde daha fazla yolcuya hizmet etmek 
önemli bir dönüm noktasıydı. Bunlarla birlikte 
kendi pilotumuzu yetiştirmek üzere açtığımız 
Uçuş Akademisi ve uzman insan kaynağı 
politikası bizi daha da yükseklere taşıdı. 
 
Türk Hava Yolları’nın rekabetteki farkları 
nelerdir?
“Bugün neredeyiz” derseniz, önce filo yapısı 
olarak modern ve genç bir filoya sahibiz. 
Diğer bir avantaj ise, yazılı kuralların yanında 
yazılmayan manevi bir birlikteliğin burada 
olması. Yani bir takımız. Gerçek bir takımız. 
Duygusal anlamda büyük bir bağımız var. 
Bir sahiplenme var, çünkü biz ay yıldızlı 
bayrağımızı taşıyoruz. Türk Hava Yolları’na 
hizmet eden herkes o gönderdeki bayrağa, 
sanki sahibi olduğu bir şirkete hizmet ediyor 
gibi çalışıyor. Büyük bir misafirperverlik var 

Pilot olmaya nasıl karar verdiniz ve 
Türk Hava Yolları ile yolunuz nerede 
kesişti?
Ben Ankara'nın yakınlarındaki 
Gölbaşı'ndaki Selametli köyünde 
doğdum. Köyümüzün bulunduğu 
alanın karşısındaki açık düz ovada 
bizim silahlı kuvvetlerimizin özel 
ekiplerinin antrenman yaptığı, 
paraşütle atladığı bir alan vardı. 
Çocukken aklımın başına geldiği 
andan itibaren tepemde bir tane 
C47 uçağı uçardı. Ben de onu 
izlerdim. Bir C47 uçağını uçurmak 
istiyordum. Ayrıca köyümüzün 
yakınındaki bir tepede Türk Hava 
Kurumu'na ait bir uçak düşmüş ben 
doğmadan önce. İki pilotumuz şehit 
olmuş. O şehitlerimizin aileleri bize 
misafirliğe gelirdi. Annem babam 
çok severdi onları. Duyunca çok 
etkilenmiştim bu olaydan. Bu iki 
nedenden dolayı pilot olmaya karar 
verdim. Önce uçak mühendisliği 
okudum, Türk Hava Yolları ailesinin 
bir ferdi oldum.

diğer şirketlerde olmayan. Zaten ikramda, 
misafirperverlikte şirketin aldığı ödüller bunu 
gösteriyor. Ayrıca şu da var, tabii ki her şirket 
reklam yapıyor ama biz bazı reklamlarla daha 
fazla ön plana çıkıyoruz. Yani bir bakıyorsunuz ki 
ünlü bir binanın tepesinde Türk Hava Yolları’nın 
reklamını görüyorsunuz. Veya bir otobüsün 
arkasında ıssız bir yerde Türk Hava Yolları’nın 
logosu gözünüze çarpıyor. Çin'deki herhangi bir 
şehirde bir dondurma dükkanı görüyorsunuz, 
sohbet ediyorsunuz onlar Türk Hava Yolları 
dediğimiz zaman bir kere önlerini ilikliyorlar. 
Acayip saygı duyuyorlar bize. Dedikleri şu; "Biz 
buradayız, ekmek kazanıyoruz, Türk Hava Yolları 
sayesinde biz buralara geldik." Bu sözler bizi çok 
gururlandırıyor.
 
Artık yeni bir eviniz var; İstanbul Havalimanı...
Evet, şimdi İstanbul Havalimanı’na taşınıyoruz. 
Operasyonel açıdan tabi ki kapasite 
genişleyecek. Artık daha hızlı adımlarla 
büyüyeceğiz. Artan transit yolcu trafiğinde 
gelinen ara meydan kapasitesi ve modernliği 
önemli. Transit işlemlerinde kuyruklar, zaman 
kayıpları yolcular için olumsuz bir durum. Yeni 
havalimanımızla yeni bir başlangıç yapacağız.
 
Son olarak Türk Hava Yolları sizin için ne ifade 
ediyor?
Yıllarım burada geçti; gençliğim, orta yaşım 
burada geçti. Ben kendimi gerçekten büyük 
bir ailenin ferdi olarak görüyorum. Türk Hava 
Yolları, Türkiye'nin en büyük markalarından 
biri. Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımızın gururu. Herkesin övündüğü 
bir marka. Türkiye'yi dünyaya, dünyayı Türkiye'ye 
bağlayan bir köprü. O nedenle bir bakıma Türk 
Hava Yolları, bizim medar-ı iftiharımız. Her 
konuda ülkeyi destekleyen, turistleri getiren, 
ekonomiye artı değerler kazandıran büyük bir 
kurum, büyük bir marka. Kısacası Türk Hava 
Yolları benim için ailemin en büyük parçası.

“Yıllarım burada geçti. 
Kendimi büyük bir ailenin 
bir ferdi olarak görüyorum.” 
diyor Menderes Çakıcı.
Sözü kendisine bırakıyoruz:

GURUR DOLU 85 YILIN
BİR PARÇASI OLMAK
BÜYÜK BİR ONUR

RÖPORTAJ
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Türk Hava Yolları, 2018'de yolcu 
gelirlerinde %16,1, kargo gelirlerinde 
%25,1 oranında artış yakalamıştır.

FİNANSAL ANALİZ

REKORLARLA DOLU BİR YIL

Turizm tarafında 2017 yılından itibaren 
yakalanan yukarı yönlü ivmenin devam ettiği 
bir 2018 yılı yaşanmıştır. Türk Hava Yolları, bu 
rüzgarı arkasına alıp finansal ve operasyonel 
açıdan rekorlarla dolu bir yılı daha geride 
bırakmıştır. Gecelik otel fiyatlarının Portekiz, 
Yunanistan ve İtalya gibi turizm sektörünün 
önde gelen ülkelerine göre göreceli düşük 
olması turizm açısından ülkemizin üst sıralara 
çıkmasını sağlamıştır. Yabancı turist sayısı 
2018 yılında geçen yıla göre %22 artarak 
yaklaşık 40 milyon ile rekor kırmıştır. Direkt 
yolcu tarafındaki iyileşmeye ek olarak, iç 
ve dış transit talebin de yükseldiği bir 2018 
yılı yaşanmıştır. Önceki yıllarda çift haneli 
kapasite artışı sağlayan Körfez Taşıyıcılarının 
2018 yılında tek haneli büyümeleri özellikle 
Asya ve Avrupa pazarlarında Türk Hava Yolları 
açısından olumlu etkileri de beraberinde 
getirmiştir. Bütün bu etkiler birlikte 
değerlendirildiğinde, 2018 yılında toplam 
yolcu sayısında %9,5 artış sağlanırken doluluk 
oranları ise 2,8 puan artırılarak %81,9 olarak 
rekor seviyede gerçekleştirilmiştir.

Havacılık sektöründe en büyük gider kalemi 
olan akaryakıt giderleri 2018 yılında ortalama 
brent petrol fiyatında görülen %31 artış 
neticesinde büyük artış göstermiştir. Yolcu 
talebi tarafındaki artış birim gelirlerinin de 
yükselmesini sağlamıştır; fakat akaryakıt 

fiyatlarındaki sıçrama, kâr marjlarında 
daralmaya sebep olmuştur. Öte yandan 
2017 yılının aksine Dolar Endeksi 2018 
yılında %7’ye yakın artmış olup, ABD doları 
gelişmekte olan para birimlerine karşı daha 
güçlü konuma gelmiştir. Buna rağmen Türk 
Hava Yolları gelir portföyünün büyük oranda 
döviz bazında olması ve başarılı hedge 
yönetimi sayesinde kurdan en az etkilenen 
şirketlerden birisi olmuştur.

IATA'ya göre dünya çapında havacılık 
sektörü yolcu gelirleri %6, kargo gelirleri ise 
%15 civarında artış gerçekleştirmiştir. Bu 
dönemde, Türk Hava Yolları yolcu gelirlerinde 
%16,1, kargo gelirlerinde ise %25,1 oranında 
artışı yakalayarak sektör ortalamasının 
üzerinde bir performans göstermiştir. Toplam 
gelirler ise geçen yıla göre %17,3 artarak  
12,9 milyar ABD doları ile yeni bir rekor 
kırmıştır. 2018 yılındaki yolcu gelirleri toplam 
gelirin %85'ini oluştururken, kargo gelirlerinin 
payı ise artış göstererek %13 seviyesine 
ulaşmıştır.

Kargo operasyonu tarafına bakıldığında ise 
sağlıklı büyümenin bu alanda da devam ettiği 
ve yeni rekorların kırıldığı görülmektedir. 
2018 yılında taşınan kargo %25,8’lik artış 
ile 1,4 milyon tona ulaşırken kargo gelirleri 
de %25,1 artış ile 1,6 milyar ABD dolarına 
ulaşmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYLE GELEN ÜSTÜN BAŞARI

Rakiplerine oranla sektördeki en etkin maliyet yönetimine sahip olan Türk Hava Yolları, 
bu avantajını artan yakıt fiyatlarına rağmen 2018 yılında da devam ettirmiştir. Kapasite 
tarafındaki disiplinin korunması ve talepte olumlu havanın devam etmesi neticesinde, Türk 
Hava Yolları 2018 yılı esas faaliyet kârını %16,5 oranında artırarak 1 milyar 191 milyon ABD 
dolarıyla tarihinin en yüksek konsolide esas faaliyet kârını elde etmiştir. IATA’ya göre 2018 
yılında hava yollarının ortalama esas faaliyet kâr marjı %7 civarında gerçekleşirken, Türk Hava 
Yolları %9,3 ile sektör ortalamasının üzerinde bir kârlılık yakalamıştır.

SATIŞ GELİRLERİ

12.855 
MİLYON 

ABD DOLARI

NET KÂR 

753 
MİLYON 

ABD DOLARI

KATEGORİLERİNE GÖRE GELİR DAĞILIMI (MİLYON ABD DOLARI)

NET KÂR (MİLYON ABD DOLARI)

Yolcu Geliri Kargo Geliri Diğer Gelir

2014

2014

9.858

845

11.070
10.522

9.792

10.958

12.855

973

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

9.368

1.069

935

8.590

-77

996

9.403

223

1.317

10.918

753

1.647



2120

HİSSEDARLARIMIZA - FİNANSAL ANALİZ

SEKTÖR ORTALAMASI ÜZERİNDE NAKİT ÜRETİMİ

Türk Hava Yolları, kârlılık ve nakit yaratma potansiyelini havacılık sektöründe yaygın bir 
performans kriteri olarak kullanılan EBITDAR değeri ile ifade etmektedir. Ortaklık, 2018 
yılında EBITDAR rakamını 2017 yılına göre %11 artırarak 3 milyar 349 milyon ABD dolarına 
yükseltmiştir. Aynı dönemde EBITDAR marjı ise akaryakıt fiyatlarıyla beraber artan maliyetler 
nedeniyle baskılanarak %26,0 olarak gerçekleşmiştir. Bu alanda Türk Hava Yolları tarihinin en 
yüksek kârlılık rakamına ulaşmış ve sektördeki en kârlı hava yollarından biri olma özelliğini 
devam ettirmiştir. Bu rakamlar, Ortaklığın ileriye dönük yatırımlarını finanse edebilmesi için iç 
potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.
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3.349 
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2014-2018 ORTALAMA EBITDAR MARJI: %22,7
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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE

Türk Hava Yolları hissesi, 1990 yılından itibaren THYAO kodu altında Borsa İstanbul’da işlem 
görmektedir. Ortaklığın 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 2018 yılında 252 milyar TL’lik hacmiyle Borsa İstanbul’un en çok işlem 
hacmine sahip hissesi olurken en çok işlem gören ikinci hisse olmuştur. 2018 yılında işlem 
hacmi, bir önceki yıla göre %47 artmıştır. Ortaklığın hisse fiyatı ise 2018 yılında %21 değer 
kaybeden BIST100’ün üzerinde performans göstererek yıl sonu itibarıyla %2,7 yükselmiştir. 
2018 yılında dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik olumsuzluklara rağmen Türk Hava 
Yolları piyasa değerini 2017 yılı seviyesinde tutmayı başarmıştır ve 2018 yıl sonu itibarıyla  
22,2 milyar TL piyasa değerine ulaşmıştır. 

DENGELİ GELİR PORTFÖYÜ

Ortaklığın geniş uçuş ağı, çeşitlendirilmiş bir gelir akışı sağlayarak bölgesel krizlere karşı 
doğal bir riskten korunma mekanizması oluşturmaktadır. Bölgesel gelir dağılımında en 
büyük pay %30 ile Avrupa'ya aittir. Yeni açılan Freetown, Semerkant, Krasnodar, Moroni, 
Banjul ve Lusaka hatları ile birlikte gelir portföyü zenginleştirilmiş olup, Avrupa ve 
Amerika’nın toplam gelirdeki paylarını geçen seneye göre birer puan artırmıştır.

*Yolcu ve Kargo Gelirleri

EBITDAR MARJI

%26,0

87,1
102,7

79,1

83.4

GELİRLERİN* COĞRAFİ DAĞILIMI
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%30 %12
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HİSSEDARLARIMIZA

Sivil havacılık sektörü 2018 yılında da 
pozitif bir durum sergilemiş ve  
32,3 milyar ABD doları tutarında toplam 
net kâr ile dokuzuncu kez üst üste kâr 
elde etme başarısı göstermiştir. 

SEKTÖREL GELİŞMELER VE 
2019 BEKLENTİLERİ

Dünyadaki birçok belirsizliğe rağmen, sivil 
havacılık sektörü 2018 yılında da pozitif bir 
durum sergilemiş ve 32,3 milyar ABD doları 
tutarında toplam net kâr ile dokuzuncu kez 
üst üste kâr elde etme başarısı göstermiştir. 
Taşınan toplam tarifeli yolcu sayısı, %6,1 
artışla 4,3 milyara ulaşırken; yolcu trafiğinde 
ise (+%6,5) kapasite artışının (+%6,11) üstünde 
bir artış gözlemlenmiştir. Böylece doluluk 
oranı da son altı yılda olduğu gibi artışını 
sürdürmüş ve %81,9’a yükselmiştir.2

2019 yılında ise sektörde 35,5 milyar 
ABD doları tutarında net kâr oluşması 
beklenmektedir. Afrika Bölgesi’nde son dört 
yılda olduğu gibi kârlılığın negatif olması 
beklenirken; diğer bölgelerde pozitif kâr 
beklenmekte ve Kuzey Amerika Bölgesi'nin 
ise kârlılığı en fazla olan bölge olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Sektörde tarifeli yolcu sayısının %5,6 
artışla 4,6 milyara çıkması ve sunulan 
kapasitenin %5,8 artması beklenmektedir. 
Yolcu trafiğinde ise %6,0’lık bir büyüme 
beklenirken; artan talebin pozitif etkisiyle 
doluluk oranının %82,1’e çıkarak üst üste 
yedinci yılda da iyileşme göstereceği tahmin 
edilmektedir2.

Petrol fiyatlarının seyriyle 2018 yılında sektör 
birim yakıt maliyeti %13,5 artarken, toplam 
birim maliyeti yaklaşık %3,7; yakıt hariç birim 
maliyeti ise yaklaşık %1 artmıştır. Böylece 
yakıt maliyetinin toplam maliyet içerisindeki 
payı yaklaşık 2 puan artarak %23,5 oranında 
gerçekleşmiştir2. 

2019 yılında, sektör toplam birim maliyetinin 
%2,4 ve yakıt harici birim maliyetinin %1,5 
artması öngörülmektedir. Birim yakıt 
maliyetinin %6,1 ile artışını sürdürmesi 
ve yakıt maliyetlerinin toplam maliyetler 
içerisindeki payının %24,2’ye yükselmesi 
beklenmektedir2.

Üst üste yedinci kez azalma gösteren yolcu 
birim geliri ise 2018 yılında %0,9 ile düşüş 
trendine devam etmiş ve böylece 2012 
yılından bu yana toplamda yaklaşık %30 
azalma sergilemiştir. 2019 yılında ise %1,4 
artış ile yolcu birim gelirlerinde yedi yıllık 
zincirin kırılması beklenmektedir2. 

Büyüme trendini 2018 yılında da korumaya 
devam eden Türkiye’de ise iç hat yolcu sayısı 
%3,0 artışla 56,4 milyona ve özellikle artan turizm 
faaliyetlerinin de etkisiyle dış hat yolcu sayısı 
ise %16,4’lük bir artışla 97,2 milyona çıkmıştır. 
Türkiye toplam yolcu sayısı ise 2017 yılına oranla 
%8,6 artarak 153,6 milyona ulaşmıştır3.

1 IATA-"Air Passenger Market Analysis-December 2018"
2 IATA-“Economic Performance of the Year 2018”

³ DHMI-“Türkiye Geneli Havalimanları Uçak, Yolcu ve 

Yük Trafiği İstatistikleri 2002-2018” (İç hat yolcu sayıları 

ve iç hat taşınan kargo miktarları ikiye bölünerek 

hesaplanmıştır.)

HAVACILIK 
SEKTÖRÜ GENEL 
DEĞERLENDİRMESİ

2018 yılında 
sektör toplam 

tarifeli yolcu sayısı 
%6,1 artışla 4,3 

milyara ulaşmıştır 
ve 2019 yılında ise  

%5,6 artışla 4,6 
milyara çıkması 

beklenmektedir. 

2018 YILI 
TÜRKİYE 

TOPLAM YOLCU 
SAYISI BÜYÜME 

ORANI

%8,6
BÜYÜME
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2018 YILI 
TÜRKİYE 

TOPLAM KARGO 
TRAFİĞİ BÜYÜME 

ORANI

%11,4
ARTIŞ

HİSSEDARLARIMIZA - SEKTÖREL GELİŞMELER VE 2019 BEKLENTİLERİ

Değişen dünya ticaret dinamikleri ve müşteri 
alışkanlıkları hava kargo endüstrisini önemli 
ölçüde şekillendirmektedir. Dünya ticaret 
hacminin %1’den azını oluşturan sektör, 
toplam 6 trilyon ABD doları ile dünya ticaret 
değerinin %35’ten fazlasını oluşturmaktadır1.

Son 10 yılda hava kargo taşımacılığı için en 
önemli gelişme, e-ticaretin dünyada hızla 
artması olmuştur. E-ticaret pazarı toplam 
satış değeri, 2005-2017 yılları arasında her 
sene ortalama %20 büyürken, 2013-2015 
yılları arasında Asya Pasifik’ten Avrupa’ya 
%66 artmıştır. E-ticaret satışı küresel 
değerinin 2019 yılı için 3,5 trilyon ABD 
dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir2.

2010 yılında işletmeden tüketiciye olan 
e-ticaretin içindeki hava kargo taşımacılığının 
payı %16 iken; artan online girişimlerin 
ve internet kullanım oranının etkisiyle 
2016 yılında %83 seviyelerine, 2018 yılına 
gelindiğinde ise %90 seviyesine ulaşmıştır3.
 

HAVA KARGO 
DEĞERLENDİRMESİ

IATA’ya göre, 2018 yılında %3,54  olarak 
gerçekleşen hava kargo trafiğindeki 
büyümenin 2019 yılında %3,7 artması; taşınan 
kargonun %3,5 artarak 65,9 milyon tona 
ulaşması ve kargo birim gelirinin ise 2018 
yılındaki %10,0’luk artışın ardından 2019 
yılında %2,0 artması beklenmektedir5. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMI) 
2018 yılı verilerine göre, toplamda %11,4 
artış sergileyen kargo trafiğinde; iç hatlarda 
%6,4 azalma, dış hatlarda ise %12,0 artış 
yaşanmıştır.

1 IATA-“The Value of Air Cargo”

² IATA-“Air Cargo Serving E-commerce September 2017”

³ IATA-“Annual Review 2018”

⁴ IATA-"Air Passenger Market Analysis-December 2018"

⁵ IATA-“Economic Performance of the Year 2018”

DÜNYADA  
KARGO

2018 yılında 
dünya kargo 
trafiği %3,5 
artmıştır ve 

2019 yılında ise 
%3,7 artması 

beklenmektedir.

hava yolları toplam net kârının bir miktar 
azalması beklenmektedir. Yüksek rekabet 
ve LCC taşıyıcıların etkisi düşüş sebebi 
olarak değerlendirilirken; 2019 yılı beklenen 
toplam net kârı 7,4 milyar ABD doları olarak 
öngörülmektedir. Yolcu trafiğinde artışın 
%5,5 olarak tahmin edildiği bölgede, %6,1 
kapasite artışı beklenmektedir4.

Sonuç olarak 2019 yılında Avrupa 
havacılığında safların daha da 
belirginleşeceği, güçlü ve güçsüz ayrımının 
artacağı düşünülmektedir.

1 Centre for Aviation (CAPA)

² anna.aero-“Low-cost airline capacity in Europe set for 

half a billion seats in 2018”

³ Official Airline Guide (OAG-Analytics)

⁴ IATA-“Economic Performance of the Year 2018”

⁵ IATA-"Air Passenger Market Analysis-December 2018"

2018 YILI AVRUPA 
BÖLGESİ TOPLAM 

YOLCU TRAFİĞİ 
BÜYÜMESİ

%6,6
ARTIŞ

AVRUPA

Avrupa’da faaliyet gösteren grup hava 
yolları 2018 yılını beklenenden daha 
yumuşak bir şekilde geçirse de tekil olarak 
faaliyet gösteren bazı hava yolları pazar 
dinamiklerine ve yoğun rekabete ayak 
uyduramayarak iflaslarını açıklamıştır. İflas 
eden hava yollarının pazardan çekilmesi 
ile oluşan boşluk, başta güçlü konumdaki 
düşük maliyetli taşıyıcılar (LCC) olmak 
üzere Avrupalı hava yolları tarafından 
doldurulmuştur.

Avrupa pazarının yaklaşık %36’sını oluşturan 
LCC’ler, 2018 yılında %7-8 bandında bir 
büyüme gerçekleştirmiştir1. Son 5 yılın en 
düşük büyüme verisi olan bu değerin, 2019 
yılında da yine yavaşlayarak %5,5 olacağı 
tahmin edilmektedir2. Bölgede LCC’lerin 
payını artırması, diğer hava yollarının farklı 
stratejiler üzerinden hareket etmesine neden 
olmaktadır. Avrupalı büyük ölçekli grup hava 
yolları 2018 yılında da LCC ağırlıklı ve daralan 
pazarlardan çıkıp; bu uçuşlarını alt hava 
yollarına devretmeye devam etmiştir. Bu 
bakımdan Avrupalı 3 büyük kompleks hava 
yolu grubunun toplam kapasiteleri içerisinde 
LCC kapasite oranlarının 2019 yılında 
ortalama %25’i aşması beklenmektedir3.

Son dönemde Avrupa havacılığını 
şekillendiren bir diğer unsur da hava 
yolu birleşmeleri ve hisse alımlarıdır. 
Avrupa’da tekil ve pazarda sıkışmış hava 
yolları tarafından önemli bir çıkış yolu 
olarak görülen bu birleşmelerin ve hisse 
satışlarının 2019 yılında da devam edeceği 
öngörülmektedir.
 
Brexit konusu ise özellikle Avrupa içi trafiğini 
etkileyecek unsurlar arasında görülmektedir. 
Anlaşma sağlanamaması halinde her iki 
taraftaki hava yollarının bazı ilave mevzuatları 
yerine getirmeleri gerekecektir.

Avrupa’da 2018 yılında yolcu trafiği %6,6 
büyüyerek %5,8’lik kapasite artışını geride 
bırakmıştır. 2018 yılında yolcu başına net kâr, 
%13 azalarak 6,65 ABD doları olurken; 2017 
yılında 8,2 milyar ABD doları olan bölge hava 
yollarının toplam net kârı ise 7,5 milyar ABD 
dolarına gerilemiştir4,5. Diğer bölgelerin 2019 
yılında kârlılıklarını iyileştirmesi beklenirken, 
Avrupa havacılığında 2019 yılında da 

BÖLGESEL 
DEĞERLENDİRMELER
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AFRİKA

Politik ve ekonomik istikrarsızlıklar, 
devletlerin korumacı politikaları ve hava 
yolu şirketlerinin etkin yönetilememesi gibi 
unsurlar Afrika havacılık sektörünü negatif 
etkilemeye devam etmektedir. Bu unsurlara 
hala devam etmekte olan güvenlik ve altyapı 
sorunları da eklenince Afrika Bölgesi’nin son 
dört yılda olduğu gibi 2019 yılında da sivil 
havacılık açısından en zayıf bölge olacağı 
beklenmektedir1.
 
Global hava yolu trafiğinin yaklaşık %3’üne 
sahip Afrika Bölgesi’nde 2018 yılında 400 
milyon ABD doları net zarar açıklayan 
Afrikalı taşıyıcıların 2019’da 300 milyon 
ABD doları tutarında net zarar bildirmesi 
beklenmektedir. 2019 yılında yolcu başına 
beklenen net zarar ise %16 azalış ile 
3,51 ABD doları olarak öngörülmektedir. 
Kapasite ve trafik artışının da benzer olacağı 
tahmin edilen bölgede, %4,9 kapasite 
artışının yanında %5 trafik büyümesi 
öngörülmektedir. 2018 yılındaki %1,0 
kapasite artışı ve %2,4 trafik büyümesi 
ile kıyaslandığında bölgenin 2019 yılında 

daha iyimser bir tablo çizeceği yönünde 
değerlendirilmektedir1,2.

Bağlantı olanaklarından ve ölçek ekonomisinin 
faydalarından yararlanamayan bölge hava 
yolları kaynak ve nakit akışı problemleri ile 
yüzleşmektedir. Bu tarz problemler yaşayan ve 
yatırımlarını sağlıklı bir şekilde sürdüremeyen 
hava yollarına Orta Doğu merkezli hava yolları 
tarafından yatırım yapılması beklenmektedir.

2018 yılının başında 27 Afrika ülkesi 
tarafından imzalanan "Tek Afrika Hava 
Taşımacılığı Pazarı" (SAATM) anlaşması ile 
yeni bir döneme girebileceği beklenen 
Afrika havacılığında, Afrika içi sivil hava 
taşımacılığının serbestleştirilmesi, bağlantı 
kalitelerinin artırılması, düşük ücret 
politikasının geliştirilmesi, Afrika’da hava 
taşımacılığının gelişiminin sürdürülebilir olması 
ve ekonomik büyümeye katkısının artırılması 
amaçlanmaktadır3. 

¹ IATA-“Economic Performance of the Year 2018”

² IATA-"Air Passenger Market Analysis-December 2018"

³ IATA (Africa)-“Update on the Single Africa Air Transport 

Market”

Asya Pasifik pazarını şekillendirecek bir 
diğer unsur da AB-ASEAN "Open Skies" 
anlaşmasıdır. Bu anlaşma sayesinde herhangi 
bir AB ülkesinden ASEAN ülkesine ve 
herhangi bir ASEAN ülkesinden AB’ye uçuş 
sağlanabilecektir.

IATA'ya göre Asya Pasifik Bölgesi’nin 2019 
yılında %7,1 kapasite ve %7,5 trafik büyümesi 
ile bir kez daha en çok büyüme kaydedecek 
bölge olacağı ve bölgedeki hava yollarının 
toplam net kârının 10 milyar ABD dolarının 
üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Yolcu 
başına net kârın ise 2018 yılındaki azalışın 
aksine 2019 yılında 6,15 ABD dolarına 
ulaşması beklenmektedir1. 

¹ IATA-“Economic Performance of the Year 2018”

² IATA-"Air Passenger Market Analysis-December 2018"

³ AAPA-“Aviation Global Landscape Asia Pacific 

Perspective - August 2018”

⁴ IATA-“Trade Wars Note”

ASYA

Dünyadaki nüfusun yarısından fazlasını içeren 
Asya Pasifik Bölgesi, hızlı gelişen orta sınıf 
nüfusu, gelişen ekonomisi, yapılan havacılık 
yatırımları ve artan turizmi ile sivil havacılık 
alanında da büyüme beklentileri oldukça 
yüksek bir bölgedir. 

Asya Pasifik Bölgesi, %7,9 kapasite ve %8,6 
trafik gelişimi ile 2018 yılında en çok büyüyen 
bölge olmasına rağmen; aynı yıl 9,6 milyar 
ABD doları toplam net kâr ve 6,01 ABD doları 
yolcu başı net kâr ile Kuzey Amerika’nın 
gerisinde kalmıştır1,2.

Dünyanın en yoğun ilk 10 iç hat rotasının 
dokuzunu içinde bulunduran Asya Pasifik 
Bölgesi’nde yolcu trafiği, özellikle iç pazarda 
güçlü bir şekilde büyümektedir3. Asya Pasifik 
içerisindeki trafik, 2018 yılında yaklaşık %6,1 
büyürken; uluslararası pazarda Asya’dan 
Avrupa’ya olan trafik dikkat çekmektedir1. 

Bölgedeki hava taşımacılığının büyümesine 
etki eden en önemli faktör olarak düşük 
maliyetli taşıyıcıların artan faaliyetleri 
gösterilmektedir. Uluslararası turizmin 
ve orta sınıf nüfusun artışına bağlı olarak 
LCC taşıyıcı sayısı ve taşıdıkları yolcu 
sayısı da artmaktadır. Özellikle Güney 
Kore, Japonya, Çin, Tayvan, Hong Kong, 
Tayland ve Malezya’da son dönemde LCC 
kapasitelerinde ciddi artışlar gerçekleşmiştir. 
Bunun yanı sıra hem Avrupalı hem de Asyalı 
hava yolları tarafından uzun menzil düşük 
maliyetli uçuşlar gerçekleştirilmektedir.

Artan LCC yoğunluğu sonrasında hava yolu 
şirketleri kendi alt şirketlerini kurarken, 
dünyada artan rekabette pazar paylarını 
korumak veya artırmak için ittifaklardan 
ziyade uzun vadeli ikili stratejik ortaklıklar ve 
hisse işlemleri ile pozisyon almaktadırlar. 

Diğer taraftan ABD ile Çin arasında başlayan 
ticaret savaşının olası etkilerinin küresel 
boyutta yaygınlaşması risk teşkil etmekte; 
ancak havacılık sektörüne etkisinin kısıtlı 
kalacağı öngörülmektedir. ABD, ithalatta 
uygulanan gümrük vergilerinde hava yolu ile 
taşınan tüketici ürünlerini hariç tutmaktadır. 
Ayrıca, Çin’in hızlı bir şekilde büyümesinin 
ekonomik dengesizliklere yol açabileceği 
ve ABD ile olan ticaret savaşının ekonomik 
büyümeyi etkileyebileceği görüşleri 
bulunmaktadır4.

2018 YILI 
ASYA BÖLGESİ 

TOPLAM 
YOLCU TRAFİĞİ 

BÜYÜMESİ

%8,6
ARTIŞ

2018 YILI 
AFRİKA BÖLGESİ 

TOPLAM 
YOLCU TRAFİĞİ 

BÜYÜMESİ

%2,4
ARTIŞ
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ORTA DOĞU

Koltuk kapasitesinin gelişmesinde ve trafiğin 
büyümesinde liberalleşmenin oldukça etkili 
olduğu Orta Doğu Bölgesi’nde, uygulanan 
kısıtlamalar nedeniyle yıllardır süre gelen 
güçlü uluslararası büyümenin yavaşladığı
gözlemlenmektedir. 

Düşük petrol geliri, mali sıkılaştırma ve bazı 
bölgesel siyasi istikrarsızlıklar Orta Doğu’daki 
ekonominin ve havacılığın büyümesine engel 
olmaktadır. Orta Doğu’da uygulanan hava 
sahası yasakları da hava yollarının rotalarına 
olumsuz etki etmekte ve ilave maliyet 
oluşturmaktadır.

Öte yandan Orta Doğu’da; hac ve umre, 
gelişen orta-sınıf ve genç nüfus, büyüyen 
düşük maliyetli hava yolları ve artan turizm 
gibi iç dinamikler, bölgedeki trafiğin artışına 
katkı sağlamaktadır.

2018 yılında bölgede hava yollarının sunduğu 
kapasite bir önceki yıla oranla %4,9 artarken, 
trafik %4,0 büyüyerek kapasitenin altında 
kalmıştır. 2018 yılında bölgede yolcu başına 
net kâr 2,77 ABD doları olarak gerçekleşmiş; 
toplam kâr ise yaklaşık %14,2 azalarak 600 
milyon ABD doları olmuştur1,2. 

2019 yılı beklentilerinin oldukça iyimser bir 
tablo sergilediği Orta Doğu’da trafikteki 
beklenen artış %5,5 ile kapasitedeki %4,1 
artışın önünde yer almaktadır. 2019 yılında 
yolcu başına net kârın %20 artarak 3,33 ABD 
dolarına; bölge hava yolları toplam net kârının 
ise %33,3 artışla 800 milyon ABD dolarına 
çıkması beklenmektedir1. 

KUZEY AMERİKA

Son dönemde sektörün üzerinde bir ivme 
yakalayan Kuzey Amerikalı hava yolları 2018 
yılında da güçlü bir performans sergilemiştir. 
Elde edilen 14,7 milyar ABD doları tutarındaki 
hava yolları toplam net kârı ve 15,08 ABD 
doları tutarındaki yolcu başına net kâr ile 
Kuzey Amerika, bu alanlardaki sektör liderliğini 
sürdürmüştür. Bu dönemde kapasite artışı %4,7 
olarak gerçekleşirken, trafik %5,0 artmış ve 
kapasite optimizasyonu devam ettirilmiştir1,2.

2018 yılında havacılık gelişmeleri incelendiğinde 
ise dalgalı yakıt fiyatlarının hava yollarının 
yakıt politikasını etkilediği görülmektedir. 
Başta ABD’nin büyük hava yolu şirketleri bu 
belirsizlikten korunmak amacıyla yakıt hedge 
konusunda daha temkinli yaklaşmaktadırlar. 

Diğer taraftan ABD’li büyük hava yollarının 
uluslararası rekabete zarar verdiği iddiasıyla 
gündeme taşıdıkları Körfez ülkeleri ile olan 
ilişkilerde, yürütülen görüşmeler sonucunda 
“Open Skies” anlaşmaları revize edilmiştir. Brexit 
sonrası 2008 yılında beri süregelen “Open 
Skies” anlaşmasından doğan hakları kaybetmek 
istemeyen Birleşik Krallık ikili görüşmeler 
sonucunda ABD ve Kanada ile anlaşma 
sağlamıştır. 

Sonuç olarak 2019 yılında da bölge hava 
yollarının sektörü yönlendirecek güçlü bir 
finansal performans sergilemesi beklenmektedir. 
Beklenen yolcu başına net kâr, 16,77 ABD doları 
ve hava yolları toplam net kârı ise 16,6 milyar ABD 
dolarıdır. Öte yandan kapasite ve trafik artışında 
azalan yönde bir grafik gözlemlenmekte ve 
kapasitede %4,3 artış, trafik büyümesinde ise 
%4,5 artış tahmin edilmektedir1.

GÜNEY VE ORTA AMERİKA

Bölge havacılığının gelişmesi ve 
yenilenmesinin önündeki önemli engeller; 
bölge ülkelerinin ekonomik koşulları, 
havacılığa yönelik vergilendirme politikası, 
yavaş karar alınması ve uzun vadede eyleme 
geçilmesidir. 

Başta LCC’ler olmak üzere Latin Amerikalı 
hava yolları bölge içi uçuşlara yönelmiştir. 
Latin Amerika içi kapasitenin yaklaşık %36’sı 
LCC taşıyıcılara aittir1. Artan LCC trafik 
karşısında bölgedeki LCC pazarından pay 
almak isteyen bölge dışı hava yolları yatırım 
yapmaktadır.

IATA’ya göre, bölgede 2017’de 500 milyon 
ABD doları ve 2018’de 400 milyon ABD 
doları toplam net kâr elde edilmiş; 2019 
yılında ise daha güçlü finansal performans 
ile 700 milyon ABD doları toplam net 
kâr sağlanacağı beklenmektedir. Trafik, 
2018 yılında %6,2, kapasite ise %6,6 artış 
göstermiştir. 2019 yılında trafik ve kapasite 
büyüme oranlarında artış hızının düşmesi 
öngörülmekte, trafikte %6'lık ve kapasitede 
ise %5,9'luk büyüme beklenmektedir2,3.

2018 YILI ORTA 
DOĞU BÖLGESİ 

TOPLAM 
YOLCU TRAFİĞİ 

BÜYÜMESİ

2018 YILI KUZEY 
AMERİKA 
BÖLGESİ 
TOPLAM 

YOLCU TRAFİĞİ 
BÜYÜMESİ

2018 YILI GÜNEY 
VE ORTA AMERİKA 
BÖLGESİ TOPLAM 

YOLCU TRAFİĞİ 
BÜYÜMESİ

%4,0

%5,0

%6,2

ARTIŞ

ARTIŞ

ARTIŞ

¹ Official Airline Guide (OAG-Analytics)

² IATA-“Economic Performance of the Year 2018”

³ IATA-"Air Passenger Market Analysis-December 2018"

¹ IATA-“Economic Performance of the Year 2018”

² IATA-"Air Passenger Market Analysis-December 2018"
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KUZEY AMERİKA AVRUPA

ORTA DOĞU

2018 B 2019 T

AKK (%) 4,9 4,3

ÜYK (%) 5,0 4,5

Net Kâr (Milyar ABD 
Doları)

14,7 16,6

Net Kâr Marjı (%) 5,7 6,0

Yolcu Başı Net Kâr 
(ABD Doları)

15,08 16,77

2018 B 2019 T

AKK (%) 5,8 6,1

ÜYK (%) 6,6 5,5

Net Kâr (Milyar ABD 
Doları)

7,5 7,4

Net Kâr Marjı (%) 3,7 3,4

Yolcu Başı Net Kâr 
(ABD Doları)

6,65 6,40

GÜNEY AMERİKA

2018 B 2019 T

AKK (%) 6,6 5,9

ÜYK (%) 6,2 6,0

Net Kâr (Milyar ABD 
Doları)

0,4 0,7

Net Kâr Marjı (%) 1,1 1,6

Yolcu Başı Net Kâr 
(ABD Doları)

1,41 2,14

2018 B 2019 T

AKK (%) 4,9 4,1

ÜYK (%) 4,0 5,5

Net Kâr (Milyar ABD 
Doları)

0,6 0,8

Net Kâr Marjı (%) 1,1 1,2

Yolcu Başı Net Kâr 
(ABD Doları)

2,77 3,33

AFRİKA

2018 B 2019 T

AKK (%) 1,0 4,9

ÜYK (%) 2,4 5,0

Net Kâr (Milyar ABD 
Doları)

-0,4 -0,3

Net Kâr Marjı (%) -2,7 -2,1

Yolcu Başı Net Kâr 
(ABD Doları)

-4,18 -3,51

ASYA PASİFİK

2018 B 2019 T

AKK (%) 7,9 7,1

ÜYK (%) 8,6 7,5

Net Kâr (Milyar ABD 
Doları)

9,6 10,4

Net Kâr Marjı (%) 3,8 3,8

Yolcu Başı Net Kâr 
(ABD Doları)

6,01 6,15

DÜNYA

2018 B 2019 T

AKK (%) 6,1 5,8

ÜYK (%) 6,5 6,0

LF (%) 81,9 82,1

Net Kâr (Milyar ABD Doları) 32,3 35,5

Net Kâr Marjı (%) 3,9 4,0

Yolcu Başı Net Kâr (ABD Doları) 7,45 7,75

BÖLGE BAZLI NET KÂR DEĞİŞİMİ (MİLYAR ABD DOLARI)OPERASYONEL KÂRLILIK

AfrikaLatin 
Amerika

Orta 
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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 Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türk 
Hava Yolları Spor Kulübü gibi organizasyonların yönetim ve denetim 
mekanizmalarında yer alan 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.

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 Sayın EKŞİ, 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.

Sayın EKŞİ, 21 Ekim 2016 tarihinde ise Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili olarak atanmıştır. 

İSMAİL CENK DİLBEROĞLU

Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi

1975 İstanbul doğumlu olan İsmail Cenk DİLBEROĞLU, Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde eğitimini almıştır. 1999-2003 yılları arasında İstanbul 
Cağaloğlu semtinde kendi ofisinde, 2003 yılından bugüne değin ise 
Taksim’de Kollektif Hukuk Bürosu ismi altında ortaklık yapısı içerisinde, 
yoğunluklu olarak ticaret hukuku, şirketler hukuku, iş hukuku, vergi hukuku, 
icra-iflas hukuku alanlarında olmak üzere şirketler danışmanlığı şeklinde 
avukatlık mesleğini icra etmektedir. Ensar Vakfı Mütevelli'sine 1999 yılında 
seçilmiş ve 2011 yılına kadar Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı olarak görev 
yapmıştır. 2011 yılından bu yana Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlığı 
görevinde bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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.

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.

BİLAL EKŞİ

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

1968 yılı, Rize doğumlu olan Bilal EKŞİ, lisans eğitimini Yıldız Teknik 
Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde 
tamamlayarak 1989 yılında mezun olmuştur.

Meslekî hayatına, T.C. Devlet Demiryolları’nda Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisi olarak başlayan Sayın EKŞİ, 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'nda uçak motoru, iniş takımları 
ve tüm komponentlerin bakımından sorumlu Revizyon Atölyeleri Başkanlığı 
görevini yürütmüş ve 2005 yılında Türk Hava Yolları'nda Yer İşletmeden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır. Bu süre zarfında, 
özellikle zamanında kalkış performansının iyileştirilmesine yönelik önemli 
çalışmalarda bulunmuştur.
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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.

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 Yardımcılığı ve 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanan Orhan BİRDAL, 2007-2015 yılları 
arasında DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev 
yaptıktan sonra, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müşavirliği'ne, 
ardından Müsteşar Yardımcılığı'na atanmıştır. 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.

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

1979 Kocaeli doğumlu olan Fatmanur ALTUN, üniversite eğitimini İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. 2002-
2003 yılları arasında çeşitli araştırmalar gerçekleştirmek üzere Amerika 
Birleşik Devletleri’nde bulunmuştur. Yüksek lisans eğitimini Marmara 
Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Sosyoloji ve 
Antropoloji Ana Bilim Dalı’nda, “2000 Sonrası Türk Ulusalcılığının İnşasında 
Büyük Orta Doğu Projesi Söyleminin Rolü” başlıklı teziyle tamamlamıştır. 
2014 yılında aynı bölümde başladığı doktora eğitimini “Türkiye’de Seküler ve 
İnanç Temelli Sivil Toplum Kuruluşlarının ‘Toplumsal Fayda’ Yaklaşımı: Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı 
Örnekleri” başlıklı teziyle 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. 2009-2012 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetimi 
ana kademe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2012-2016 yılları 
arasında İBB Kültür A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış ve 2015 yılından 
itibaren Marmara Üniversitesi’nde çalışmaya başlamıştır. Halen Marmara 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak çalışan ALTUN’un 
telif ve çeviri eserleri bulunmaktadır. Çeşitli platformlarda verdiği seminer 
ve konferansların yanı sıra Fikriyat Gazetesi köşe yazarlığını yürütmekte ve 
çeşitli mecralarda düzenli olarak yazıları yayımlanmaktadır. 

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra, Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve KADEM Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'ni yürüten 
ALTUN, ileri düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilmektedir. 
Evli ve dört çocuk annesidir.
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MİSYON VE VİZYON

MİSYON
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.

VİZYON
• 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.
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Yeni evimizin de katkılarıyla, 2023'te 
120 milyon yolcuya ulaşarak 500'ün 
üzerinde uçakla, dünyanın en büyük 
ve en modern filolarından birine sahip 
olmayı hedefliyoruz.

STRATEJİLER VE 
STRATEJİK ODAKLAR

HİSSEDARLARIMIZA

Türk Hava Yolları, filoya yapılan ve 
yapılacak olan yeni eklemelerle, 2023 yılına 
gelindiğinde 120 milyon yolcuya ulaşarak, 
artan yolcu trafiğini ve müşterilerinin 
değişen ihtiyaçlarını karşılayan, yolcuların 
rahatlığını ve emniyetini ön sırada tutan, son 
teknolojiyle donatılmış, sadece ekonomik 
açıdan verimli değil, aynı zamanda çevre 
açısından da duyarlı 500’ün üzerinde uçakla, 
dünyanın en büyük ve en modern filolarından 
birine sahip olmayı hedeflemektedir. 

Yolcu taşımacılığı için planlanan yenilikler 
ve yatırımların yanı sıra hava kargo 
taşımacılığına da önem veren Türk Hava 
Yolları, 2018 yılında filosuna kattığı altı kargo 
uçağı ile kargo uçak sayısını 22’ye yükselterek 
sektörde büyümeye devam etmiştir. 

Türk Hava Yolları’nın stratejik büyüme 
hedeflerinin desteklenmesinde önemli bir 
yer tutan ve 2018 yılında açılan İstanbul 
Havalimanı, İstanbul’un coğrafi avantajının 
daha etkin kullanılmasının yanı sıra, hem 
yolcu hem de hava kargo faaliyetlerinin 
artırılmasını sağlayacaktır.

“Dünya Daha Büyük. Keşfet.” mottosuyla 
yolcularına daha geniş bir dünya vaat eden 
Türk Hava Yolları, farklı noktalardan gelen 
taleplerin doğru analiz edilmesiyle uçuş 
ağını yönetmektedir. 2017 yılı sonunda 120 
ülkeden toplam 303 noktaya uçuş imkânı 
sağlayan Türk Hava Yolları, 2018 sonu 
itibarıyla uçulan ülke sayısını 124’e, uçulan 
nokta sayısını ise 309’a çıkarmıştır. Yurt dışı 
bölge kırılımı incelendiğinde Türk Hava 
Yolları, Avrupa’da 43 ülke ve 115 noktaya, 
Afrika’da 37 ülke ve 55 noktaya, Kuzey ve 
Güney Amerika Bölgeleri'nde sekiz ülke ve 17 
noktaya, Uzak Doğu’da 22 ülke ve 37 noktaya, 
Orta Doğu’da ise 13 ülke ve 34 noktaya 
hizmet vermektedir.
 
Dünyanın en fazla ülkesine ve dış hat 
noktasına uçan Türk Hava Yolları, aynı 
zamanda dünyanın en büyük dördüncü 
uçuş ağına sahiptir. Türk Hava Yolları ayrıca 
Avrupa, Uzak Doğu, Afrika ve Orta Doğu’da 
yolcularına en yüksek bağlantı opsiyonu 
(kalkış-varış çifti) sunan hava yolu olma 
özelliğini devam ettirmektedir.

Türk Hava Yolları’nın geniş uçuş ağının ve 
hizmet kalitesinin arkasındaki en önemli 
paydaşlarından biri genç ve güçlü filosudur. 
Birçok farklı pazara kalitesi ile hitap eden 
filosundaki uçak sayısı, kargo ve yolcu 
uçakları ile birlikte 2018 yıl sonunda 332 
olmuştur. Filosunda eğitim amaçlı kullanılan 
uçakları da bulunduran Türk Hava Yolları, 8,2 
olan filo yaşı ile dünyada filo büyüklüğü göz 
önüne alındığında en genç filolardan birine 
sahiptir. Önümüzdeki yıllarda teslim alacağı 
yeni uçaklarla birlikte filo yaş ortalamasının 
mevcut durumdakine göre daha da düşmesi 
beklenmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BÜYÜME VE KÂRLILIK

500+
2023 TÜRK HAVA 

YOLLARI TOPLAM 
UÇAK SAYISI 

HEDEFİ
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KÜRESEL 
BAZDA EN ÇOK 

İZLENEN  
5. REKLAM

Türk Hava 
Yolları'nın LEGO® 
reklamı, küresel 

bazda en çok 
izlenen  

beşinci reklam 
olmuştur.

EUROLEAGUE 
TOPLAM 

ULAŞILAN 
İZLEYİCİ SAYISI

2+
MİLYAR

Türk Hava Yolları, ulusal ve uluslararası 
gereklilikleri en üst düzeyde karşılayarak 
iş mükemmelliği konusunda önemli 
çalışmalar yapmaktadır. Süreçlerle 
yönetilen iş modeliyle sürekli iyileştirmeler 
sağlanmaktadır. Ayrıca bilgi ve iletişim 
teknolojilerine yönelik altyapıları 
güncelleyerek uygulama etkinliğini 
artırmaktadır. 

Türk Hava Yolları tüm süreçlerinde verimliliği 
artırmayı hedeflemektedir. Kaynakların etkin 
ve verimli kullanılması ile operasyonel ve 
ticari verimliliği artırmaya yönelik çalışmaların 
yapılması sürekli hale gelmiştir. Çalışan 
verimliliğini ve işe bağlılığı artırıcı yeni 
politikalar uygulanmaktadır. Yakıt verimliliği 
konusundaki çalışmalar ile maliyet verimliliği 
sağlanırken sera gazı emisyonlarını azaltmak 
hedeflenmektedir.

Türk Hava Yolları, müşterilerine sağladığı 
geniş uçuş ağı ve yüksek hizmet kalitesi 
ile günümüzde en çok tercih edilen hava 
yollarından biridir. Dünyaca tanınan ünlülerin 
yer aldığı reklam filmlerinin ve avantajlı 
uçuş kampanyalarının desteğiyle marka 
bilinirliğini artıran Ortaklık, sadece var olan 
müşterilerinin sadakatini güçlendirmekle 
kalmamakta; aynı zamanda hedef yolcu 
kitlesine giderek daha kolay ulaşabilmektedir. 

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

Geçmişte önemli şirketler daha çok 
ürünlerine odaklanarak, onları tercih edecek 
olan müşterilerin beklentilerini arka planda 
bırakmıştır. Bugün ise en başarılı şirketler, 
ürün odaklı olmak yerine müşteri odaklı 
stratejiler belirleyerek büyümektedir. 

Müşteri odaklı olmanın büyük önem taşıdığı 
havacılık sektöründe, hava yolu şirketleri 
gelişen teknolojiyi ve değişen düzenlemeleri, 
müşteri beklentilerini en iyi şekilde 
karşılamak amacıyla kullanmaktadır. Müşteri 

Ortaklık, 2016 yılından bu yana Super Bowl 
reklam kuşağında yer alan reklam spotu 
yatırımı ve maç önü program sponsorluğu 
sayesinde, 2018 yılında yaklaşık 103 milyon 
haneye ulaşmıştır. Marka, Super Bowl’a iletişim 
yatırımı yapan ilk hava yolu ve ilk Türk markası 
olma özelliğini taşımaktadır. 2018 yılında Dr. 
Öz ile çekilen “Five Senses” reklam filmi ile 
Super Bowl reklam kuşağında yer almıştır.

2010 yılından beri isim sponsoru olunan 
Turkish Airlines EuroLeague her sezon, 132 
farklı yayıncı tarafından 190’dan fazla ülkede 
yılda yaklaşık 25 bin saat yayınlanmakta 
ve toplamda 2 milyardan fazla izleyiciye 
ulaşmaktadır. Söz konusu sponsorluk, özellikle 
Avrupa’da marka bilinirliği ve algı ihtiyaçlarına 
büyük katkı sağlamaktadır.

European Tour’un üç final ayağından biri 
olan “Turkish Airlines Open” golf turnuvası 
dünya genelinde birçok yayıncı tarafından 
canlı yayınlanmaktadır. "Race to Dubai" 
öncesi gerçekleşen ve 7 milyon ABD doları 
ödül ile European Tour takviminde önemli 
bir yer tutan Türk Hava Yolları’nın isim 
sponsoru olduğu turnuva, her yıl Kasım ayında 
gerçekleşmekte ve 400 milyonun üzerinde 
hane halkına ulaşmaktadır. 

İŞ MÜKEMMELLİĞİ VE 
VERİMLİLİK

MARKA BİLİNİRLİĞİ VE 
TERCİH EDİLEBİLİRLİK

MÜŞTERİ ODAKLILIK 

Türk Hava Yolları, popüler spor dallarının 
dışında, dünyada farklı bölgelerde; binicilik, 
buz hokeyi, bisiklet ve engelli spor dalları gibi 
alanlarda da birçok sponsorluk faaliyetinde 
bulunmaktadır.
 
2018 yılında Ortaklık, marka bilinirliliğine 
katkı sağlayacak birçok dalda önemli ödüle 
lâyık görülmüştür.

Türk Hava Yolları, Apex Yolcu Tercihi 
Ödülleri’nde “5 Yıldızlı Küresel Hava Yolu” 
seçilmiştir. Ayrıca Global Traveler tarafından 
Turkish Airlines Corporate Club, “En İyi 
Kurumsal Seyahat Programı” seçilmiştir. 
Markanın kabin içi LEGO® emniyet filmi Clio 
Awards tarafından tiyatral kategoride altın 
ödüle lâyık görülmüştür. Bunun yanı sıra 
LEGO® karakterleri ile hazırlanan film, küresel 
bazda en çok izlenen beşinci reklam olmuş ve 
toplamda 25 milyona yakın izlenme, 75 bini 
aşkın beğeni almıştır. Marka görsel kimliğinin 
en önemli unsuru olan kabin üniformaları, 
TheDesignAir 2018 ödüllerinde “En İyi Yeni 
Üniforma” seçilmiştir.

2018 yılında hayata geçirilen “Fly Good 
Feel Good” Projesi ile sağlıklı bir seyahat 
için beslenme, egzersiz, uyku, hijyen gibi 
konularda uzman görüşlerinin ve önerilerinin 
yolcularla buluşması sağlanmaktadır.

Türk Hava Yolları, uygulamaya koyduğu ve 
yeni planladığı projeler ve sponsorluklar ile 
önümüzdeki dönemde marka bilinirliğini, 
farkındalığını ve değerini daha da artırmayı 
hedeflemektedir.

beklentilerini karşılamanın, müşterinin kim 
olduğunu doğru şekilde analiz etmekten 
geçtiğinin farkında olan Türk Hava Yolları, 
müşterilerin fiyat, zaman ve servis kalitesi 
konularındaki hassasiyetlerini göz önünde 
bulundurarak stratejilerini belirlemektedir. 
Müşteri memnuniyetinin verilen hizmetin 
her aşamasında olması gerektiğini savunan 
Ortaklık, bu amaca uygun olarak güler yüzlü 
çalışanları ile birlikte uçuş öncesi ve uçuş 
boyunca farklı alternatifler sunmaktadır. 

Türk Hava Yolları, hem uçuş öncesinde 
zamandan kazanç sağlayan kullanıcı dostu 
internet sayfası ve havalimanlarında bulunan 
kullanımı kolay kiosklar aracılığıyla verdiği 
check-in hizmetleriyle; hem uçuş sırasında 
sağladığı farklı konseptteki servisleriyle, uçak 
içi eğlence seçenekleriyle, kişiye özel sürpriz 
özel gün kutlamalarıyla, ev konforu sunan 
uyku seti gibi ekstra hizmetleriyle, çocuklar 
için çeşitli oyuncaklarıyla; hem de uçuş 
sonrasında bağlantılı uçuşlarını beklerken 
kendilerini evlerinde hissedecekleri lounge 
hizmetiyle yolcularına uçuş deneyimlerinin 
her aşamasından memnun kalacakları bir 
hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Türk Hava Yolları, gün geçtikçe artan tercih 
edilme oranıyla sürekli büyürken, sahip 
olduğu güçlü yönleri ile sektördeki mevcut 
fırsatları avantaja dönüştürme noktasında 
da etkin bir strateji izlemektedir. Türkiye’nin 
yakın çevresindeki dalgalanmaları yakından 
takip ederek herhangi bir kriz durumuna 
karşı hazırlıklı olan Türk Hava Yolları, yeni evi 
olan İstanbul Havalimanı’nın da katkılarıyla 
küresel pazarda lider hava yolları arasındaki 
konumunu sağlamlaştırma hedefine emin 
adımlarla ilerlemektedir. 
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Türk Hava Yolları, sunduğu çalışma ortamı, 
sosyal olanaklar ve kariyer fırsatları ile 
çalışanlarının motive ve memnun olarak 
verimli çalışmasını öncelik olarak belirlemiştir. 
Ortaklık olarak müşterilere sunulan hizmetin 
her aşamasında gösterilen özen, ilgi ve 
güler yüzlü olma politikasının çalışanlar ile 
başladığının bilincinde olarak çalışanlarla 
iletişim kurulmaktadır. Çalışan memnuniyeti 
politikasına yönelik olarak, sürpriz etkinlikler, 
gönüllülük esaslı projeler ve motivasyon artırıcı 
çalışma ortamı sağlanmaktadır. Ortaklığın 
öncelikli hedeflerinden biri olan çalışanların 
eğitim seviyesini daima yukarı taşımak için 
yerli ve yabancı kurumlar ile ortaklaşa eğitim 
programları, yabancı dil kursları gibi eğitim 
olanakları sağlayarak; hem çalışanların 
kariyerlerine hem de Ortaklığın marka bilinirliği 
ve algısına katkı sağlanmaktadır. Türk Hava 
Yolları, hep olduğu gibi bundan sonra da 
çalışanlarına katkı sağlayarak hem verimlilik 
artışı hem de çalışan bağlılığını artırıcı politikaları 
ile çalışanlarına verdiği önemi gösterecektir.

Küresel hava taşımacılığı sektörü liderlerinden 
biri olan Türk Hava Yolları, inovasyona ve 
inovatif projelere gereken önemi hassasiyetle 
göstermektedir. Daha önceki senelerde 
süreçsel ve organizasyonel değişikliklere 
giderek inovasyona verdiği önemi artıran Türk 
Hava Yolları; Ar-Ge kültürünün artırılması ve 
personelin teşvik edilmesi adına Ar-Ge Teşvik 
Sistemi’ni hayata geçirmiş ve bu sistemle birlikte 
Ar-Ge personelinin yaptığı akademik çalışmalar, 
proje fon ve patent başvuruları Ar-Ge önerisi 
kapsamında ödüllendirilmiştir.

Dijital inovasyon çalışmaları kapsamında iç 
süreçlerin geliştirilmesinin yanı sıra, yolcu 
memnuniyetini artırmaya yönelik projeler 
de yapılmaktadır. Bu projeler iç kaynaklarla 
yapıldığı gibi 2018’de ikincisi düzenlenen 
Travel Hackathon ve benzeri etkinliklerle dış 
kaynakların katılımının sağlandığı ortamların 
teşvik edilmesiyle de üretilmektedir. 

Fikirleri yönetime ortak etme amacıyla her 
çalışan Bireysel Öneri Sistemi’ne önerilerini 
girebilmekte ve değerlendirmeler sonucunda 
inovatif fikirler ödüllendirilmektedir. 2018 yıl 
sonu itibarıyla sisteme son iki senede yaklaşık 
17 bin öneri girilmiş olup, bunlardan hayata 
geçirilen önerilerle müşteri memnuniyeti, 
operasyonel iyileşme, kalite geliştirme ve 
maliyet kısma gibi birçok alanda iyileştirmeler 
yapılmıştır. 

Dünyanın en çok dış hat noktasına uçan Türk 
Hava Yolları, insani yardıma ihtiyaç duyan 
bölgelerle onların bu ihtiyaçlarını karşılamak 
için yollanacak kaynakların arasında köprüler 
kurmayı vazife edinmiştir.

Türk Hava Yolları, ülkemizin küresel insani 
yardımlar konusundaki öncü ve güçlü pozisyonu 
gereği, gerek kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında gerekse bilinçli ve özverili 
çalışanlarının doğrudan yaptıkları yardımlarla 
dünyanın her köşesinde yardıma muhtaç 
insanlara el uzatmakta; Türkiye’nin bayrak 
taşıyıcısı olarak görev ve sorumluluklarını yerine 
getirmeye devam etmektedir.

Bu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 
hem yurt içinde hem de yurt dışında başta 
çocuklara olmak üzere pek çok insana 
ulaşılarak çeşitli faaliyetler ile destekler 
verilmiştir. 

2018 yılında Türk Hava Yolları, Jazira Hospital, 
National Eye Center ve Benadir University 
Hospital ile Somali’de katarakt projesini 
yürütmüştür. Bu proje ile 500 kişinin katarakt 
ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı 
sıra Ortaklık, yetkili kurum ve kuruluşların 
çeşitli bölgelere ulaştıracakları yardımlar için 
ücretsiz kargo faaliyetlerinde bulunmuştur.

Türk Hava Yolları görme engelli yolcuları için 
özel check-in kontuarında biniş kartlarını 
Braille alfabesiyle kabartmalı olarak bastırma 
hizmetine 2018 yılında da devam etmiştir. 
İşitme engelli yolcularıyla daha iyi iletişim 
kurabilmek için kabin ekiplerine işaret dili 
eğitimi vermeye 2018 yılında da devam 
eden Türk Hava Yolları, işaret dili bilen kabin 
memuru sayısını 138’e çıkarmıştır. 

2019 yılı ve sonraki dönemlerde engelli 
yolcuları için özel hizmetlerine devam 
edecek olan Türk Hava Yolları, İstanbul 
Havalimanı’nda engelli kontuarları ve 
boarding/check-in alanlarında engelli 
yolculara özel bekleme salonları 
bulundurmayı planlamaktadır. İşitme engelli 
yolculara, "Anlık İşaret Dili Çeviri Sistemi" ile 
web sitesi, mobil uygulamalar ve muhtelif 
dijital alanlarda yer alan metinlerin anlık 
olarak işaret diline çeviri hizmeti verilecektir. 
Ayrıca, Türk Hava Yolları web sitesinin tüm 
kullanıcılar tarafından erişilebilir olması 
açısından, özel bir yazılım ile görme engelli 
yolcuların başka kişilerin yardımı olmaksızın 
sesli olarak web sitesinden faydalanabilmesi 
planlanmaktadır.

ÇALIŞANLARA DEĞER 
KATMAK

İNOVATİF YAŞAM

KURUMSAL SOSYAL 
SORUMLULUK

Ortaklık, 2017 yılında başlattığı, 3-12 yaş 
aralığındaki çocuk misafirleri için; hareketli, 
şekil değiştirebilir, dünyada nesli tükenme 
tehdidi altında olan hayvan figürlerinin yer 
aldığı ve doğal malzemelerden üretilen 
oyuncak koleksiyonunun 2018 yılında da 
sunumuna devam etmiştir. Her uçuşta 
farklı oyuncaklardan oluşacak bu setler 
ile geleceğin teminatı çocukların sağlığını 
korumak, yaşam alanları tehdit altındaki 
hayvan türleri hakkında WWF Türkiye’nin 
verdiği bilgiler ışığında farkındalık yaratmak 
ve çocuk yolcuların uçak seyahatlerini 
eğlenceli bir deneyime dönüştürmek 
hedeflenmektedir. 

Çevrenin korunması ve günümüz küresel 
sorunlarının başında gelen iklim değişikliyle 
mücadele kapsamında yakıt verimliliğini 
artırarak karbon ayak izini azaltmaya 
yönelik çok çeşitli inisiyatifler alan Türk 
Hava Yolları, yakıt verimliliği alanındaki 
çalışmaları ile 10 sene öncesine kıyasla %20 
daha verimli uçuşlar gerçekleştirmektedir. 
Filo büyüklüğüne göre 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. Faaliyet alanı ile ilgili yeni 
yatırımları planlarken ve filosunu büyütürken 
çevre dostu teknolojileri kullanmaktadır.

Aynı zamanda, Türk Hava Yolları, 
havalimanlarında faaliyet gösteren 
kuruluşların çevreye ve insan sağlığına 
verdikleri zararı sistematik şekilde azaltmayı 
hedefleyen Yeşil Havaalanı/Yeşil Kuruluş 
Projesi'ne 2017 yılında dâhil olmuştur. 2018 
yılında Ankara Esenboğa Havalimanı ve 
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Yeşil Kuruluş 
Sertifikaları’nın devamlılığını sağlamış, İzmir 
Adnan Menderes Havalimanı’nda da Yeşil 
Kuruluş Sertifikası’nı almaya hak kazanmıştır.

Türk Hava Yolları, gerçekleştirdiği tüm 
faaliyetlerinde çalışanlarının sağlık ve 
güvenliklerini güvence altında tutmak 
için çalışmalar yapmaktadır. Çalışanlarının 
maruz kalacağı tehlikeleri kontrol altına alıp, 
etkin risk yönetimi ile iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının önlenmesini hedeflemektedir. 
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışanlarını 
bilinçlendirmekte ve İş Sağlığı ve Güvenliği 
kültürünü geliştirmektedir. Çalışanlarına, 
alt işverenlerine ve ziyaretçilerine sağlıklı 
ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için 
gerekli altyapıyı oluşturmaktadır.

%20 DAHA 
VERİMLİ UÇUŞ

Türk Hava Yolları, 
10 sene önceye 

göre yakıt 
verimliliğini  

%20 artırmıştır.

BRAILLE 
ALFABESİ

Görme engelli 
yolcular için biniş 

kartları Braille 
alfabesiyle 

kabartmalı olarak 
basılabilmektedir.

BİREYSEL ÖNERİ 
SİSTEMİ’NE SON 

İKİ SENEDE 
GİRİLEN ÖNERİ 

SAYISI

17
BİN



MODA

HİÇBİR UÇUŞ 
BU KADAR 

MODA 
OLMAMIŞTI

Moda sadece podyumda değil, 
uçak koridorlarında da değişiyor.

 Türk Hava Yolları’nın büyük değişim ve 
yenilenme adımlarından olan yeni üniforma tasarımları 

gökyüzüne stil imzası atıyor. Gelin bu özel üniformalara ve 
tasarımın arkasındaki fikre yakından bakalım. 



Türk kültüründeki birçok klasik detaydan 
esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni 
üniformaların tasarımı, İtalyan modacı 
Ettore Bilotta’ya ait. Türk Hava Yolları’na 
özel tasarlanan koleksiyondaki kumaş 
ve aksesuarların detaylarında yer alan 
"Flow - Akış" deseni, yerel zanaatkârların 
elinden çıkmış cam eşyalarda, seramiklerde 
ve yine hat sanatında çokça kullanılan 
klasik kıvrımların modern dokunuşlarla 
birleştirilmesi sonucunda oluşturuldu. 
İstanbul Boğazı’ndaki akış ve hareketlerden 
de esinlenilen "Flow - Akış" deseni aynı 
zamanda, Doğu ile Batı’nın kesişme noktası 
olan İstanbul’un sahip olduğu dinamik 
enerjiyi de sembolize ediyor.

Şapka, eldiven, elbise, çanta ve çeşitli 
aksesuarlardan oluşan yeni kabin 
üniformalarına renk olarak bayrak kırmızısı 
ve antrasit gri renkleri hâkim. Bu projeye 
ait bir diğer önemli detay ise; bütünsel 
bir marka deneyimi yaşatmak için kabin, 
kokpit, yer hizmetleri personeli ve uçan şef 
üniformalarının tek bir tasarım altında hayat 
bulması oldu.

Farklı iklimlerde gerçekleştirilen uzun 
menzilli uçuşlarda sıkı testlerden geçirilen 
koleksiyonun fotoğraf çekimleri ise dünyaca 
ünlü İngiliz fotoğraf sanatçısı Miles Aldridge 
tarafından İstanbul’un önemli noktalarında 
gerçekleştirildi. 

Koleksiyon çekimlerinde, titiz bir yaklaşımla 
“duygular ve hikâyeleri” birleştirme 
konusundaki yeteneğini kullanan Miles 
Aldridge, üniformaların parlak ve farklı 
karelerinden oluşan estetik bir seçki 
oluşturmak adına İstanbul’un renkli 
sokaklarından yararlandı. Tarihi ve kültürel 
zenginlikleriyle iki kıtaya yayılan şehir, 
üniformalar için muhteşem bir arka plan 
sundu. 

Türk Hava Yolları, başarıyla geçen 
85 yılını kutlarken yeni üniforma 
tasarımları ile şıklık ve işlevselliği bir 
araya getiriyor. Yeni üniformalar, 
İstanbul Havalimanı’na geçişle 
yolcularla buluşacak. 

MODACI ETTORE BILOTTA
İMZALI ÇOK ÖZEL BİR 
KREASYON

MODA

İSTANBUL’DAN 
ESİNLENDİM

“Türk Hava Yolları 
için tasarımlarımı 

oluşturmaya 
başladığımda aklıma 

ilk gelen ve bana ilham 
veren şey İstanbul’du. Bu 
şehir, yüzyıllar boyunca 
sanata ve medeniyete 

ev sahipliği yapmış, pek 
çok kültürün ortak mirası 

diyebileceğimiz eşine 
az rastlanır bir zenginliği 
barındırıyor. Özel ilgim 
olan Türk çinileri ve hat 

sanatının izlerini özellikle 
fular ve kravatlarda 

hissettirmek istedim.” 

HEYECANIMIZ 
BÜYÜK

 “Türk Hava Yolları olarak, zarif 
tasarımlar ile kullanımdaki 

pratik detayları ustaca 
birleştiren önemli ve başarılı 

isimlerle iş birliği yapmak 
bize büyük heyecan veriyor. 

Türk tasarım anlayışının 
ve kültürünün geleneksel 
öğelerini muhafaza eden 

yeni üniformalarımız, 
markamız gibi kusursuz ve 

profesyonel bir duruşa sahip. 
Hep vadettiğimiz gibi, yeni 

evimiz İstanbul Havalimanı’nın 
açılışı ile birlikte bizimle 

seyahati deneyimleyen tüm 
misafirlerimize geleneksel yapı 

taşlarımızı en modern hali ile 
sunuyor olacağız.”  

Ettore Bilotta  
Tasarımcı

M. İlker Aycı
Yönetim Kurulu ve  

İcra Komitesi Başkanı
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TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU

Türk Hava Yolları, bağlı ortaklıkları ve 
iştirakleri ile maliyetlerini düşürürken; 
operasyonlarında esneklik, kalite ve 
verimlilik sağlamaktadır.

BAĞLI ORTAKLIKLAR VE 
İŞTİRAKLER

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

UÇAK KOLTUK ÜRETİM SAN. VE 
TİC. A.Ş.

GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. 

THY UÇUŞ EĞİTİM VE 
HAVALİMANI İŞLETME A.Ş.

THY OPET HAVACILIK  
YAKITLARI A.Ş. 

THY ULUSLARARASI YATIRIM VE  
TAŞIMACILIK A.Ş.

PRATT&WHITNEY THY TEKNİK 
UÇAK MOTORU BAKIM MRKZ. 

LTD. ŞTİ.

AIR ALBANIA SHPKGOODRICH & THY TEKNİK SERVİS 
MERKEZİ LTD. ŞTİ. 

CORNEA HAVACILIK SİSTEMLERİ 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

THY HAVAALANI GAYRİMENKUL 
YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.

VERGİ İADE ARACILIK A.Ş.

THY DO & CO İKRAM  
HİZMETLERİ A.Ş.

TGS YER HİZMETLERİ A.Ş.

Türk Hava Yolları, bağlı 
ortaklıkları ve iştirakleriyle 

güçlü performansını 
sürdürmektedir.

Türk Hava Yolları, nitelikli ve deneyimli kadrosu ve 
Grup şirketleri ile havacılık sektöründe lider olma 
yolunda küresel marka kimliğini güçlendirmeye 
devam etmektedir. Ortaklığın beş adet bağlı 
ortaklığı, 10 adet de müşterek yönetimine sahip 
olduğu toplamda 15 adet bağlı ortaklık ve iştiraki 
bulunmaktadır. Türk Hava Yolları, bu şirketleri 
ile maliyetlerini düşürürken operasyonlarında 
esneklik, kalite ve verimlilik sağlamakta, böylelikle 
havacılık sektöründeki rekabetçi gücünü ve 
etkinliğini artırmaktadır. 

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

2018 yılı sonu itibarıyla 60 binin üzerinde kişinin çalıştığı 
çok büyük bir aile haline gelen Türk Hava Yolları ve Grup 
şirketleri, önümüzdeki dönemlerde de ülkemiz için 
büyük bir istihdam kaynağı olmaya devam edecektir.
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TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

THY Teknik A.Ş., 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 THY 
Teknik A.Ş., 8.500’e yakın çalışanı 
ve iştirakleri ile bölgesinde 
hava taşımacılığı sektöründe 
önemli bir teknik bakım üssü 
haline gelmeyi hedeflemektedir. 
Şirket, bu hedef doğrultusunda 
sunmakta olduğu bakım ve 
onarım hizmetlerinin yanı 
sıra, hava yolu sektörü ile ilgili 
her türlü teknik ve altyapı 
desteğini de sağlamak amacıyla 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

TGS Yer Hizmetleri A.Ş., İstanbul 
Atatürk Havalimanı başta 
olmak üzere Türkiye’de sekiz 
havalimanında yer hizmeti 
vermektedir. 2009 yılında Türk 
Hava Yolları ve Havaş Havaalanları 
Yer Hizmetleri A.Ş.’nin %50-%50
ortaklığı ile kurulmuş olan TGS, 
2010 yılı başından bu yana 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 
İstanbul Atatürk Havalimanı ile 
beraber İstanbul Sabiha Gökçen, 
Ankara Esenboğa, İzmir Adnan 
Menderes, Antalya, Adana, Bodrum 
ve Dalaman Havalimanları'nda Türk 
Hava Yolları ve Sun Express başta 
olmak üzere birçok yerli ve yabancı 
hava yolu şirketine hizmet veren 
TGS, 2018 yılı içerisinde 14 bini 
aşan personeli ile 718 bin sefere 
uluslararası standartlarda hizmet 
sunmuştur.

THY TEKNİK A.Ş. TGS YER HİZMETLERİ A.Ş.

GELİR MİLYON ABD DOLARI GELİR MİLYON ABD DOLARI

20182017

1.109 1.225

20182017

258 286

ÇALIŞAN SAYISI ÇALIŞAN SAYISI

8.467 14.079

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 kurulmuştur. İlk uçuşunu 
1990’da 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 
2018 yıl sonu itibarıyla 65 uçaklık 
filosu ve 4 bini aşan personeliyle 
hizmet vermektedir. 2018 yıl 
sonu itibarıyla Sun Express 
Türkiye’nin 17 uçağı, AnadoluJet 
operasyonlarını icra etmektedir.

Başta Türk Hava Yolları olmak 
üzere 60’tan 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 
günde yaklaşık 240 binin 
üzerinde yemek üretilmekte, 
her tabak, TURKISH DO & 
CO aşçıları tarafından özenle 
hazırlanmaktadır. Türk Hava 
Yolları’nın uçak içi ikram kalitesi 
TURKISH DO & CO ile önemli 
bir ölçüde artış göstermiş, 
uluslararası birçok ödül 
kazanılmasını sağlamıştır.

GÜNEŞ EKSPRES  
HAVACILIK A.Ş. 

THY DO & CO İKRAM 
HİZMETLERİ A.Ş.

GELİR MİLYON ABD DOLARI GELİR MİLYON ABD DOLARI

20182017 20182017

1.288 2791.479 285

ÇALIŞAN SAYISI ÇALIŞAN SAYISI

4.164 5.592

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 THY 
Opet Havacılık Yakıtları A.Ş., 
2018 yılında 3,9 milyon m3 jet 
yakıtı satışıyla sektöründe pazar 
liderliğini sürdürmüştür.

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.

THY OPET HAVACILIK 
YAKITLARI A.Ş.

PRATT&WHITNEY THY TEKNİK 
UÇAK MOTORU BAKIM MRKZ. 

LTD. ŞTİ.

GELİR MİLYON ABD DOLARI GELİR MİLYON ABD DOLARI

20182017 20182017

1.619
5262.291 542

ÇALIŞAN SAYISI ÇALIŞAN SAYISI

452 387
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HABOM’daki 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. 
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.

2012 yılında %100 Türk Hava 
Yolları sermayesi ile Aydın Çıldır 
Havalimanı’nın işletmeciliğini 
yapmak, havacılık eğitimi vermek, 
sportif ve eğitim amaçlı uçuşlar 
düzenlemek, pist uzunluğuna 
uygun uçak tipleri ile yolcu 
taşımacılığına yönelik faaliyetlerde 
bulunmak üzere kurulmuştur. 
Aydın Çıldır Havalimanı’nda pist, 
taksi yolu ve hangar gibi önemli 
yatırımlarını tamamlayan Şirket, 
Türk Hava Yolları'na eğitim uçuşları 
için hizmet vermeye başlamıştır. 
Şirket, ilerleyen dönemlerde 
Türk Hava Yolları’nın ve havacılık 
sektörünün pilot açığının 
kapatılmasında büyük katkı 
sağlayacaktır.

GOODRICH & THY TEKNİK 
SERVİS MERKEZİ LTD. ŞTİ. 

THY UÇUŞ EĞİTİM VE 
HAVALİMANI İŞLETME A.Ş. 

GELİR MİLYON ABD DOLARI GELİR MİLYON ABD DOLARI
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TCI, üretimini yaptığı uçak kabin 
içi sistemleriyle öncelikle Türk 
Hava Yolları’nın ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır. 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)’ne 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.

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

TCI KABİN İÇİ SİSTEMLERİ 
SAN. VE TİC. A.Ş. VERGİ İADE ARACILIK A.Ş.

GELİR MİLYON ABD DOLARI GELİR MİLYON ABD DOLARI

20182017 20182017
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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. 
Araç koltuğunda Türkiye’nin lider 
şirketi olan Assan Hanil Grubu 
iş birliğiyle kurulan Şirket, 2014 
yılı başında Türk Hava Yolları 
uçakları için ürettiği ilk koltukların 
montajını gerçekleştirmiştir. 
Şirket, ilerleyen dönemlerde 
birçok hava yolu firmasına koltuk 
dizaynı ve üretimi, yedek parça 
üretimi, modifikasyonu ve satışını 
da yapmayı hedeflemektedir.

%100 Türk Hava Yolları A.O. 
sermayeli olarak başta havalimanı 
işletmeciliği ve yatırımları 
yapmak üzere, Kasım 2017’de 
kurulmuştur.

UÇAK KOLTUK ÜRETİM SAN. 
VE TİC. A.Ş.

THY HAVAALANI 
GAYRİMENKUL YATIRIM VE 

İŞLETME A.Ş.

GELİR MİLYON ABD DOLARI

20182017
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ÇALIŞAN SAYISI

108

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER



5554

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 yatırım 
faaliyetlerine başlayacaktır. 

THY ULUSLARARASI 
YATIRIM VE  

TAŞIMACILIK A.Ş.

%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 
hizmet verecek hava yolunun, ilk 
aşamada İstanbul, Roma, Milano, 
Bolonya ve Londra seferleri ile 
2019 yılında hizmete başlaması 
planlanmaktadır.

AIR ALBANIA SHPK

ÇALIŞAN SAYISI

38

Şirket; kabin içi eğlence sistemleri 
ve internet bağlantısı ürünleri 
geliştirmek üzere %80 THY 
Teknik, %20 Havelsan ortaklığı 
ile 11 Ekim 2018 tarihinde tescil 
edilmiştir. 2019 Ocak ayında 
genel müdür ataması yapılacak 
olup, faaliyetlerine başlayacaktır.

CORNEA HAVACILIK 
SİSTEMLERİ SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş.

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

2018 YILINDA BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

  Aralık 2018 Ortaklık Yapısı Faaliyet Alanı

 Personel 

1 Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. (Konsolide) 4.164
%50 THY - %50 

Lufthansa
Yolcu ve Kargo 

taşımacılığı

2 Air Albania SHPK 38
%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 

 Yolcu ve Kargo Taşımacılığı Grubu Toplam 4.202   

4 THY Teknik A.Ş. 8.467 %100 THY Uçak bakım - MRO

5
Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Mrkz. 
Ltd. Şti.

387
%51 P&W - %49 THY 

Teknik
Motor bakım - MRO

6 Goodrich & THY Teknik Servis Merkezi Ltd. Şti. 47
%60 Goodrich - %40 

THY Teknik
Geri itki ve motor 

kaporta - MRO

Bakım Onarım (MRO) Grubu Toplam 8.901   

7 TCI Kabin içi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 195
%30 THY - %20 THY 

Teknik - %50 TAI
Uçak içi aksesuar 

üretimi ve ticareti

8 Uçak Koltuk Üretim San. ve Tic. A.Ş. 108
%45 THY - %5 THY 
Teknik - %50 Assan 

Hanil

Uçak Koltuğu 
üretimi ve ticareti

9 Cornea Havacılık Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. -
%80 THY Teknik - 

%20 Havelsan
Uçak İçi Eğlence 

Sistemleri

 Uçak İçi Üretim Grubu Toplam 303   

10 THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. (Konsolide) 452
%50 THY - %50 

Opet
Havacılık yakıtı 

ticareti

11 THY Do & Co İkram Hizmetleri A.Ş. 5.592
%50 THY - %50 

Do&Co
Catering

12 TGS Yer Hizmetleri A.Ş. 14.079
%50 THY - %50 

Havaş
Havacılık yer 

hizmetleri

13 THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. 69 %100 THY
Havaalanı 

işletmeciliği ve 
havacılık eğitimi

 Destek Hizmetler Grubu Toplam 20.192   

14 Vergi İade Aracılık A.Ş. 22
%30 THY - %45 

Maslak Oto - %25 VK 
Holding

Vergi iade aracılık

15 THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. - %100 THY
Havaalanı 

işletmeciliği ve 
yatırımları

 Diğer Grubu Toplam 22   

     

 İştirakler Toplamı 33.620   
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576 BİN M2’LİK 
TESİS

THY Teknik A.Ş., 
576 bin m2’lik 

tesisleriyle bakım 
onarım hizmeti 

vermektedir.

THY TEKNİK A.Ş.

THY Teknik A.Ş., İstanbul Havalimanı, Atatürk 
Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, 
Esenboğa Havalimanı ve Aydın Çıldır’da 
konumlandırılmış, toplam 576 bin m2 
kapalı alana sahip olan tesisleri ve dokuz 
hangarıyla, ticari hava yolu şirketlerine ve iş 
jeti operatörlerine bakım onarım hizmetleri 
sunmaktadır.

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

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Boeing 737NG 
serisi, Boeing 737MAX serisi, Boeing 747, Boeing 
767, Boeing 777, Airbus A320 serisi, A320NEO 
serisi, Airbus A330, Airbus A340, Gulfstream 
G-IV/G-V/ G550, Bombardier Challenger 850, 
Cessna 172 ve Diamond DA42 uçak tipleri 
için hat bakım, üs bakım ve komponent 
bakım hizmetleri sunmaktadır. Boeing 787 ve 
Airbus A350 uçakları ve komponentleri bakım 
kabiliyetlerini ise 2019 yılı içinde kazanacaktır. 
Bu uçaklarda kullanılan yedek güç üniteleri, iniş 
takımları, uçuş elektroniği bileşenleri, aviyonik-
hidrolik-pnömatik-mekanik komponentler, fren 
sistemleri ve lastik ve jantlar için gereken tüm 
bakım ve onarım faaliyetleri Türk Hava Yolları 
Teknik A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilmektedir. 

Dünya genelinde, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 
“komponent pool” hizmet havuzuna dâhil olan 
uçak sayısı, üç kıtada 750’nin üzerindedir.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda 
tutan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., ISO 
10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetimi Sistemi 
sertifikalarını devam ettirerek bu alandaki 
öncü yaklaşımını korumaktadır. Çevreye ve 
çalışanlarının sağlığına da duyarlı olan Şirket, 
sahip olduğu ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikaları 
ile İSGÇ uygulamalarını belgelemektedir. 
Çağımızda öncelik kazanan güvenlik 
bilincinin gereğini ise ISO 27001 sertifikası ile 
belgelemektedir.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., 8 bini aşkın 
çalışanı, sürekli büyüyen kapasitesi ve iş hacmi 
ile bölge ekonomisi ve havacılık sektöründe 
önemli bir rol üstlenmektedir.  2017 yılında 
Arnavutluk, Gürcistan, Lübnan ve Umman ülke 
otorite sertifikalarını ilk kez alan Şirket, FAA, 
Kuwait, Jordan, Korean, Pakistan, Cayman, 
Guernsey, Bahrain, Singapore, Saudi, India, 
Iraqi, Kyrgyz, Bermuda, Egypt, UAE, Tunisia, 
Moroccan, Libya sertifikalarını ise yenilemiştir. 
Ayrıca ülke sivil havacılığı yetkileri kapsamına 
Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Sudi Arabistan ve 
sefer yaptıkları Sabiha Gökçen hat istasyonları, 
Trabzon ve Hatay’ı da dâhil etmiştir. Şirket, 
yıl içerisinde Türk Hava Yolları A.O. filosunda 
operasyona başlayacak olan B787 ve A350 tipi 
uçaklara Atatürk Havalimanı'nda hat bakım 
hizmeti vermiştir.

THY TEKNİK A.Ş. VE İŞTİRAKLERİ Diğer taraftan kendi personelinin 
lisanslandırılmasını hızlandırarak yoğun 
katılımlarla temel eğitim lisans modül sınavları 
ve kategori geçiş sınavları gerçekleştiren Şirket, 
böylece hem Şirket için hem de ülke için lisanslı 
teknisyen ihtiyacının karşılanmasına önemli 
ölçüde katkı sağlamıştır. Yine, EASA Part-147 ve 
SHY-147 yetkileri kapsamında yürütülen eğitim 
faaliyetleriyle hem filosundaki uçaklara bakım 
yapan personelin kurs ihtiyacını karşılamış hem 
de bu eğitimlerin pazarlanması ile Şirket’e ek 
gelir temin etmiştir.

Tip pratik eğitimlerinin bir kısmı gerçek 
bakım ortamında, bir kısmı ise 2018 yılında 
uygulamaya alınan bakım simülatörleri üzerinde 
gerçekleştirilerek; simülatör ile uçaklar üzerinde 
arıza çözme, sistem testleri ve dokümantasyon 
kullanımı konusunda uzmanlaşma sağlanmış 
ve bu çerçevede pratik eğitimler daha etkin ve 
verimli hale getirilmiştir.

2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen eğitim 
faaliyetleri genel olarak aşağıdaki gibidir:

Eğitim Grubu Eğitim
Katılımcı 

Sayısı 

Part-145 Eğitimleri 
(Sınıf ve Atölye)

4.485 49.109

Part-145 Eğitimleri 
(Online)

59.259

Part-147 Temel Eğitim 
Kursu (Kategori B1.1)

1 21

Part-147 B1/B2 Modül 
Eğitimleri

18 1.139

Part-147 Tip Eğitimleri 235 2.128

Toplam 4.739 111.656

Part-147 Lisans Modül 
Sınavları

- 4.321

Teknik Eğitim

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. eğitim birimleri, 
Türk Hava Yolları A.O.’nun yanı sıra çeşitli yerli 
ve yabancı hava yollarına teorik ve/veya pratik 
olarak;

• SHY-145 ve EASA-145 yetkileri kapsamında 
verilen tüm uçak tiplerinin pratik, task ve 
işbaşı eğitimlerini, atölye kabiliyet listesinde 
yer alan tüm parçaların bakım eğitimlerini,

• SHY-147 ve EASA-147 temel eğitim yetkileri 
kapsamında verilen Kategori A1, B1.1 ve B2 
lisanslarına yönelik temel eğitim ve sertifika 
programlarını, hazırlık eğitim programlarını, 
lisans modül sınavlarını ve kategori geçiş 
sınavlarını,

• SHY-147 ve EASA-147 tip eğitim yetkileri 
kapsamında verilen tanımlı olan uçak tipleri 
ile bu uçakların motorlarına ait tip, tip fark ve 
tanıtım eğitimlerini,

sağlamaktadır.

2018 yılı içerisinde, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 
alt yüklenici çalışanlar da dâhil olmak üzere 
bünyesinde çalışan tüm personele ulusal ve 
uluslararası kurallar gereğince zorunlu olan 
eğitimlerin tamamını; ayrıca, SHY-145 ve 
EASA Part-145 yetkileri kapsamında tüm uçak 
tiplerinin pratik, görev ve iş başı eğitimlerini 
(OJT) ve atölye kabiliyet listesinde yer alan tüm 
parçaların bakım eğitimlerini vermiştir. 

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., EASA Part-147 ve 
SHY-147 temel eğitim yetkileri kapsamında 
Türkiye’de hem EASA hem de SHGM onaylı ilk 
ve tek yetkili bakım eğitim kuruluşudur. Şirket, 
2018 yılında bu yetkileri kapsamında Kategori 
B1.1 Temel Eğitim Programı için Şirket dışından 
da gelen öğrenci taleplerini kabul etmiş ve gelir 
getirici faaliyetlerine başlamıştır. 

49.109 
KATILIMCI

Part-145 
Eğitimleri’ne 

toplam 49.109 kişi 
katılmıştır.

PART-147 TİP 
EĞİTİM SAYISI

235
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CORNEA HAVACILIK SİSTEMLERİ 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Kabin içi eğlence sistemleri (IFE) alanında 
uzmanlığını ve tecrübesini artıran Türk 
Hava Yolları Teknik A.Ş., Havelsan A.Ş. ile 
bu alanda devam eden iş birliğini bir adım 
daha ileriye taşıyarak Ekim 2018’de Cornea 
Havacılık Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
firmasını kurmuştur. Dünyanın önde gelen 
IFE tedarikçileri arasında yer alarak global 
ölçekte uçuş eğlence sistemleri pazarında pay 
sahibi olmayı amaçlayan Şirket’in kısa vadeli 
ilk hedefi Airbus ve Boeing onaylı tedarikçi 
olup, diğer global IFE tedarikçilerin yanında 
katalog listesinde yer alarak “offerable supplier” 
konumuna gelmektir. 

Türk Hava Yolları filosuna yakında katılacak olan 
33 adet A321 NEO için bu kapsamda çalışmalar 
başlatan Şirket, Airbus ile iş birliği halinde sürece 
devam etmektedir.

Cornea Aerospace bugüne kadar THY Teknik 
Havelsan iş birliğiyle geliştirilmiş olan aşağıdaki 
IFE sistemlerini devralarak bayrağı daha da 
ileri taşıyacak ve pazarın rekabetçi ortamında 
kendisine önemli bir yer bulacaktır.

Tablet Bazlı Kabin İçi Eğlence Sistemi
Türkiye’de geliştirilen ilk yerli Tablet Bazlı Kabin 
İçi Eğlence Sistemi (TBIFE), Türk Hava Yolları 
Teknik A.Ş. ile Havelsan A.Ş. arasında 2012 
yılında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması 
kapsamında %100 Türk mühendisliği ile 
üretilmiştir.

2016 yılı Temmuz ayı itibarıyla kurulumuna 
başlanan Tablet Bazlı Kabin İçi Eğlence 

Sistemleri, bu tarihten itibaren Türk Hava Yolları 
A.O.’ya ait IFE sistemi bulunmayan dar gövdeli 
uçaklarda, uçuş sırasında Business Class yolculara 
film, müzik, harita, e-magazin gibi medya 
içeriklerini sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

Koltuk Arkası Kabin İçi Eğlence Sistemi
Uzun mesafe uçuşlarda yoğunlukla kullanılan 
koltuk arkası kabin içi eğlence sistemi 
geliştirilmesi faaliyetlerine devam eden Cornea, 
Türk Hava Yolları ile yeni nesil 33 dar gövdeli 
uçak için anlaşmaya varmıştır. IFE sistemleri 
kapsamında Airbus ile offerable (line-fit) olma 
konusunda ise çalışmalara devam etmektedir.

Kablosuz Kabin İçi Eğlence Sistemi
Kablosuz kabin içi eğlence sistemi konusunda 
Türk Hava Yolları’nın 44 uçak için açmış olduğu 
ihaleyi kazanan Cornea, ihalede bulunan Boeing 
737-800 ve Airbus 320 FAM tipleri için THY Teknik 
Tasarım Organizasyonu tarafından EASA STC 
sertifikalarını almış ve 44 adet dar gövde uçakta 
hizmet vermeye başlamıştır. Ocak 2019’da iki 
uçak için daha entegrasyon gerçekleştirecek 
olan Şirket, filodaki yerli kablosuz IFE sistemine 
sahip uçak sayısını 46’ya yükseltmiş olacaktır. 

Connectivity
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., günümüz hava 
yolu taşımacılığında internet hizmetinin giderek 
artan önemine kayıtsız kalmayarak Connectivity 
konusunda pazarın en büyüklerinden Inmarsat 
ile iş birliğine gitmiş ve Nisan 2018’de bir 
Memorandum of Understanding (MOU) 
imzalamıştır. Bu iş birliği kapsamında Aralık 
2018’de Türk Hava Yolları’nın 104 adet dar gövde 
uçak için açmış olduğu ihale kazanılmıştır. Bu, 
104 uçakta yerli ürünlerimizin kullanımına olanak 
sağlayacak çok önemli bir kazanım olmuştur.

konusunda anlaşmıştır. Airbus ile A350 
uçaklarının bar ünitelerini bütün uluslararası 
müşterilere tasarlamak ve üretmek için 
katalog tedarikçisi olarak anlaşan TCI, bunun 
yanı sıra Donghai Hava Yolları ile 35 uçak, Jet 
Airways’in mevcut siparişlerine ek olarak da 
75 uçaklık B737 galley kontratı almıştır. 

UÇAK KOLTUK ÜRETİM SAN. VE  
TİC. A.Ş. (TSI)

Assan Hanil ile ortaklık olarak kurulan ve 
Türkiye’nin ilk ve tek uçak koltuk üretici 
firması olan TSI Aviation Seats, %80 oranında 
yerli ürün kullanmakta ve üretimde yerli 
tedarikçiler ile çalışmaktadır.

TSI Aviation Seats, 2018 yılında Airbus 
firmasının ürettiği ve A321neo serilerinde 
tek sınıfta yolcu kapasitesini 240’a kadar 
çıkartabilen “Cabin Flex” serisinin ilk uçağı 
olan A321 NEO ACF model uçaklar ve 
Boeing firmasının ürettiği B737MAX uçaklar 
için “Epianka” model koltuklar üreterek; 
ilk teslimatları yetkililerce gerçekleştirilen 
kontrollerden ve zorlu test aşamalarından 
sıfır hata ile çıkarak üstün bir başarı ile 
gerçekleştirmiştir. Kasım ayında tamamlanan 
yatırım ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 
bulunan üretim tesislerini eski alanın 
yaklaşık dört katı büyüklüğünde bir alana 
taşıyarak Şirket’in yıllık üretim kapasitesini 
iki buçuk kat artırmıştır. Türkiye’de üretim 
yapan ve herhangi bir küresel markaya 
tedarikçi olan veya olabilecek firmaların, 
ara mamul üretim ve ihracat yetkinliklerini 
artırmayı hedefleyen “Küresel Tedarik Zinciri 
Yetkinlik Projesi” kapsamında 1,8 milyon 
ABD doları yatırım projesi onayını Ekonomi 
Bakanlığı’ndan almıştır. Ayrıca, Türk hava 
yolu şirketi Freebird’in A320 tipi iki uçağı için 
uçak koltuğu üretimi gerçekleştiren TSI’nın 
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı marka 
tescil başvurusu olumlu sonuçlanmış ve TSI 
markası ABD’de tescillenmiştir. 

TSI Aviation Seats, 2018 yılında gelirlerini bir 
önceki yıla göre %22 oranında artırmıştır.

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

Pratt&Whitney ile ortak olarak kurulan Turkish 
Engine Center (TEC), 2018 yılını oldukça 
verimli geçirmiş; sene içerisinde 130 adet 
motor teslim etmiş ve yıllık toplam teslimatta 
kuruluştan itibaren en yüksek rakamlara 
ulaşmıştır. Söz konusu 130 motorun 42 
tanesi “3rd Party” müşterilere aittir. Bu sayı ile 
birlikte TEC, 2010 yılından itibaren dokuz yıl 
boyunca toplamda 774 adet motor bakımını 
tamamlamış ve müşterilerine teslim etmiştir.

2017 ihracat rakamlarının 
değerlendirilmesiyle TEC, Savunma ve 
havacılık sanayi sektöründe Türkiye’nin en 
büyük üçüncü ihracatçısı olmuş ve 2018 
yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden ödül 
almıştır.

GOODRICH & THY TEKNİK SERVİS 
MERKEZİ LTD. ŞTİ.

UTC Aerospace Systems (Rockwell Collins 
firmasının United Technologies Corp. 
tarafından 2018 Kasım ayında alımı sonrası 
değişen ismiyle Collins Aerospace) ile ortak 
olarak kurulan Goodrich & THY Teknik Servis 
Merkezi, 2018 yılında bir önceki seneye göre 
gelirini %19 artırmış ve 3rd Party gelir oranını 
%25 olarak gerçekleştirmiştir.

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

TAI ile ortak olarak kurulan ve Türk Hava 
Yolları’nın Sabiha Gökçen Tesisleri’nde 
bulunan bir diğer iştiraki Turkish Cabin 
Interior (TCI) ilk Türk galleyini üreten şirkettir. 
Dünya üzerinde en çok kullanılan iki uçak 
tipinden biri olan Boeing 737 yeni nesil tipi 
uçaklarında “Global Offerable” ilan edilmiş ve 
TCI, katalogda yer olan dört üretici firmadan 
biri olma başarısını göstermiştir.
 
Turkish Cabin Interior, 2017 yılında SpiceJet 
ile 155, Azerbaycan Hava Yolları ile 10, 
JetAirways ile 79 adet B737MAX için galley 
siparişi alarak müşteri portföyünü genişletmiş 
ve uluslararası mecrada bilinirliğini artırmıştır. 
TCI, 2018 yılında da uluslararası kontratlar 
imzalamaya devam etmiştir. Dünya Business 
Class uçak koltuğu pazarının %25’ine sahip 
olan ve %100 Airbus iştiraki olan STELIA 
firması ile global bir iş birliğine başlayan TCI, 
Türk Hava Yolları’nın 30xB787 ve 30xA350 
uçak siparişi için Business Class dolaplarını 
üretecektir. Şirket, aynı zamanda STELIA ile 
Vistara, Singapore Hava Yolları gibi diğer 
uluslararası projeler için de tedarikçi olma 

%19 GELİR 
ARTIŞI

Goodrich THY 
Teknik Servis 
Merkezi, 2018 
yılında gelirini 

%19 artırmıştır.

TSI AVIATION 
SEATS GELİR 
ARTIŞ ORANI

%22

44 UÇAKTA 
KABLOSUZ 
KABİN İÇİ 
EĞLENCE 
SİSTEMİ

Cornea, Türk 
Hava Yolları'nın 

kablosuz kabin içi 
eğlence sistemi 

konusunda açtığı 
ihaleyi kazanarak 

44 adet dar 
gövde uçakta 

hizmet vermeye 
başlamıştır.
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Konma sayısı, Ocak-Aralık 2017 
döneminde 483.312 iken, 2018 yılının 
aynı döneminde %5,7 artışla 511.064’e; 
uçulan nokta sayısı ise 303’den 
310’a yükselmiştir. 

TRAFİK SONUÇLARI
2017 yılında 68,6 milyon olan toplam yolcu 
sayısı, 2018 yılında %9,5 artışla 75,2 milyona 
ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda 
%9,3 dış hatlarda ise %9,7 oranındadır. 

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2017 
döneminde 136,9 milyar iken, 2018 yılının 
aynı döneminde %8,9 artarak 149,2 milyara 
ulaşmıştır. ÜYK iç hat uçuşlarda %9,1 artarken, 
dış hatlarda %8,9 artış göstermiştir.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında %7,8 artış 
sağlanmış; yolcu doluluk oranı ise 2,8 puan 
artmıştır. 

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-
Aralık 2017 döneminde 173,1 milyar iken, 2018 
yılının aynı döneminde %5,2 artarak 182 milyara 
ulaşmıştır. AKK artışı, iç hat uçuşlarda %7,5 iken dış 
hat uçuşlarda %4,8 oranındadır. 

Konma sayısı, Ocak-Aralık 2017 döneminde 
483.312 iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,7 
artışla 511.064’e; uçulan nokta sayısı ise 303’den 
310’a yükselmiştir. 

Kargo ve Posta, Ocak-Aralık 2017 döneminde 
1.122.697 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde 
%25,8 artışla 1.412.423 tona yükselmiştir.

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU
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TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - TRAFİK SONUÇLARI

DIŞ HATLAR

İÇ HATLAR

Dış Hat Trafik Sonuçları 2014 2015 2016 2017 2018

Ücretli Yolcu (000) 31.967 34.944 35.457 38.487 42.224

Arz Edilen Koltuk-Km (milyon) 117.773 133.594 149.328 150.712 157.994

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 92.539 103.001 109.768 118.148 128.660

Yolcu Doluluk Oranı (%) 78,6 77,1 73,5 78,4 81,4

Uçulan Nokta 219 236 247 252 258

Konma Sayısı 250.214 271.267 279.781 275.691 290.634

Uçulan Km (000) 599.420 660.328 705.668 698.488 730.047

Kargo+Posta (ton) 616.124 668.189 832.126 1.052.026 1.333.325

Fazla Bagaj (ton) 4.986 4.772 3.943 4.107 4.489

İç Hat Trafik Sonuçları 2014 2015 2016 2017 2018

Ücretli Yolcu (000) 22.708 26.304 27.301 30.130 32.944

Arz Edilen Koltuk-Km (milyon) 17.557 19.615 20.764 22.361 24.037

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 14.248 16.370 17.046 18.798 20.510

Yolcu Doluluk Oranı (%) 81,2 83,5 82,1 84,1 85,3

Uçulan Nokta 45 51 51 51 52

Konma Sayısı 172.307 191.500 195.522 207.621 220.430

Uçulan Km (000) 104.934 116.833 119.893 127.560 136.583

Kargo+Posta (ton) 51.619 52.251 55.038 70.671 79.098

Fazla Bagaj (ton) 2.939 2.828 2.734 2.797 3.227

İÇ HATLAR 
YOLCU 

DOLULUK ORANI 
%85,3’E ULAŞTI

Türk Hava 
Yolları'nın iç hat 

yolcu doluluk 
oranı %85,3’e 

yükseldi.

TOPLAM YOLCU 
DOLULUĞU 
YÜKSELDİ

Türk Hava 
Yolları'nın toplam 

yolcu doluluk 
oranı %81,9'a 

ulaştı.

DIŞ HATLAR 
YOLCU 

DOLULUK ORANI 
ARTTI

Türk Hava 
Yolları'nın dış hat 

yolcu doluluk 
oranı %81,4'e 

yükseldi.

ÜYK'DA DEV 
ARTIŞ

Türk Hava Yolları, 
2018 yılında 
ÜYK'yı 149 

milyarın üzerine 
çıkardı.

TÜRK HAVA 
YOLLARI'NIN 
İÇ HATLARDA 

UÇTUĞU NOKTA 
SAYISI

52

2018 YILI TOPLAM YOLCU DAĞILIMI

AKK VE ÜYK GELİŞİMİ (MİLYON)

ÜCRETLİ YOLCU (BİN)

Özel Kira

Dış Hat

Arz Edilen Koltuk-Km (AKK) (milyon)

Ücretli Yolcu-Km (ÜYK) (milyon) 

40.555.752

32.646.599

1.437.565

527.891

Yolcu Sayısı

75.167.807Toplam

Hac-Umre

İç Hat

TOPLAM TRAFİK SONUÇLARI

2014 2015 2016 2017 2018

Ücretli Yolcu (000) 54.675 61.248 62.759 68.617 75.168

Arz Edilen Koltuk-Km (milyon) 135.330 153.209 170.092 173.073 182.031

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 106.787 119.372 126.815 136.947 149.169

Yolcu Doluluk Oranı (%) 78,9 77,9 74,6 79,1 81,9

Uçulan Nokta 264 287 298 303 310

Konma Sayısı 422.521 462.767 475.303 483.312 511.064

Uçulan Km (000) 704.354 777.161 825.561 826.048 866.630

Kargo+Posta (ton) 667.743 720.440 887.164 1.122.697 1.412.423

Fazla Bagaj (ton) 7.925 7.601 6.677 6.904 7.717

2018

75.168

2017

68.617

2016

62.759

2015

61.248

2014

54.675
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2018'DE TÜRK 
HAVA YOLLARI 

ÜCRETLİ YOLCU 
SAYISI

75,2
 MİLYON

%54,0

%1,9
%0,7

%43,4
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Filosunu genişletme ve gençleştirme 
hedefine sahip Türk Hava Yolları, 
Avrupa'nın en genç ve modern filosu 
olma yolunda her geçen gün gücüne 
güç katarak hızla ilerlemektedir.

FİLO gövde B737MAX uçağından yedi adedi ise 
2018 yılında teslim alınmıştır. Bu uçakların 
teslimlerinin 2022 yılında tamamlanması 
planlanmaktadır.

2014 yılında siparişi verilen dört adet  
A330-200F uçağı ve bu uçaklara ilave 
olarak iki adet B777F kargo uçağının 
teslimleri geçmiş yıllarda tamamlanmıştır. 
Kargo operasyonundaki büyüme hedefleri 
doğrultusunda 2017 yılında siparişi verilen üç 
adet B777F uçağı 2018 yılında teslim alınmış; 
2017 yılında kiralanmış olan üç adet  
B747-400F uçağının kira süreleri ise 
uzatılmıştır. Tüm bunlara ilaveten 2018 
yılında 2019-2020 yıllarında teslim alınması 
planlanan üç adet B777F kargo uçağı siparişi 
verilmiştir.

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 2023 yılında tamamının filoya 
katılmış olması hedeflenmekte olup 2023 yılı 
itibarıyla dar gövde yolcu uçağı filosundaki 
koltuk başına yakıt tüketiminde önemli 
miktarda tasarruf sağlanmış olacaktır. 

Dar gövde uçakların yanı sıra 2018 yılında 
siparişi verilen ve 2025 yılı sonuna kadar 
teslimleri tamamlanacak olan yeni nesil 
geniş gövde uçakların koltuk başına yakıt 
tüketimlerinin mevcut geniş gövde filosuna 
göre ortalama %13 civarında düşük olması 
beklenmektedir. Böylelikle geniş gövde 
filosuna yeni katılacak uçaklarla da verimlilik 
artırılmış olacaktır.

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, 
2018 yılı itibarıyla %410’un üzerinde büyüme 
kaydetmiştir. Dünyanın en çok ülkesine 
uçan ve dünyanın en geniş dördüncü uçuş 
ağına sahip Türk Hava Yolları, 2018 yıl sonu 
itibarıyla 332 uçağa sahip filosuyla, bu alanda 
dünyanın en büyük 11’inci hava yolu şirketi 
haline gelmiştir.1 

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: 8,2

Filosunu genişletme ve gençleştirme 
hedefine sahip Türk Hava Yolları, Avrupa'nın 
en genç ve modern filosu olma yolunda 
her geçen gün gücüne güç katarak hızla 
ilerlemektedir. 2018 yıl sonu itibarıyla Türk 
Hava Yolları’nın ortalama filo yaşı 8,2 olarak 
gerçekleşmiştir.

Türk Hava Yolları’nın uzun dönem filo 
projeksiyonu neticesinde 2012 yılında siparişi 
verilen 20 adet B777-300ER ve 20 adet 
A330-300 uçağının teslimleri, geçmiş yıllarda 
tamamlanmış; 2018 yılında ise 2019-2023 
yılları arasında teslim alınacak olan 25 adet 
kesin, beş adet opsiyonlu Airbus A350-900
ve 25 adet kesin, beş adet opsiyonlu 
Boeing 787-9 uçağının siparişi verilmiştir. 
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 117 adet Airbus 
dar gövde uçağı kapsamında 25 adet 
A321 uçağının teslimleri geçmiş yıllarda 
tamamlanmıştır. Kalan 92 adet yeni nesil dar 
gövde A321 NEO uçağının iki adedi 2018 yılı 
içerisinde teslim alınmış olup;  teslimlerinin 
2023 yılı sonuna kadar tamamlanması 
planlanmaktadır.

Ayrıca 2013 yılında siparişi verilen 95 adet 
Boeing dar gövde uçağı kapsamında 20 
adet B737-800 uçağı geçmiş yıllarda teslim 
alınmış olup, kalan 75 adet yeni nesil dar 

DÜNYANIN EN 
BÜYÜK 11. HAVA 

YOLU ŞİRKETİ

Türk Hava Yolları, 
332 uçaklık 

filosuyla dünyanın 
en büyük 11'inci 

hava yolu 
konumundadır.

YENİ NESİL 
DAR GÖVDE 
UÇAKLARIN 

MUADİL 
UÇAKLARA 

KIYASLA YAKIT 
TASARRUFU 

ORANI

%15

1WATS 2018
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TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - FİLO

DAR GÖVDE (218 ADET) GENİŞ GÖVDE (92 ADET)

TOPLAM UÇAK SAYISI

332

KARGO (22 ADET)

ORTALAMA FİLO YAŞI

8,2

A319-100 7 ADET A310-300F 3 ADET A330-200 18 ADET 

A320-200 19 ADET A330-200F 10 ADET A330-300 37 ADET

A321-200 68 ADET A300-600F 1 ADET A340-300 4 ADET

A321NEO 2 ADET B747-400F 3 ADET B777-300ER 33 ADET

B737-700 1 ADET B777-200LRF 5 ADET

B737-800 99 ADET

B737-8MAX 7 ADET

B737-900ER 15 ADET
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UÇUŞ AĞI

AKK Değişim %2,9

ÜYK Değişim %9,3

Yolcu Sayısı Değişim %9,1

KUZEY AMERİKA

UÇUŞ NOKTASI

11

AKK Değişim %4,5

ÜYK Değişim %12,7

Yolcu Sayısı Değişim %13,7

AFRİKA

UÇUŞ NOKTASI

55

AKK Değişim %6,7

ÜYK Değişim %10,5

Yolcu Sayısı Değişim %6,5

ORTA VE GÜNEY AMERİKA

UÇUŞ NOKTASI

6

AKK Değişim %5,2

ÜYK Değişim %7,4

Yolcu Sayısı Değişim %7,5

ORTA DOĞU

UÇUŞ NOKTASI

34

AKK Değişim %8,3

ÜYK Değişim %11,7

Yolcu Sayısı Değişim %12,3

AVRUPA

UÇUŞ NOKTASI

115

AKK Değişim %4,4

ÜYK Değişim %7,8

Yolcu Sayısı Değişim %8,2

UZAK DOĞU

UÇUŞ NOKTASI

37
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TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - UÇUŞ AĞI

Türk Hava Yolları, 2018'de uçuş ağına 
eklediği Freetown, Semerkant, 
Krasnodar, Moroni, Banjul ve 
Lusaka noktaları ile yolcularına 
farklı deneyimler sunmaya devam 
etmektedir.

Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları 2018 yılı boyunca da yolcuların 
dünyasını genişletmeye devam etmiş; uçuş ağına altı yeni destinasyon eklemiştir. 

Yeni açılan hatlarla birlikte toplamda 124 ülke, 306 şehir ve 310 noktaya ulaşan Türk Hava Yolları, 
Türkiye ve dünyanın birçok noktasını birbirine bağlayarak, yolcuların istedikleri her yere kolaylıkla 
ulaşmasına imkân tanımaktadır. Türk Hava Yolları, 2018 yılında uçuş ağına eklediği; Sierra Leone’de 
Freetown, Özbekistan’da Semerkant, Rusya’da Krasnodar, Komorlar’da Moroni, Gambiya’da Banjul ve 
Zambiya’da Lusaka noktaları ile yolcularına farklı deneyimler sunmaya devam etmektedir1.

2018 YILI YURT DIŞI BÖLGESEL YOLCU DAĞILIMI 2018 YILI BÖLGESEL GELİR DAĞILIMI

Avrupa

%56,0

Orta Doğu

%14,9

Avrupa 

%31,3

Orta Doğu

%12,7
Orta ve Güney Amerika

%1,0

Afrika

%8,7

Afrika

%9,6

Kuzey Amerika

%11,2

Orta ve Güney Amerika 

%2,1

Kuzey Amerika

%5,8

Uzak Doğu

%13,6

Türkiye

%11,9

Uzak Doğu

%21,2

2018'DE AÇILAN 
UÇUŞ NOKTASI 

SAYISI

YURT DIŞI 
UÇULAN NOKTA 

SAYISI

YURT İÇİ 
UÇULAN NOKTA 

SAYISI

6

258

52

1 29 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Havalimanı uçuş ağımıza eklenmiştir.
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Türk Hava Yolları’nın hava kargo 
taşımacılık hizmeti veren markası 
olan Turkish Cargo, 2018 yılında 
kargo gelirlerini yaklaşık %25,1’lik bir 
büyümeyle 1,65 milyar ABD doları 
düzeyine çıkarmıştır.

KARGO 2017 yılında 1,34 milyar ABD doları seviyesinde olan kargo gelirleri, 2018 yılında bütçe 
hedefinin de üzerine çıkarak, yaklaşık %25,1’lik bir büyümeyle 1,65 milyar ABD doları düzeyine 
gelmiştir. Benzer şekilde, taşınan kargo miktarı da yaklaşık olarak %25,8 büyüme göstererek 
2017 yılındaki 1,13 milyon tonluk seviyesinden 1,41 milyon tona çıkmıştır. 

2018 yılı hava kargo sektörü için başarılı bir yıl olmuştur. 2018 yılında sektörde taşınan 
kilometrelendirilmiş kargo miktarı %4,1, kargo birim gelirleri de %10 artmıştır. 2017 yılında 
56,3 milyar ABD doları olan global hava kargo gelirleri, 2018’de 64,6 milyar ABD dolarına 
yükselmiştir. 

DÜNYA HAVA KARGO PAZARI VE TÜRK HAVA YOLLARI PAZAR PAYI
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TAŞINAN KARGO 
MİKTARINDA 
BÜYÜK ARTIŞ

2018’de Türk 
Hava Yolları'nın 
taşıdığı kargo 
miktarı 1,41 
milyon tona 

çıkmıştır.

TAŞINAN KARGO 
MİKTARI ARTIŞ 

ORANI

%25,8 
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AKTK’DE YÜKSELİŞ 
TRENDİ SÜRDÜ

2018 yılında kargo 
uçakları ile üretilen 

kilometrelendirilmiş 
kapasite %44,3 

artmıştır.

Turkish Cargo, geçtiğimiz 10 yılda binde 
dörtler seviyesinden, yüzde iki buçuklar 
seviyesine çıkardığı dünya hava kargo 
pazarındaki payını, 2019 yılında da artırmayı 
hedeflemektedir. 
 
Turkish Cargo, hedeflerine ulaşmak için 
2017 yılında yaptığı altyapı yatırımlarının 
yanı sıra 2018 yılında kargo filosunda 
genişlemeye gitmiştir. 2017 yıl sonu itibarıyla 
16 adet kargo uçağı bulunan Şirket, bu 
sayıyı 2018 yılı içindeki ilavelerle yıl sonunda 
22’ye yükseltmiştir. Uçak sayısındaki 
artış sonucu kargo uçakları ile üretilen 
kilometrelendirilmiş kapasite (AKTK) 2018 
yılında %44,3 oranında artmış; böylelikle 
kargo uçaklarının toplam gelire katkısı  
604 milyon ABD dolarından, %41,4 yükselerek 
854 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. 

Kargo uçağı sayısındaki artışla birlikte, 
kargo uçuş ağı da 2018 yılında genişlemeye 
devam etmiş ve 2017 yılında 73 olan nokta 
sayısı 85’e çıkmıştır. 2018 yılında kargo uçuş 
ağına eklenen noktalar arasında Muscat, 
Standsted, Ho-Chi Minh City (Saygon), 
Bangalor, Sao Paulo (VCP), Mexico City, 
Bogota, Taipei, Miami, Curaçao, Liege, Navoi, 
Vilnius ve Brüksel bulunmaktadır. Buna ilave 
olarak Guangzhou, Nairobi, Dakar, Algiers, 
Casablanca, Johannesburg, Khartoum, 
Tunus, Bişkek, Hanoi, Shangai, Paris, Madrid, 
Maastricht, Bahrain, Bombay, Kolombo, 
Dubai, Chennai, Riyad gibi noktalarda 
frekans artışı gerçekleştirilmiştir. 2019 
yılında da önceki yıllarda olduğu gibi kargo 
filosunun, Türk Hava Yolları yolcu filosu ile 
pazar koşullarına bağlı olarak büyütülmesi 
planlanmaktadır. 

Alanında dünyanın en büyük projelerinden 
biri olan ve Turkish Cargo’nun 2023 hedefleri 
için büyük önem taşıyan İstanbul Havalimanı 
kargo tesisleri için 2018 yılı önemli bir 
kilometre taşı olmuştur. Şirket’in 2019 yılında 
hizmete girecek uydu tesisi tamamlanmış; bu 
sayede yolcu uçaklarına hizmet vermek üzere 
yaklaşık 700 bin tonluk ek kargo kapasitesi 
sağlanmıştır. Özellikle müşteri ihtiyaçlarına 
yönelik özel ürünler ve özel kargolar 
kapsamındaki geliştirmeler operasyonel kalite 
ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeye 
çıkarılmasında büyük katkı sağlayacaktır. 
Ayrıca 2018 yılında inşaatı başlayan ve 
büyük bir hızla ilerleyen mega tesisin 2020 
yılında hizmete girmesiyle toplam kapasite 
önce 2 milyon tona çıkacak; ikinci fazın 
tamamlanması ile birlikte 2023’te toplam 4 
milyon ton kapasiteye ulaşacaktır. Turkish 
Cargo, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl 
dönümünde dünyanın sayılı hava kargo 
terminallerinden birine sahip olacak, böylelikle 
operasyonel altyapı ihtiyacını karşılayarak 
dünyanın en büyük beş hava kargo 
taşıyıcısından biri olacaktır. 

2018 yılında teknolojik imkânların ve geleceğe 
yönelik gelişim fırsatlarının değerlendirilmesi 
ve kargo havacılık sektöründe lider olma 
yönündeki hedefi doğrultusunda çok sayıda 
projeye adım atan Şirket, operasyonel kalite, 
süreç geliştirme, sürekli gelişim ve performans 
yönetimi alanlarında kayda değer ilerlemeler 
sağlamıştır. 

2018 yılı organizasyonel gelişmeler ve nitelikli 
insan kaynağının Ortaklığa kazandırılması 
için de oldukça verimli bir yıl olmuş; alanında 
uzmanlaşmaya yönelik yeni birimler ve 
yetiştirilmek üzere alınan yeni personeller ile 
2023 vizyonuna yönelik insan kaynağına büyük 
bir yatırım yapılmıştır.

KARGO 
UÇAKLARININ 

TOPLAM GELİRE 
KATKISI

854 
MİLYON  

ABD DOLARI
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Türk Hava Yolları, uçuş öncesi, uçuş 
esnası ve uçuş sonrasını kapsayan 
seyahatin tüm süreçlerinde müşteri 
memnuniyeti araştırmaları yapmakta; 
süreç iyileştirmeleri ve yeni deneyim  
kurgularını proaktif şekilde hayata 
geçirmektedir. 

MÜŞTERİ DENEYİMİ MÜŞTERİ DENEYİMİ PANELİ

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalara 
rehberlik etmesi amacıyla hazırlanan 
Müşteri Deneyimi Paneli, müşteri 
temas noktalarındaki memnuniyet ve 
performans ölçümlerine dair yapılan pazar 
araştırmalarının ve operasyon verilerinin canlı 
takibini sağlayan dijital bir platformdur. Bu 
platform ile seyahat sürecindeki müşterinin 
hizmet aldığı bütün noktalarda göstergelerin 
tek bir panelden takip edilebilmesi ve görsel 
unsurlarla zenginleştirilerek daha sade bir 
anlatımla sunulması amaçlanmıştır.

FEEDBANK

Kantitatif araştırmalardan elde edilen 
sayısal verilerin yanı sıra müşterilerin 
sesinin organizasyon içinde etkin şekilde 
duyurulabilmesi adına açık uçlu yolcu 
yorumlarını sınıflandıran ve duygu durumuna 
göre raporlayan Feedbank platformu 
hayata geçirilmiştir. Yapay zekâ teknolojisi 
kullanılarak makine öğrenmesi metodu ile 
çalışan uygulamada müşteri memnuniyeti 
araştırma sonuçlarından elde edilen tüm 
geri bildirimler, uçuş ve demografik bilgi 
kırılımlarına göre analiz edilmekte ve 
böylece müşteri temas noktalarında sunulan 
hizmetlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

EXCLUSIVE DRIVE

Türk Hava Yolları, Business Class yolcularına 
uçuş sırasında sunduğu konforlu deneyimi 
yerde de devam ettirmek amacıyla 
premium segmentteki araçlar ve özel 
şoförlerle Amerika ve Kanada’daki uçuş 
destinasyonlarında yolcularının bir noktadan 
havalimanına veya havalimanından farklı 
bir noktaya olan ulaşımlarında ayrıcalıklı bir 
transfer hizmeti sağlamaktadır. 

PRESS READER

Press Reader uygulaması, yolculara 60'dan 
fazla dilde 7 binin üzerinde gazete ve dergiye 
dijital olarak erişebilme imkânı sunmaktadır. 
Türk Hava Yolları yolcuları, uçuşlarından 
bir gün öncesinde e-mail ve web sitesi 
ile uygulamaya yönlendirilmekte ve uçuş 
süresine ek 48 saat boyunca uygulamadan 
ücretsiz faydalanabilmektedirler. Özel 
yolcu salonlarını kullanan yolcuların salonda 
bulundukları süre boyunca sınırsız olarak 
erişebilecekleri uygulama, aynı zamanda Türk 
Hava Yolları personellerine de sınırsız olarak 
sunulmaktadır. 

İSTANBUL BOSPHORUS EXPERIENCE

Business Class yolcular için tasarlanan 
İstanbul Bosphorus Experience hizmeti ile 
yedi saat ve üzeri bağlantı süresi bulunan 
yolcular uçuşları sonrası özel olarak 
karşılanmakta, VIP araçlar ile özel teknelerine 
getirilmekte ve rehber eşliğinde bir saatlik 
bir boğaz turunun akabinde Çırağan 
Kempinski’de sunulan yemek servisi sonrası 
tekrar ikinci uçuşlarına uğurlanmaktadır.
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DENEYİM 
TASARIM PROJESİ

İstanbul 
Havalimanı'ndaki 

40 mahalde 18 
farklı müşteri 

temas noktasının 
dizaynı yapılmıştır.

İSTANBUL HAVALİMANI DENEYİMİ TASARIM PROJESİ

Türk Hava Yolları, yeni evi İstanbul Havalimanı’nda yolcu deneyimini yepyeni bir boyuta taşıdığı 
Deneyim Tasarım Projesi ile ürün ve hizmet süreçlerini, personel davranışları ve fiziksel alanları 
müşteri odaklı bir bakış açısıyla yeniden tasarlamıştır.

Stressiz, konforlu ve kişiselleştirilmiş hizmet sunma hedefiyle terminal girişinden check-in,
boarding ve bagaj alımına kadar 40 mahalde 18 farklı müşteri temas noktasının dizaynı 
yapılmıştır. Business Class, Economy Class ve Miles&Smiles Elite ve Elite Plus kart sahibi 
yolculara, hizmet aldıkları her noktada beklentilerinin ötesine geçen ayrıcalıklı hizmet alanları 
tanımlanmıştır.

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - MÜŞTERİ DENEYİMİ

STOPOVER KONAKLAMA HİZMETİ

Türk Hava Yolları, Stopover Konaklama 
Hizmeti ile; bağlantı süresi uzun transfer 
yolcularının İstanbul'da keyifli vakit 
geçirmeleri için Economy Class’a bir gece, 
Business Class’a iki gece olmak üzere 
ücretsiz konaklama hizmeti sunmaktadır. 
Transfer yolcu memnuniyetinin ve Türk Hava 
Yolları markasının global pazardaki rekabet 
gücünün artırılması hedefiyle başlatılan 
uygulamanın kapsamı sürekli olarak 
genişletilmektedir.

ENGELLİ YOLCULAR İÇİN İNDİRİMLİ 
BİLET SATIŞI

%40 ve üzeri oranda engeli olan yolcuların 
hava yolu seyahatini kolaylaştırmak amacıyla 
artık dijital kanallardan da promosyon biletler 
hariç tüm iç hat biletlerde %20 indirim ve 
tüm dış hat biletlerde %25 indirim sunulmaya 
başlanmıştır. Yolcular, Miles&Smiles özel 
yolcu programına üye olup Türk Hava Yolları 
web sitesi üzerinde indirimli biletleme 
yaparken, özelleştirilmiş hizmet alabilmek için 
engeline ilişkin gereksinimlerini de sisteme 
kaydedebilmektedirler.

İŞİTME ENGELLİ YOLCULAR İÇİN 
İŞARET DİLİ WEB ÇEVİRİSİ

Türk Hava Yolları, işitme engelli yolcular için 
web sitesinin sık sorulan sorular ve hasta ve 
engelli yolculara ilişkin sayfalarını işaret dili 
anlatımı içeren videolarla desteklemiştir. 
Makine öğrenmesi metoduyla hazırlanan veri 
tabanı sayesinde diğer sayfaların da işaret 
diline çevrilmesi planlanmaktadır.

DINE ON DEMAND

Dine on Demand servisi ile kıtalar arası 
gece uçuşlarında Business Class yolcularına 
ikramlar diledikleri zaman sunulabilmektedir. 
Bu yeni hizmet sayesinde yolcular, tamamen 
yatabilen koltuklarında dinlenmeye, 
zengin uçak içi eğlence seçeneklerine ve 
ödüllü ikramların sunumuna ilişkin kişisel 
zamanlamalarını belirleyebilmektedirler. 
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YENİ NESİL DAR GÖVDE BUSINESS 
CLASS KOLTUKLARI

2018 yılı içerisinde Türk Hava Yolları filosuna 
katılmaya başlayan A321 Neo, B737-8 ve 
B737-9 uçakları içerisinde konumlandırılan 
yeni nesil dar gövde Business Class koltuğu; 
yolculara açılıp kapanabilir mahremiyet 
paneli, 13 Inc boyutunda koltuk arkası uçak 
içi eğlence sistemi, dokunmatik kumanda, 
engelli yolcuların erişimi için indirilebilir kol 
desteği, priz ve şarj üniteleri, geniş saklama 
alanı, tek tuşla açılabilir yemek masası 
gibi yenilikler sunmaktadır. Yeni nesil dar 
gövde Business Class koltukları ile müşteri 
memnuniyeti verilerinde ilk aydan itibaren 
%7’lik bir artış gözlemlenmiştir.

YENİ AURORA BUSINESS CLASS 
KOLTUK

Yeni nesil geniş gövde B787 ve A350 
uçaklarındaki Business Class koltuklarımız, 
birçok yeniliği beraberinde getirmektedir.

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - MÜŞTERİ DENEYİMİ

Londra merkezli ünlü dizayn stüdyosu 
Priestman Goode iş birliğiyle Türk Hava 
Yolları için yeniden tasarlanan Business 
Class koltukları; doğrudan koridor erişimi, 
yüksek mahremiyet ve geniş saklama 
alanları gibi seyahat konforunu artıran birçok 
fonksiyonel özelliği yolcuların beğenisine 
sunmaktadır. Kesintisiz ve zahmetsiz 
yolcu deneyimini ifade eden "Flow - Akış" 
felsefesinin yansıtıldığı kabin içi atmosfer, 
koltukların akıcı tasarımı ve desenleriyle 
bütünleşmektedir.

Yolcu deneyimini zirveye taşımak için 
bu konsept, yeni nesil uçakların ileri 
teknolojiye sahip aydınlatma altyapısı ile 
tavan ve yan duvarlara yansıtılacak olan 
"Cappadocia Sunrise" (Kapadokya'da 
Gündoğumu) ışıklandırma senaryosuyla da 
desteklenecektir. 

AURORA  
KOLTUK

Yeni nesil geniş 
gövde B787 ve 

A350 uçaklarındaki 
Business Class 
koltuklarımız, 
birçok yeniliği 
beraberinde 

getirmektedir.

YENİ NESİL ECONOMY CLASS 
KOLTUKLARI 

Türk Hava Yolları filosuna ilk defa katılacak 
olan Boeing 787 ve Airbus 350 geniş gövde 
uçaklarında kullanılacak yeni Economy Class 
koltukları, tamamen yerli imkânlarla, Türk 
Hava Yolları iştiraki olan TSI iş birliğinde 
geliştirilmiştir. Koltuk geliştirme sürecinde 
yolcu memnuniyetini artırmak adına; cüzdan 
ve mobil telefon gibi kişisel eşyalar için özel 
saklama cepleri, ergonomik koltuk başlığı ve 
süngeri, geniş koltuk arkası ekran gibi yeni 
özellikler hayata geçirilmiştir. 

Yeni koltuk konseptini desteklemek amacıyla 
tavan ve yan duvarlara yansıtılacak olan 
“Turqouise Waves” (Turkuaz Dalgalar) 
ışıklandırma senaryosu, ekonomi kabinine 
benzersiz bir atmosfer kazandıracaktır.
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Türk Hava Yolları ticari filosundaki 
uçaklar için Türkiye’de Sürekli Uçuşa 
Elverişlilik ve Bakım Kuruluşu yetkisi 
alan ilk firmadır. 

SÜREKLİ UÇUŞA 
ELVERİŞLİLİK YÖNETİMİ

• 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 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.

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, Airbus A340, Boeing 737NG ve MAX 
serisi ve Boeing 777) 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; 

SHGM ONAY 
SERTİFİKASI

Türk Hava Yolları, 
330'un üzerinde uçağı 

için SHY-M'de belirtilen 
şartlar çerçevesinde 

SHGM tarafından 
sertifikalandırılmış 

olarak aldığı Sürekli 
Uçuşa Elverişlilik 

ve Bakım Kuruluşu 
onayı ile sürekli 
uçuşa elverişlilik 

yönetimi faaliyetlerini 
gerçekleştirmektedir.



8584

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU

YERDEN 
METRELERCE 

YÜKSEKTE
HİÇ BEKLENMEDİK 

ENFES TATLAR

GURME

Güven, konfor gibi unsurların yanında 
sık sık uçakla seyahat edenler için hava yolu seçiminde

 önemli faktörlerden biri de hiç kuşkusuz ikramdır. 

Şimdi, yerden metrelerce yüksekteyken neredeyse
 lüks restoranları aratmayacak kadar lezzetli yemekler servis eden

Türk Hava Yolları’nın mutfağındayız...
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Uçuş öncesinde, aktarma sırasında, 
uçakta ya da uçuş sonrasında bambaşka 
lezzetler tatmak, belki de yolculukların en 
güzel tarafı... Türk Hava Yolları ile seyahat 
edenlerin önemli bir bölümünden “Eğer 
sadece bir restoran olsaydı, yemek için 
kesinlikle ilk tercihim olurdu.” sözünü 
duyabilirsiniz. Belki de en önemli farklardan 
biri de Türk Hava Yolları’nda yemeklerin 
sadece damak zevkinize değil, gözünüze de 
hitap ediyor olmasıdır. 

YENİ HAVALİMANI, YENİLENEN 
ORTAKLIK, YENİ LEZZETLER 

Muhteşem ikram hizmetleriyle, dünya 
sıralamasında üst sıralarda yer alan Türk Hava 
Yolları, Türk ve dünya mutfağından damak 
tadına uygun atıştırmalık ve ana yemekler 
sunuyor. Türk damak tadının yanına değişik 
kültürlere ait lezzetleri de katıyor. 

Türk Hava Yolları, yeni evi İstanbul Havalimanı 
ve Türkiye’deki diğer havalimanlarında 
alacağı ikram hizmeti konusunda, yeniden 
varılan anlaşma sonucunda DO & CO ile 
birlikte çalışmaya devam edecek. Dünyaya 
örnek olmuş bu iş birliği, birçok ödülü 
beraberinde getirmiş, Türk mutfağı dünyaya 
farklı bir kanaldan daha açılmıştı. 

İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte 
daha farklı tatlar gökyüzünde olacak. Türk 
mutfağı ile birlikte dünya mutfağından 
örnekler de menülerde daha çok yer alacak. 
Bu arada günümüzün gelişen yaşam tarzları 
doğrultusunda sağlıklı beslenme gibi yeni 
konseptler de yolcularla buluşacak. 

TÜRK HAVA YOLLARI, UÇAN 
ŞEFLERİ’YLE DE FARKLI

Uçuş noktaları ve sefer sayılarının artışına 
paralel olarak Türk Hava Yolları'nın dış hat 
uçuşlarında görev yapan “Flying Chef” (uçan 
şef) sayısı 559'a ulaştı. TURKISH DO & CO 
bünyesinde 105 kadın, 454 erkek uçan şef 
görev alıyor. Uçan şefler, Business Class 
yolcularının yiyeceklerinin hazırlanması, 
sunulması ve servisi ile yolculara tanıtımını 
sağlıyor. 2010 yılında, Türk Hava Yolları’nın 
önce kıtalararası uçuşlarında uçan şefler görev 
almaya başladı. Türk misafirperverliğinin tüm 
dünyaya gösterilmesinde büyük rol oynayan 
ve ilk uygulamayı New York hattında başlatan 
Türk Hava Yolları, uçan şeflerin kabinde yolcu 
servisine katılması sayesinde hizmet kalitesini 
ve yolcu taleplerini yerinde değerlendirme 
fırsatı buldu.

Business Class'ta uygulanan menü konseptini 
yolcuya tanıtarak uçuşta görevli kabin ekibine 
yemeğin hazırlanması aşamasında profesyonel 
destek sağlayan “uçan şefler” geçen zaman 
içinde birçok kısa yurt dışı uçuşlarda da 
hizmete başladı. Son olarak 2013’ten itibaren 
de kısa mesafeli dış hat uçuşlarında uçak 
tipinden bağımsız olarak uçan şeflerin görev 
aldığı yeni uçuş noktaları eklendi.

Türk Hava Yolları ile uçuyorsanız 
cevap evet! Türk Hava Yolları, 
sadece uçak içinde sunduğu
ikramlarla değil, Lounge 
İstanbul’da sunduğu lezzetlerle de 
yerden göğe çok lezzetli...

UÇUŞLARIN TADI 
DAMAKTA KALIR MI?

GURME
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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.

İKRAM

seçimlerini yapabilmektedirler. Yolcular bu 
seçimlerini, uçuşlarının gerçekleşeceği tarihin 
bir hafta öncesinden başlayarak son 48 saate 
kadar olan süre içerisinde yapabilmektedirler. 

Türk Hava Yolları ile İstanbul çıkışlı Atlanta, 
Bangkok, Pekin, Bogota, Boston, Cape 
Town, Şikago, Guangzhou, Hanoi, Havana, 
Ho Chi Minh Kenti, Hong Kong, Houston, 
Cakarta, Johannesburg, Kuala Lumpur, 
Los Angeles, Manila, Miami, Montreal, New 
York, Phuket, Port Louis, San Francisco, Sao 
Paulo, Seul, Şangay, Singapur, Taipei, Tokyo, 
Toronto, Washington DC, Caracas, Panama 
City, Madagascar, Durban, Maputo, Buenos 
Aires’e seyahat eden yolcular bu hizmetten 
yararlanabilmektedir.

Her detayıyla dünya çapında rağbet gören 
ve yolcularına ayrıcalıklı konforun kapılarını 
sonuna kadar açan “Turkish Airlines Lounge 
Istanbul”, Türk Hava Yolları’na dünya 
sıralamasında geçen sene olduğu gibi bu yıl 
da “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu” 
birincilik ödülünü kazandırmıştır. Türk 
Hava Yolları, yine bu salonda yolcularının 
beğenisine sunduğu farklı ve zengin ikram 
hizmetiyle, geçtiğimiz üç yılda olduğu 
gibi bu sene de “En İyi Business Class Özel 
Yolcu Salonu İkramı” ödülünü almaya 
hak kazanmıştır. Turkish Airlines Lounge 
Istanbul’da haftanın belirli günlerinde yöresel 
yemeklere de yer veriliyor olması misafirler 
tarafından büyük beğeni toplamıştır.

2018 yılında ortalama 96.720.000 yemek 
servisi yapılmıştır.

DINE ON DEMAND

Türk Hava Yolları’nın kıtalararası uçuşlarda 
Business Class yolcularına sunduğu bir 
diğer yenilik ise uçuş esnasında ikramlarını 
istedikleri zaman talep edebilme imkânı 
sağlamasıdır. Dünyada çok az hava yolu 
şirketinin uyguladığı bu ayrıcalıklı servis 
konsepti ile yolculara daha kişiselleştirilmiş 
bir hizmet alma olanağı sunulmaktadır. 
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” SERVİSİ UYGULAMASI

Uçak içi sunduğu ikramlarla pek çok ödüle 
lâyık 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 aşağıda belirtilen kıtalararası 
hatlarda geçerli olmak üzere, web sayfası 
ve/veya mobil uygulama üzerinden ana 
yemeklerin içerik ve görsellerine göz atarak 

YAPILAN 
ORTALAMA 

YEMEK SERVİSİ 
SAYISI

96,7 
MİLYON



9190

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - İKRAM

SAĞLIKLI 
ATIŞTIRMALIK 
SEÇENEKLERİ

Kurutulmuş 
elma, çilek ve 
tarçınlı hurma 

ile yolculara 
sağlıklı atıştırma 

seçenekleri 
sunulmaktadır.

FLY GOOD FEEL GOOD

2018 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.

Proje kapsamında, uçak içi eğlence sistemi 
üzerinden ulaşılan bilgilendirici videolar; 
bebek ve çocuklarla birlikte yapılan uçuş, 
uçuş sırasında beslenme, hamilelikte yapılan 
uçak seyahati, uçuş sırasında gerçekleşen 
burun ve kulak tıkanıklığının önlenmesi, 
uçuş sonrası oluşabilecek “jetlag”in etkilerini 
azaltma gibi farklı konu başlıklarında 
tavsiyeler içermektedir. 

Ayrıca, ER BC Movie Bar'da yolculara, sağlıklı 
atıştırmalık seçeneği olarak kurutulmuş çilek, 
kurutulmuş elma, kurutulmuş tarçınlı elma ve 
kurutulmuş Trabzon hurması sunulmaktadır.

TÜRK HAVA YOLLARI İLE DÜNYA 
LEZZETLERİNE YOLCULUK 

Yolcu memnuniyetinin öncelikli hedef 
olarak belirlendiği Türk Hava Yolları, ikram 
konseptinde hem Türk mutfağı hem de batı 
mutfağının harmanlanmasıyla oluşturulan 
menülerle yetinmeyip; dünya mutfaklarındaki 
yöresel lezzetlere de yer vermektedir. 

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, özel günleri de farklı ürün 
ve hizmetlerle misafirleri için unutulmaz 
kılmaktadır. Yılbaşı gecesi havada olan 
misafirlere kek, sevgililer gününde kartlı 
çikolata, Çin yeni yılı için çikolata, Çin sonbahar 
festivali için özel tasarım "Moon Cake", 
dini bayramlarda çikolata ve 23 Nisan’da 
çocuk misafirlere uygun çikolata ikramı 
yapılmaktadır.

2018 yılı Ramazan ayı boyunca ikramlar, 
misafirlere özel tasarım kutularda sunulmuş; 
ayrıca uçuşlarda Türk Hava Yolları’nın markası 
olan WE’R ambalajlı paketlerde fındık veya yer 
fıstığı ikram edilmiştir. 

2018 yılında açılan Banjul, Freetown, 
Moroni, Krasnodar, Lusaka ve Semerkand 
hatları için yöresel öğeler ile bu bölgelerin 
kültürel özelliklerini yansıtan menü kartları 
oluşturulmuştur. 

Türk Hava Yolları, 2019 yılında da misafirlerinin 
beklentilerini değerlendirmeye devam 
ederek, yolcu memnuniyetini en üst seviyede 
tutma adına ikram kalitesi ve konseptlerini 
sürekli geliştirmeye devam edecektir.

Yönetim Konseyi (FSC)” sertifikalı orman 
ürünlerinden yapılan ahşap oyuncakların 
dağıtımına da devam edilmiştir. Yaşam 
alanı tehdit altındaki hayvan figürlerinden 
oluşan “Oyuncağım Doğadan (Play Natural)” 
konseptli oyuncaklar, WWF Türkiye’nin verdiği 
bilgilerle hazırlanan broşürler eşliğinde 
dağıtılarak çocuklarımızın farkındalığının 
geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Hem kamuoyunda hem de yolcularda olumlu 
bir marka imajı bırakılması açısından tedarik 
zincirinde belirli bir kalite standardının 
yakalanmasının ve tedarikçilerin standartlara 
uygunluğunun denetiminin çok önemli 
olduğu bilinciyle hareket eden 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 yaptırmaktadır. Böylece 
tedarik zincirinin dünya çapındaki durumunu 
görmeyi ve olası sorun ve aksaklıklara ilişkin 
riskleri azaltarak erken müdahale edebilmeyi 
hedeflemektedir.

Türk Hava Yolları, 2018 yılında yolcularına 
toplam 1.645.000 adet Business Class 
amenity kit, 11.738.000 adet economy relax 
kiti, 181.500 adet umre kiti, 100.000 adet 
hac kiti, 202 bin adet çocuk kiti, 2.244.300 
adet oyuncak, 4.307.723 adet Business Class 
kulaklık, 35 milyon adet ekonomi kulaklık, 
10.203.481 adet battaniye, 37.251.629 adet 
yastık ve yastık kılıfı, Business Class için 35 
bin adet el losyonu, el sabunu, oda kokusu ve 
ekonomi sınıfı için 67.600 adet el losyonu, el 
sabunu servis etmiştir.

KONFOR ÜRÜNLERİ

2018 yılında Türk Hava Yolları, yolcu 
memnuniyetini en üst seviyeye taşıma 
odaklı geliştirdiği hizmet ve ürün skalasına 
yenilikler katmaya devam etmiştir. Kozmetik 
dünyasının önemli isimleri ve dünyanın 
en ünlü tasarım markalarının iş birliğiyle 
hazırlanan mevcutta sunulan Cerutti, 
Chopard ve Furla markalı ürünlere ilave 
olarak Molton Brown, Christian Lacroix 
markalı seyahat kitleri 2018 Mart ayı itibarıyla 
servis edilmeye başlanmıştır. 

Kıtalararası uçuşlarda Business Class 
yolcuların daha konforlu uçuş deneyimi 
yaşayabilmeleri için DENON marka, tüm dış 
hat ekonomi sınıfında yüksek ergonomi ve 
ses kalitesine sahip kulaklıklar ve kıtalararası 
dışında tüm dış hat uçuşlarda Business 
Class'ta sunulmak üzere Philips marka 
kulaklıklar sunulmaya devam edilmiştir.
 
Türk Hava Yolları, çevreye karşı duyduğu 
sorumluluk bilinciyle yolcularına sunduğu 
kulaklık ve battaniyeler için plastik ambalaj 
yerine “TS EN 13432 Ambalajlama-Biyolojik 
Parçalanma ve Kompostlama ile Geri 
Kazanılabilir Ambalaj Özellikleri"
standardına uyumlu ve doğaya karıştığında 
yok olabilen biyoplastik poşet kullanmaya 
devam etmektedir.

Uzun uçuşlarda bebekli yolcuların ihtiyaçları 
düşünülerek hazırlanan bebek setinin 
servisine 2018 yılında da devam edilmiştir. 
Aynı şekilde, geleceğin teminatı olan 
çocukların sağlığını korumak için “Orman 

TÜRK HAVA 
YOLLARI'NIN 

2018’DE 
DAĞITTIĞI 

BUSINESS CLASS 
AMENITY KİT 

SAYISI

1,6 
MİLYON 
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693 YENİ FİLM 
YOLCULARA 

SUNULDU

Türk Hava 
Yolları'nda uçak 

içi eğlence 
imkanları 693 yeni 
filmle artırılmıştır.

UÇAK İÇİ EĞLENCE SİSTEMİ PLANET 
VE GÖKYÜZÜNDE İNTERNET

2018 yılında yapılan yeni anlaşmalar ile farklı 
türde içeriklere ulaşımı kolaylaştırmak, en çok 
tercih edilen içerik türlerini öne çıkartmak 
için Planet uçak içi eğlence sistemindeki  
medya kategorileri revize edilmiş ve Planet 
uçak içi eğlence sistemine dâhil edilen vizyon 
filmleri, klasik filmler, uluslararası filmler, TV 
programı ve belgesel programlarında nitelik 
ve nicelik olarak önemli bir artış sağlanmıştır. 
Hollywood, dünya sineması ve yerli sinema 
içeriklerinden oluşan 693 yeni film, yerli ve 
yabancı diziler, belgeseller, spor, iş dünyası 
ve yaşam tarzı gibi farklı türlerde 1.618 TV 
programı, 55 sesli kitap, yerli ve yabancı 
olmak üzere 912 farklı müzik albümünden 
oluşan toplam 3.223 farklı medya içeriği 
Planet uçak içi eğlence sistemine dâhil 
edilerek yolcuların beğenisine sunulmuştur.

Yolcularına çok daha konforlu ve huzurlu 
bir yolculuk deneyimi yaşatmayı amaçlayan 
Türk Hava Yolları, Planet uçak içi eğlence 
sistemine doğa sesleri ve meditasyon 
içerikleri eklemiştir. Dünyada en fazla noktaya 
uçan hava yolu olarak tüm uçuş noktalarını 
tanıtmak amacıyla her bir destinasyon 
için Ortaklığa özel, kısa tanıtım videoları 
çekilmiş ve hazırlanan videolar Planet uçak 
içi eğlence sisteminde yolcuların beğenisine 
sunulmuştur.

İç hat seferleri için özel olarak hazırlanan film, 
müzik ve TV programlarından oluşan zengin 
medya içeriği, dış hat seferlerinde olduğu 
gibi iç hat seferlerinde de Planet uçak içi 
eğlence sisteminde yeni ara yüz ile yolcuların 
beğenisine sunulmuştur. Aralık 2018 itibarıyla 
iç hat seferlerinde seyahat eden yolcular 
Planet uçak içi eğlence sisteminde bulunan 
ve iç hatlara özel olarak seçilmiş olan film, 
TV programı, müzik ve oyunlar sayesinde 
daha keyifli bir seyahat deneyimi yaşamaya 
başlamıştır.

2018 yılında Türk Hava Yolları yolcuları, Planet 
uçak içi eğlence sisteminde 35.477.978 saat 
film ve TV programı izleyerek, 3.966.067 
saat müzik dinleyerek ve 1.853.269 saat 
oyun oynayarak çok daha keyifli bir yolculuk 
geçirmişlerdir.

Türk Hava Yolları B777, A330 geniş gövde 
uçaklarının yanında filosuna kattığı A321NEO 
ve B737MAX tipi dar gövde uçaklarıyla da 
internet hizmeti sunmaya başlamıştır. 2018 
yılında bu hizmetin verildiği uçak sayısı 
68’den 83’e çıkmış ve toplamda 580 bin 
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 2018 yılı boyunca 
toplamda 160 bin adet Samsung tablet 
yüklenmiştir.

2018 yılının en önemli gelişmelerinden biri, 
kablosuz uçak içi eğlence sisteminin hizmete 
alınması ile yolcuların mobil telefon, dizüstü 
bilgisayar, tablet gibi kişisel elektronik 
cihazlarından Planet uçak içi eğlence 
sisteminde yer alan içeriklere erişim imkânı 
sağlanmıştır. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 
ve Havelsan iş birliğiyle Türk mühendisleri 
tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen, 
kablosuz uçak içi eğlence sisteminin ilk 
kullanıcısı Türk Hava Yolları olmuştur.

İlk etapta Türk Hava Yolları’nın koltuk arkası 
özel ekranları bulunmayan 44 adet dar gövde 
uçağında Kasım 2018 itibarıyla uygulanmaya 
başlayan sistem ile birlikte Türk Hava Yolları 
filosunda uçak içi eğlence sistemine sahip 
(AVOD) uçakların oranı %95’e ulaşmıştır. 

Kablosuz uçak içi eğlence sisteminin kişisel 
cihazlar aracılığı ile kullanılabilmesi için “Wifi 
Entertainment” isimli uygulamanın uçuş 
öncesinde akıllı telefonlara yüklenmiş olması 
gerekmektedir. Mobil cihazların yanı sıra 
yolcular, dizüstü bilgisayarlarından da Google 
Chrome tarayıcısı kullanarak 250’den fazla 
film, 700’den fazla TV programı içeriği, 2 bini 
aşkın müzik albümü, 19 binden fazla şarkı 
ve daha pek çok içeriğe sahip olan kablosuz 
eğlence sistemini kullanabilmektedirler. 

UÇAK İÇİ 
EĞLENCE 
SİSTEMİNE 

(AVOD) SAHİP 
UÇAK ORANI

%95
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TGS, sürdürdüğü istikrarlı büyüme 
politikaları sayesinde, dünyanın önde 
gelen hava yolu şirketlerini de müşteri 
portföyüne katarak 2018 yıl sonunda 
anlaşmalı olduğu hava yolu sayısını 
198’e çıkarmıştır.

YER HİZMETLERİ Ortaklığın 2019 yılı için ana hedeflerinden 
biri, Türk Hava Yolları markasını dünyanın 
en büyük havalimanlarından biri olacak 
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 50 bin m2’lik 
ekipman park sahasında mevcut ve potansiyel 
müşterilere kaliteli hizmet verebilmek için 
gerekli altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır.

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 2018 yıl sonunda 
anlaşmalı olduğu hava yolu sayısını 198’e 
çıkarmıştır.

Türk Hava Yolları ve Havaş ortaklığıyla 
kurulan ve 1 Ocak 2010 tarihinde 
sektördeki yerini alan TGS Yer Hizmetleri 
A.Ş.; İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, 
İzmir Adnan Menderes, Antalya, Adana, 
İstanbul Sabiha Gökçen, Milas-Bodrum ve 
Dalaman Havalimanları’nda olmak üzere 
toplam sekiz istasyonda, anlaşmalı 198 hava 
yoluna sunduğu hizmetlerle faaliyetlerini 
başarıyla sürdürmektedir. TGS, yerli ve 
yabancı hava yolu şirketlerinin 720 bine yakın 
uçuşuna 7.631 ekipmanı ve 14 binden fazla 
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.

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 
son sekiz yılda büyüme odaklı ve büyük çaplı 
yatırımlarla yoluna devam etmektedir.

Küresel alanda hizmet kalitesiyle fark yaratan 
ve başarılarıyla sekiz yılı geride bırakan 
TGS’nin öncelikli gayesi, bu başarısını en üst 
seviyeye çıkartmaktır. 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, geçen yıla 
göre yakaladığı %10’a yakın yolcu sayısı 
artışıyla beraber, uçuşlarında da %83 
oranında zamanında kalkış performansına 
ulaşmış ve ‰5,2 bagaj aksaklık oranı ile bu yıl 
da rakipleri arasında öne çıkmıştır.

ZAMANINDA 
KALKIŞ ORANI*

%83

2018 YILI UÇUŞ SAYISI BAZINDA YER HİZMETLERİ PAZAR PAYI

TÜRK HAVA YOLLARI ZAMANINDA KALKIŞ ORANI*

BAGAJ AKSAKLIK ORANI

Çelebi TGS HAVAŞ

134.525 667.526 171.499

2017

%80

2018

%83

2017

‰5,1

2018

‰5,2

2018 Yılında Uçuş Sayısı

TGS

%68

Çelebi

%14

HAVAŞ

%18

* İstanbul Atatürk Havalimanı, 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 
Ankara Esenboğa Havalimanı, 
Antalya Havalimanı ve İzmir 
Adnan Menderes Havalimanlarını 
kapsamaktadır.
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Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi; 
Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’yu 
kapsayan bölgelerde önde gelen saygın 
havacılık eğitim kuruluşlarından biridir. 

EĞİTİM

EĞİTİM KAYNAKLARI

5.800 m2’lik bir alanda faaliyet gösteren 
Havacılık Akademisi 2018 yılında 29’u 
eğitmen olmak üzere toplam 201 kişi ile 19 
adet derslik, 108 koltuk kapasiteli 1 adet amfi 
ve 1 adet dijitalleştirme stüdyosuyla hizmet 
vermiştir. 2018 yılı içinde 6,2 milyon adet baskı 
da yine Havacılık Akademisi matbaasında 
yapılarak Ortaklık ünitelerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda kullanılmıştır.

TEKNOLOJİK EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ

Eğitim Başkanlığı faaliyetleri; Eğitim Kaynak 
Yönetim Sistemi (FAAL), online sınav sistemi, 
uzaktan eğitim portalı ve akademi web sitesi 
entegrasyonu ile yönetilmektedir.

Türk Hava Yolları’nın 2023 hedefleri 
doğrultusunda, Havacılık Akademisi’nin 
dünya standartlarında bir kurumsal eğitim 
merkezi haline dönüştürülmesi amacıyla 
en son teknolojik imkânlar kullanılmaktadır. 
Böylelikle Havacılık Akademisi’nin kabiliyet 
havuzunda olan kurumsal eğitimler, mekân ve 
zaman kısıtlaması olmadan çok daha geniş bir 
kitlenin hizmetine sunulmaktadır.

Akademi tarafından yürütülen eğitimlere 
ilişkin tüm bilgiler ve raporlamalar Faaliyet 
Sistemi üzerinden yönetilmeye başlanmıştır.

Eğitim dijitalleştirme stüdyosu 2018 yılı ilk 
çeyreğinde faaliyete girmiş olup, Akademi 
eğitim kataloğundaki derslerin tamamının 
dijitalleştirilmesi hedeflenmektedir.

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

Havacılık Akademisi, son birkaç yıl içerisinde 
uluslararası kimlik kazanma, yerel ve 
küresel otoritelerce tanınma, tercih ve 
tavsiye edilme, ürün ve hizmet çeşitliliği 
sağlama, hedef kitlesini nicelik ve nitelik 
olarak genişletme, eğitimde teknolojik ve 
inovatif yaklaşımları uygulamaya koyma ve 
global olarak eğitimde hub olma yolunda 
hedeflerini gerçekleştirmeye başlamıştır. 

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

GENİŞ FAALİYET 
ALANI

Havacılık 
Akademisi,  

5.800 m2’lik geniş 
bir alanda faaliyet 
göstermektedir.

HAVACILIK 
AKADEMİSİ’NDEKİ 

EĞİTMEN SAYISI

29

TÜRK HAVA YOLLARI HAVACILIK AKADEMİSİ
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ONLINE SINAV SİSTEMİ

E-ÖĞRENME ERİŞİM PORTALI

EĞİTİM KAYNAK YÖNETİM 
SİSTEMİ

AKADEMİ WEB SAYFASI

Proje Başlangıç: 07.02.2014 
Tamamlanma Tarihi: 05.01.2015 
2. Versiyon Tarihi: 03.01.2017
Türk Hava Yolları Akademi bünyesinde geliştirilmiştir.

Proje Başlangıç: 17.11.2014 
Tamamlanma Tarihi: 27.02.2015 
Türk Hava Yolları Akademi bünyesinde geliştirilmiştir.

EĞITIM PLANLAMA 

IHTIYAÇ ANALIZI 

ANLIK RAPORLAMA 

SERTIFIKA YÖNETIMI 

AÇIK EĞITIM MATERYALI

EĞITIM BILGILERI VE EĞITIM KATALOGLARI 

HABERLER VE DUYURULAR 

TAATUBE 

MEDYA BÖLÜMÜ 

ILETIŞIM

SINAV OLUŞTURMA VE UYGULAMA 

SORU VE KULLANICI HAVUZU OLUŞTURMA 

SINAV SONUÇ SISTEMATIĞI 

SONUÇ ANALIZI

VIDEO TABANLI EĞITIMLER 

DIJITAL BILGI NOTLARI 

DIJITAL EĞITIM GEÇMIŞI

Proje Başlangıç: 2013 1. Çeyrek 
Tamamlanma Tarihi: 13.07.2016
Türk Hava Yolları Akademi bünyesinde geliştirilmiştir.

Proje Başlangıç: 2005 Eylül 
Tamamlanma Tarihi: 2006 3. Çeyrek
Türk Hava Yolları Akademi bünyesinde geliştirilmiştir.

TÜRK HAVA YOLLARI HAVACILIK AKADEMİSİ SİSTEM MİMARİSİ

Yine tüm müdürlere GE Academy tarafından 
sağlanan Building Essential Leadership Skills 
(BELS) ve Change Accelaration Process 
(CAP) eğitim imkânı sunulmuş ve toplamda 
100 yönetici bu eğitimleri tamamlamıştır.

Başkan Yardımcısı ve üzeri unvanlara sahip 
yöneticilere de yine GE Academy tarafından 
Leadership for Customer (LFC) eğitimi 
imkânı Crotonville’de sağlanmıştır.

HAVACILIKTA DİL EĞİTİMİ VE 
HİZMETLERİ

Akademide kabin ve kokpit personellerine, 
İngilizce yetkinliklerinin geliştirilmesine 
yönelik Aviation English eğitimleri 
verilmektedir. Yabancı kabin personelinin 
Türkçe hizmet almak isteyen lokal yolcularla 
iletişim kurmasını kolaylaştırmak amacıyla 
Kabin Hizmetleri Başkanlığı ile iş birliği 
yapılarak Turkish for Cabin sesli kitabı 
hazırlanmış ve dijital bilgi notu şeklinde 
ilgili personele atanmıştır. Ayrıca, kabin 
personelinin İngilizce dil yeterliğini belirli 
aralıklarla ölçmek için oluşturulan bilgisayar 
bazlı in-house Test of English for Cabin 
(iTEC) sınavının ardından personelin İngilizce 
seviyesini geliştirmek amacıyla Introduction 
to Aviation English for Cabin isimli bir eğitim 
oluşturulmaya başlanmıştır. Kabin amirlerinin 
İngilizce anons yeterliğini arttırmak amacıyla 
hazırlanan Cabin General Announcements 
(Practicum) eğitimi tasarlanmış ve uygulamalı 
olarak kabin amirlerine verilmiştir. 

EĞİTİM FAALİYETLERİ

İnovatif eğitim yaklaşımı ile Türk Hava 
Yolları’nın 2023 hedefleri kapsamında, dünya 
standartlarında bir eğitim merkezi olma 
yolunda emin adımlarla ilerleyen Havacılık 
Akademisi, kullandığı son teknoloji ile eğitim 
süreçlerinde çok önemli bir ivme kazanmıştır. 
Dijital Eğitim ve Dijital Bilgi Notu ile kitleler 
zaman ve mekândan bağımsız olarak 
eğitimle buluşturulmuştur.

2018 yılında 2.340 adet kurs planlanmış, 
46.217 kursiyer eğitimlere iştirak etmiş, 
183.138 kursiyer 6 bin saatlik dijital eğitimi 
tamamlamış, Ortaklık içi yapılan terfi sınavları 
dâhil 56 bin kişi için de 2.839 adet sınav başarı 
ile icra edilmiştir. İnovatif eğitim yaklaşımı 
ile birlikte kaynakların verimli kullanılması 
sağlanmakta; dijital eğitim atanma 
sayısındaki ciddi artış, sınıf eğitimi atamasını 
oldukça düşürerek önemli bir tasarruf 
sağlamaktadır.

ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİ

Akademi’nin sivil havacılık sektörünün 
gelişimine katkı sağlamak hedefi 
doğrultusunda İTÜ ve Boeing iş birliğiyle 
Ekim 2013’te başlattığı Air Transport 
Management Master Programı, 2015 yılında 
ilk mezunlarını vermiş; dördüncü ve beşinci 
ATM Yüksek Lisans Programı ise tezli ve 
tezsiz olmak üzere İbn Haldun Üniversitesi ile 
başlatılmıştır.

Türk Hava Yolları’nın dünya havacılığının 
gelişimine yön verecek profesyonelleri 
yetiştirmek amacıyla İbn Haldun Üniversitesi 
ile yürüttüğü, Havacılık Akademisi tarafından 
koordine edilen ve Airbus sponsorluğunda 
gerçekleştirilen Air Transport Management 
Yüksek Lisans Programı (Tezli ve 
Tezsiz) havacılık dünyasının geleceğini 
şekillendirecek yöneticiler yetiştirmektedir.

LİDERLİK VE YÖNETİM EĞİTİMLERİ

Müdür düzeyindeki yöneticilerin kendileri 
için tanımlı temel, yönetsel ve fonksiyonel 
yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla 
“Liderlik Gelişim Programı” oluşturulmuştur. 
Programı bugüne kadar yaklaşık 200 Türk 
Hava Yolları yöneticisi tamamlamıştır.

YOĞUN EĞİTİM 
FAALİYETLERİ

Eğitim faaliyetleri 
kapsamında 

46.217 kursiyer 
eğitimlere 
katılmıştır.

DİJİTAL EĞİTİM 
SÜRESİ

6
BİN SAAT
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Ortaklık çalışanlarının İş İngilizcesi ihtiyaçlarına 
yönelik hazırlanan Business English serisi dijital 
eğitimlerinin (English for Building Business 
Relations, English for E-mail, English for 
Presentation Skills, English for Negotiations 
ve English for Meetings) sınıf içi kısımları da 
hazırlanmış ve verilmeye başlanmıştır. Yer 
hizmetleri personelinin mesleki İngilizce 
bilgisini ve konuşma becerilerini geliştirmek 
amacıyla Blended formatta English 
Speaking Skills for Ground Handling eğitimi 
hazırlanmıştır. 

İstihdam süreçlerinde pilot adaylarının 
dil yeterliklerini ölçmek üzere oluşturulan 
bilgisayar bazlı in-house Test of English for 
Pilots (iTEP) sınavı 2018 yılı içerisinde de 
başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Bunların 
yanı sıra, pilotların uluslararası dil seviyesini 
ICAO dil kriterlerine göre ölçmek üzere 
SHGM onaylı Test of English for Pilots 
(TEP) sınavı için altyapı, sistem ve içerik 
çalışmaları tamamlanmış ve yetkilenme 
sürecine girilmiştir. Aynı şekilde, SHGM onaylı 
Test of English for Aircraft Maintenance 
Personnel (TEAM) sınavı için altyapı ve içerik 
çalışmaları tamamlanmış; yetkilenme süreci 
başlamıştır. Bu sınavların tarafsız ve hatasız 
değerlendirilmesi amacıyla çeşitli üniversiteler 
ile yürütülen iş birliğinin devam etmesi için de 
2018 yılı içerisinde sözleşmeler yenilenmiştir.

KABİNDE UZMANLAŞMA EĞİTİM 
PROGRAMI

Türk Hava Yolları, sektörde rekabet 
avantajının önemli bir unsuru olarak 
gördüğü kabin ekiplerinin kişisel ve mesleki 
yetkinliklerini artırmak amacıyla 2016 
yılı Ekim ayında başlattığı, Uçuş Eğitim 
Başkanlığı ve Havacılık Akademisi tarafından 
ortak olarak hazırlanan eğitim programına 
devam etmektedir. Şimdiye kadar 1.800 
kişinin katıldığı bu program; sınıf eğitimi, 
uzaktan eğitim, seminer, ürün ve hizmet 
sunumu üzerine uygulamalı eğitimlerden 
oluşmaktadır.

Benzer şekilde, havacılık sektörüne daha 
donanımlı insan kaynağı yetiştirmek amacıyla 
üniversitelerle iş birliği yapan Türk Hava 
Yolları, bu bağlamda 2018 yılında çeşitli 
üniversitelerden dil eğitim uzmanlarına 
havacılık İngilizcesi ve uçuş personeli dil 
yetkinliği değerlendirme eğitimleri vermiştir.

ELEKTRONİK KÜTÜPHANE

Havacılık Akademisi, 2016 yılında iş dünyasına 
yönelik online eğitimler sunan Lynda.com® 
ile başlamış olduğu iş birliğine devam 
etmektedir. İçerisinde 9 binin üzerinde 
eğitim barındıran platform ile Akademi’nin 
eğitim kataloğu genişletilmiştir. Platformdan 
yaklaşık 750 çalışan faydalanmıştır.

ScienceDirect ise makale, tez, dergi ve kitap 
gibi daha akademik çalışmaların yer aldığı bir 
elektronik kütüphanedir.

• Havacılık Akademisi web sitesinin 
tasarımında çeşitli sadeleştirmelere 
giderek daha fazla kullanıcı dostu bir akış 
sağlamış; ayrıca, eğitimler için kredi kartı 
ile satış olanağı sunmuştur. Her geçen yıl 
büyüme trendi gösteren sosyal medya 
hesapları da iyi bir noktaya getirilmiştir.

• Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali ve Airex 2018 gibi 
etkinlikler de dâhil olmak üzere kurum 
dışı ve kurum içi toplam 15 etkinlikte yer 
alınmıştır ya da etkinlik organize edilmiştir. 

• Yaklaşık 46 bin kursiyer Eğitim Başkanlığı 
bünyesinde verilen eğitimlere katılım 
sağlamıştır. 9 bin adet sertifikanın basımı 
yapılıp kişilere gönderimi sağlanmış; 
46 bin kursiyer tarafından doldurulan 
eğitim değerlendirme formları analiz 
edilerek talep ve şikâyetler ilgili birimlere 
yönlendirilmiştir. Müşterilerden direkt 
gelen 5 bin adet talep karşılanmıştır.

• Kursiyerlerin geri bildirimlerini daha 
efektif bir şekilde iletebilmesi ve 50 bin 
adet kâğıt tüketiminin ve 1.000 adam saat 
kaybının önüne geçilmesi amacıyla eğitim 
değerlendirme formları dijitalleştirilerek 
kişilerin mail yoluyla bu formu doldurmaları 
sağlanmıştır.

UÇUŞ KORKUSUNU YENME 
PROGRAMI

Havacılık Akademisi “uçmak herkesin hakkı” 
düşüncesinden yola çıkarak başlattığı 
“Uçuş Korkusunu Yenme Programı”na, 
uçuş korkusunu yenmek isteyen insanların 
kaygılarını gidererek uçmalarını olanaklı 
kılmak amacıyla devam etmektedir. 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 başarı oranı ile devam etmektedir. 

EĞİTİM HİZMETLERİ PAZARLAMA VE 
SATIŞ FAALİYETLERİ

Türk Hava Yolları sponsorluğunda “IATA 
Global Training Partner Conference 
2018” etkinliği organize edilmiş; Havacılık 
Akademisi, İstanbul’da programa ev sahipliği 
yapmıştır. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu 
Başkanı İlker Aycı’nın açılış konuşmasını 
yapmış olduğu etkinliğe, dünyanın dört bir 
yanından 200’ün üzerinde hava yolu yetkilisi 
katılmıştır.

Kapsamlı ön çalışmalar sonrası çekimleri üç 
farklı lokasyonda iki gün boyunca devam 
eden Havacılık Akademisi tanıtım filmi, 2018 
yılında yenilenmiştir.

Havacılık Akademisi tarafından Ortaklık 
personeline yönelik olarak “Ustalarla 
Sohbetler” ve “TAALKS” programlarının 
organizasyonu bu yıl da devam etmiş ve 
2018 yılında altı adet TAALKS etkinliği 
gerçekleştirilmiştir.

Her sınıf eğitimi sonunda kursiyerler 
tarafından doldurulması istenen “Eğitim 
Değerlendirme Formları” elektronik ortama 
taşınmış ve bu sayede 2012 yılından bu 
yana oluşan yaklaşık 320 bin sayfa kâğıt 
tüketimi ve 8 bin çalışan/saat elektronik 
ortama aktarma, tarama gibi iş yükleri 
sonlandırılmıştır.

• Dijital derslerin ve Lynda.com® eğitim 
videolarının uçak içinde yolcularla 
buluşturulması ve Akademi’nin 
tanıtımının sağlanması adına Uçak 
İçi Eğlendirici Ürünler Müdürlüğü ile 
koordineli olarak yapılan entegrasyon 
çalışması tamamlanmış ve eğitim 
sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar 
sürdürülmüştür.

KALİTELİ 
İNGİLİZCE 

EĞİTİMLERİ

Kabin ve kokpit 
personeline 

Aviation English 
eğitimleri 
verilmiştir.

ŞİMDİYE KADAR 
KABİNDE 

UZMANLAŞMA 
EĞİTİM 

PROGRAMINA 
KATILAN KİŞİ 

SAYISI

1.800 
KİŞİ

KABİNDE UÇUŞ 
KORKUSU OLAN 

KALMIYOR

Kabinde Uçuş 
Korkusunu 

Yenme Programı, 
2007 yılından 

bu yana %98’in 
üzerinde başarı 
oranı ile devam 

etmektedir.

KABİNDE UÇUŞ 
KORKUSUNU 

YENME 
PROGRAMI 

BAŞARI ORANI

%98



103102

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. 

24 yıllık tecrübe ile Uçuş Eğitim Merkezi’nde, 
yılda 45 binin üzerinde; kokpit, kabin, 
dispeçer ve load-master kursiyerine eğitim 
verilmektedir.

799 Kişilik Eğitmen Kadrosu 
Her biri kendi branşlarında uzman 648’i 
kokpit ve 131’i kabin eğitimlerinde 
görev alan toplam 799 eğitmen ve 388 
personelin görev yaptığı Uçuş Eğitim 
Merkezi’nde yapılan yatırımlar ile eğitim 
ve operasyon kalitesi her geçen gün 
artmaktadır. Bunun bir neticesi olarak; 
1994 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. The Boeing 

Company, KLM Royal Ducth Airlines, TUI 
Fly Nordic Ab, Middle East Airlines, Kuwait 
Airways Corp, Nas Aviation Services gibi 
firmalara simülatör ve eğitim satarak; sadece 
Türk Hava Yolları’nın gereksinimlerini değil, 
sektörde hizmet veren diğer hava yolu 
şirketlerinin de eğitim ihtiyaçlarını karşılar 
bir konuma gelmiştir. Böylelikle, 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,
• Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Irak, Libya, 

Tacikistan ve Afganistan Sivil Havacılık 
Otoriteleri tarafından verilmiş olan ATO 
yetkileri,

• Kabin Ekibi Temel Eğitim yetkisi, 
• European Resuscitation Council onaylı 

Defibrilatör 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.

ÇEŞİTLİ KOKPİT 
PERSONELİ 
EĞİTİMLERİ

29 adet farklı 
eğitimle kokpit 

personelinin 
eğitimine destek 

verilmiştir.

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - EĞİTİM

Uçuş Eğitim Merkezi’nde Kokpit Personeline 
Verilen Eğitimler: 
• Tip İntibak Eğitimleri, 
• Yenileme, Tazeleme Eğitimleri, 
• Tip İntibak/Tip İntibak Kontrol Pilotu (TRI/

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

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

• 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, 
• Dispeçer Eğitimleri, 
• Load Master 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 
2018 yılında, Kabin Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde Temel, Yenileme, Tazeleme, 
Tekrar Sertifikalandırma, Kabin Amirliği, 
İlk Yardım, Defibrilatör, Hizmet Kalitesi ve 
Mesleki Gelişim Eğitimleri de dâhil olmak 
üzere toplam 26 farklı kategoride 30.388 kişi 
eğitim görmüştür.

2018 yılında 1.778 kişi Temel, 79 kişi Expat ve 
40 kişi Arnavutluk Hava Yolları'ndan olmak 
üzere yeni kabin memuru mezun edilmiş; 
yabancı hava yolları kabin personeline toplam 
458 saat eğitim verilmiştir. 

Uçuş Eğitim Merkezi bu yetkilendirmeler 
dışında, verdiği dış eğitimler sayesinde 
daha birçok ülkenin sivil havacılık 
otoritesi tarafından da denetlenerek, 
yetkilendirilmiştir. Verdiği eğitim hizmetinin 
hassasiyeti nedeni ile gerek ulusal gerekse 
uluslararası havacılık otoritelerince 2018 
yılında 62 kez denetlenmiş ve Ortaklığın en 
başarılı performanslarından birini ortaya 
koymuştur.

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 
29 farklı eğitim programı yer almaktadır. 
Aynı zamanda Ortaklık bünyesinde görev 
yapmakta olan yaklaşık 58 farklı ülkeden 
420 yabancı kokpit personelinin eğitimleri 
de Uçuş Eğitim Merkezi bünyesinde 
verilmektedir.

2018 yılında toplam 8.535 kişilik kokpit yer 
eğitimi/simülatör eğitimi verilmiştir. Verilen 
yer eğitimleri 20 bin saatin üzerindedir. 

Toplamda 85 bin saati geçen simülatör 
kullanım saati ise sektör ortalamasının çok 
üzerinde olup, Ortaklık kaynaklarının verimli 
kullanımı açısından ayrı bir başarı konusudur.

30.388 KİŞİ 
EĞİTİM GÖRDÜ

Kabin ekibi 
eğitimlerinden 

30.388 kişi 
faydalanmıştır.

YABANCI HAVA 
YOLLARI KABİN 
PERSONELİNE 

VERİLEN EĞİTİM 
SÜRESİ 

458
SAAT

VERİLEN YER 
EĞİTİMİ SÜRESİ

20+
BİN SAAT

TÜRK HAVA YOLLARI UÇUŞ EĞİTİM MERKEZİ 
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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 

Defibrilatör 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 Altyapısı 
2017 yılında görevden ayrılan Uçuş Eğitim 
eski başkanı merhum Kaptan Sedat 
Şekerci’nin gayretleri ile hayata geçirilen 
yeni eğitim merkezi binası ile birlikte; 
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 verebilir imkâna sahiptir.

YENİ EĞİTİM 
MERKEZİ 

FAALİYETE 
BAŞLADI

Tamamlanan yeni 
merkez binasıyla 

Uçuş Eğitim 
Merkezi, iki ayrı 

kampüste hizmet 
vermektedir.

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - EĞİTİM

Uçuş Eğitim Merkezi Florya kampüsünde; 

Kokpit eğitimlerinde kullanılmak üzere:
• 14 adet Uçuş Simülatörü (FFS),
• Altı adet Uçuş Eğitim Cihazı (FTD),
• Altı adet Computer Based Trainer (CBT) 

sınıfı,
• Üç adet Uçuş ve Navigasyon Eğitim Cihazı 

(FNPT II),

Kabin Eğitimlerinde kullanılmak üzere:
• İki adet Kabin Acil Durum Tahliye Eğitim 

Cihazı (CEET),
• Altı adet Kapı Eğitim Cihazı (2 X A320 DT, 

A320 ACF Owe. Exit DT, A330 DT, B777 DT, 
B737 DT)

• Bir adet Yangınla Mücadele Eğitim Cihazı 
RFFT,

• İki adet Kabin Servis Eğitim Cihazı (CST),
• Beş adet kurulumu yapılmakta olan (B777, 

A330,2 X A320. B737) CST (Cabin Service 
Trainer) cihazlarından Sedat Şekerci 
yerleşkesinde test aşamasında olan B737 
CST cihazı ve kurulumu %80 oranında 
tamamlanmış olan A330 CST cihazı,

• Suya Tahliye Havuzu (Ditching Pool)
bulunmaktadır.

Havelsan tarafından üretilen, Türkiye’nin ilk 
milli sivil havacılık eğitim simülatörüne de ev 
sahipliği yapan Uçuş Eğitim Merkezi, kokpit 
ve kabin eğitimleri için teknik altyapısını 
artırmak amacıyla; 
• Boeing firmasıyla yapılan anlaşma ile 

Ortaklık tesislerinde işletilmek üzere, bir 
adet B737MAX simülatörünün ortak işletimi 
konusunda anlaşma sağlanmış, cihazın 
TRU firması tesislerindeki fabrika kabulü 
yapılmıştır.

• 2018 yılı içerisinde ihalesi tamamlanarak 14 
adet yeni simülatör projesi başlatılmıştır.

• Havelsan firması ile üç adet A320 ve iki 
adet B737MAX olmak üzere beş adet ilave 
simülatör siparişleri için anlaşma yapılmıştır.

• Siparişi verilen iki adet A320 NEO/CEO, 
iki adet B787-900, iki adet A350, bir adet 
B777-300ER, bir adet A330, bir adet 
B737MAX simülatörlerinden, iki adet A320, 
bir adet A330 ve B787 simülatörlerinin 
fabrika kabulleri tamamlanmıştır.

• Uçuş Eğitim Merkezi, envanterine dâhil 
edilecek sanal eğitim sınıfları gibi yüksek 
teknoloji kokpit ve kabin eğitim imkânları 
ile teknik altyapısını her geçen gün daha da 
artırmaktadır.

• Simülatör bilgi ekranlarının simülatörlere 
eklenmesi ile simülatör kullanıcılarının 
sertifika arıza bilgilendirme ve operasyonel 
süreç takibi dokunmatik dijital ortama 
taşınmıştır.

14 ADET UÇUŞ 
SİMÜLATÖRÜ 

DEVREDE

Florya 
kampüsünde  

14 uçuş 
simülatörü 

hizmet 
vermektedir.

2018 YILINDA 
BAŞLATILAN 
SİMÜLATÖR 
PROJELERİ 
SAYESİNDE 

14 TANE 
SİMÜLATÖR 

DAHA DEVREYE 
GİRECEKTİR

+14İKİ YIL 
İÇERİSİNDE 

UÇUŞ EĞİTİM 
MERKEZİNDE 
ULAŞILACAK 
SİMÜLATÖR 

SAYISI

28
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FİLOMUZA YENİ 
KATILACAK OLAN 

GENİŞ GÖVDE 
UÇAKLAR (B787 

VE A350)

Filomuza yeni 
katılacak olan 
geniş gövde 

uçaklar (B787 
ve A350) ile 
operasyonel 

esneklik 
kazanılması 

hedeflenmektedir.

Türk Hava Yolları filosuna katılacak olan yeni 
uçaklar (B787 ve A350) ile yolcu sayısı ve 
destinasyon çeşitliliğine bağlı değişkenlikleri 
daha efektif yöneterek operasyonel esneklik 
kazanılması hedeflenmektedir. Buna bağlı 
olarak, mevcut filo altyapısındaki pilotların bu 
yeni uçak tiplerini ayrı bir filo yapılandırmasının 
kurulmasına gerek duyulmaksızın mevcut 
tipleri yanında (aynı filoda ortak olarak) 
uçurmaları sağlanarak bu amaca hizmet etmesi 
hedeflenmektedir. 

Filoda mevcut olan ve filoya yeni katılacak 
olan tüm uçaklara ait otorite nezdinde gerekli 
operasyonel yetki ve izinlerin alınması, Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü, Ortaklık birimleri 
ve uçak üreticisi firmalarla birlikte koordineli 
olarak yürütülmektedir. 2019 yılında da filoya 
katılması planlanan uçaklar (B787 ve A350) için 
söz konusu süreç devam ettirilecektir.

ÖĞRENEN ZEKA İLE ÖNLEYİCİ BAKIM

Sadece uçak ve motor üreticilerinin değil belirli 
hava yolu şirketlerinin de oluşabilecek arızalara 
karşı kendi bakım öngörülerini geliştirmeye 
başladığı bu dönemde Türk Hava Yolları’nın “Big 
Data”ya sahip olması en önemli avantajlarından 
biridir. Ortaklığın sistemleri makine öğrenmesi 
teknikleri ile elindeki data sayesinde gerekli 
modelleri üretip kendi kendine etkili bir 
"Önleyici Bakım" sağlayabilecektir. Bu sayede 
sektörel olarak geride kalmadan veya bu 
hizmeti dışarıdan almak zorunda kalmadan 
kendi içerisinde çözebilmektedir.

2019 yılında bu konuda yapılması öngörülen 
yatırımlar sayesinde Airbus benzeri bir 
"Önleyici Bakım" sağlanarak 2025 yılına 
kadar uçaklarımızın seferlerinin zamanında 
icra kabiliyeti, uçuş emniyeti ve yolcu 
memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir. 
Bu sistemler, KLM ve Lufthansa tarafından 
halihazırda piyasada satılmaktadır.

İstanbul Havalimanı’nda inşası devam 
eden ekip terminalinin hizmete girmesi 
ile birlikte uçuş ekiplerinin güncel bilgilere 
daha efektif bir şekilde ulaşması, sistemli 
ve zamanlı bir şekilde uçuş operasyonu 
icrasına hazırlanmaları ve sosyal ihtiyaçlarını 
karşılayacak imkânların sağlanması ile birlikte 
hem personel memnuniyetinin artırılması 
hem de gerek meteorolojik şartlar gerekse 
operasyonel gerekliliklerden kaynaklı 
meydanda bekleme şartlarında iyileştirme 
hedeflenmiştir. 

İstanbul Havalimanı’na geçiş ile birlikte 
büyümesi öngörülen filo yapısı kapsamında 
gerek ekip ihtiyaç tahminlerinin yapılması, 
gerekse diğer uçuş işletme süreçlerinin 
daha hızlı ve efektif yürütülmesi adına 
ihtiyaç duyulan dijital projeler hazırlanarak 
kaynak yönetim sisteminin otomasyonu 
hedeflenmiştir.

ÖĞRENEN ZEKA İLE OPERASYONEL 
VERİMLİLİK

Havacılık sektörü artık günlük operasyonlarda 
tamamen “manage by exception” sistemine 
geçmiş durumdadır. Bir sonraki aşamanın 
“disruption recovery” olduğu bu dönemde 
asıl gelişme ise “manage by exception”ın 
makine öğrenmesi ile yapılması olacaktır. 
Hâlihazırda “disruption recovery” çok 
karmaşık bir sorun olduğundan tam 
anlamıyla çözmesi zor olsa da tekil/ikili/
üçlü problemleri çözmesi daha kolaydır. 
Alert sistemi kullanıldığında daha önceden 
bilinen bir durum üzerinde “Threshold”lar 
koyarak sistem çalıştırılmaktadır. Oysaki 
doğru makine öğrenmesi teknikleri içerisinde 
alertten ziyade kötü şeyi öğreterek sistemin 
otomatik alert üretmesi sağlanabilmekte; 
bu konuda sektörel bir yatırım açığı 
bulunmaktadır. 

2019 yılında İstanbul Havalimanı’nın tam 
kapasite operasyona başlaması ile birlikte, 
meydan yoğunluğuna bağlı iniş/kalkışlarda 
yaşanan gecikmelerin önemli ölçüde 
kademeli olarak azalması ve seferlerin 
zamanında kalkış performansının da (OTP) 
artması hedeflenmektedir. 

UÇUŞ İŞLETME

ENTEGRE OPERASYON KONTROL

UÇUŞ OPERASYONU
İstanbul Havalimanı'nda inşa edilen 
yeni ekip terminaliyle personel 
memnuniyetinin artırılması 
hedeflenmektedir.

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU
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2018 yılında bir yandan yenilik, inovasyon 
ve marka liderliği alanlarına odaklanılırken 
diğer yandan da İstanbul Havalimanı’na 
geçiş için hazırlıklar hızlandırılmıştır. İstanbul 
Havalimanı’nda operasyonun tam kapasite 
başlaması ile birlikte, Türk Hava Yolları kabin 
ekiplerinde kurumsal imajın oluşturulması 
kapsamında ödüllü yeni üniformaların 
ekiplere tanıtımı yapılarak görsel bir yenilik 
kazandırılması hedeflenmiştir. 

Küresel hub noktaları, rekabetin yoğun olduğu 
noktalar ve yüksek potansiyelli yerel noktalarda 
Türk Hava Yolları hizmet standartlarına uyum 
düzeyini artırmak için müşteri anketleri 
incelenmeye ve küresel hava yollarının
kabinde sundukları hizmetler ile ilgili yenilikler 
ve faaliyetlerin takip edilmesine devam 
edilmektedir.

Çok kültürlülüğün uçuş deneyimine katacağı 
zenginliğin farkındalığıyla her yıl yerel dilleri 
konuşabilen kabin personeli istihdamı 
yapılmaktadır. 2019 yılında da ülkemizin 

ve Ortaklığın Afrika pazarı stratejisi 
doğrultusunda, bu pazardaki konumu 
güçlendirmek amacıyla Fas ve Mauritus 
uyruklu; Arapça ve Fransızca bilen kabin 
personeli istihdamına devam edilecektir.
 
2018 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 
Programı'nda öğrenim gören öğrencilerin, 
Mesleki Eğitim Öğrencisi (kabin) olarak 
görevlendirilmeleri sağlanarak öğrencilerin 
teorik bilgilerini iş ortamında uygulamaları, 
servise katılarak mesleki becerilerini ve 
eğitimlerini geliştirmeleri sağlanmıştır. Bu 
kapsamda, 2019 yılında sektörel eğitim 
almış kabin personeli sayısında artış 
hedeflenmektedir. 

Önümüzdeki dönemde gerek uçuş 
deneyimini geliştirmek; gerekse uçak 
içi yolcu konforunu etkileyen arızaları 
daha hızlı ve efektif bir şekilde çözüme 
kavuşturarak yolcu konforunu artırmak 
amacıyla e-Cabin Maintenance Log Book 
(e-CML) uygulamasının geliştirilmesi 
hedeflenmektedir.

KABİN HİZMETLERİ 

Yolcu memnuniyetine en üst düzeyde katkı 
sağlayan etkenlerden biri de uçucu ekip 
memnuniyetinin sağlanmasıdır. Bu gereksinimi 
karşılamak üzere 2018 yılı içerisinde Ekip 
Planlama Başkanlığı bünyesinde Ekip İletişim 
Müdürlüğü kurulmuştur. Ekiplerin yaşadığı her 
türlü planlama ile uçuş kaynaklı memnuniyet 
ya da memnuniyetsizlikler, ekip odası iletişim 
masalarında görev alan temsilciler vasıtasıyla, 
ekiplerden alınan geri bildirimler doğrultusunda 
değerlendirilmektedir.

Ortaklığın 2023 vizyonunun yansıması olan 
büyüme ve kalite odaklı insan kaynakları 
politikasına entegre olacak şekilde, 2023 yılına 
kadar yıllık kabin ve kokpit ekip projeksiyonu 
çıkarılmış; istihdamdan sorumlu birimlere bilgi 
akışı sağlanmıştır. 2017 yılında 4.152 olan uçuş 
ekibi sayısı 2018 yılında 4.848'e çıkarılmıştır. 
Büyüyen filo yapısı kapsamında 2019 yılında 
ihtiyaç ekip projeksiyonu ilgili birimler ile 
koordineli olarak hazırlanmaktadır.

Hızlı ve verimli çözümler üreten sistemsel 
altyapı ve güçlü yazılımlar etkin kabin 
ve kokpit planlamasının temelini 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda dijital 
platformda ihtiyaç duyulan programlar 
geliştirilmektedir.
 
Ekip planlama sistemleri, 2019 yılı Ocak 
ayı itibarıyla yürürlüğe girecek olan 
SHT-FTL kural ve parametrelerine göre 
güncellenecektir. Call for Roster (CFR) 
uygulaması 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla  
canlıya alınarak uçuş ve kabin ekiplerinin 
dinlenme sürelerinde Interactive Voice 
Response (IVR) tarafından aranma sayılarının 
azaltılması amaçlanmaktadır.
 
İstanbul Havalimanı’nın operasyona açılması 
ile doğan yeni istasyon, base ve diğer 
sistemsel tanımlamalar Ekip Planlama 
Sistemleri'ne tanımlanmıştır.

Fatigue Risk Management System (FRMS) 
modülünde, yorgunluk seviyesinin hesabında 
dikkate alınmak üzere, ekiplerin uyku 
tercihleri anket ile toplanarak sisteme 
yansıtılması çalışmaları yürütülmektedir.

EKİP PLANLAMA

ÇOK 
KÜLTÜRLÜLÜĞÜN 

UÇUŞ 
DENEYİMİNE 

KATACAĞI 
ZENGİNLİK

Ülkemizin ve 
Ortaklığımızın 
Afrika pazarı 

stratejisi 
doğrultusunda, 

bu pazardaki 
konumumuzu 
güçlendirmek 

amacıyla; Arapça 
ve Fransızca bilen 

kabin personeli 
istihdamına devam 

edilecektir.

2018 YILINDA 
TÜRK HAVA 

YOLLARI'NIN 
UÇUŞ VE KABİN 

EKİBİ SAYISI

15.551

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - UÇUŞ OPERASYONU
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İstanbul’un kıtaları birbirine 
bağlayan konumu, coğrafi 
avantajı ile tarihi ve Türk 
Hava Yolları’nın her geçen gün 
büyüyen filosu, artan uçuş noktaları 
ve yeni hizmet anlayışı göz önünde 
bulundurulduğunda İstanbul 
Havalimanı, havacılık sektörünün tüm 
yönlerde yeni gözde merkezi olacaktır.

İSTANBUL HAVALİMANI Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 
resmi bilgilendirmeye istinaden İstanbul 
Havalimanı, 7 Nisan 2019 tarihinde büyük 
taşınma sonrası tam kapasite ile işletmeye 
geçiş yapacaktır. Bu kapsamda Atatürk 
Havalimanı hub operasyonu 45 saat gibi kısa 
bir sürede tüm kamu ve özel kuruluşları dahil 
olarak büyük göçle taşınacaktır. 

Taşınma planına göre Atatürk Havalimanı 
aynı anda 6 Nisan 2019 saat 02:00 tarihine 
kadar ticari tüm uçuşlara hizmet vermeye 
devam edecektir. Büyük taşınma sonrası 
İstanbul Havalimanı’ndan ilk uçuş 6 Nisan 
saat 14:00’te gerçekleşecektir.

İSTANBUL HAVALİMANI İÇİN 
HAVALİMANI TRANSFER PROGRAMI

* 45 saatlik ana taşınma planı 5 Nisan2019 
saat 03:00’da başlayacak, 6 Nisan 2019 saat 
23:59’da sona erecektir.
* 6 Nisan (5 Nisan'ı 6 Nisan'a bağlayan gece) 
saat 02:00'a kadar Ortaklığın tüm uçuşları 
AHL'den devam edecektir. 
* 6 Nisan (5 Nisan'ı 6 Nisan'a bağlayan gece) 
02:00 itibarıyla 6 Nisan 14:00’a kadar, 12 saat 
boyunca AHL'deki ticari uçuşlar duracaktır 
(kapalılık ve ana taşınma dönemi).
* 6 Nisan 14:00 itibarıyla 6 Nisan 19:00’a 
kadar İstanbul Havalimanı'ndan sadece Türk 
Hava Yolları uçuşları gerçekleşmeye devam 
edecektir (5 saat boyunca sadece Türk Hava 
Yolları).
* 6 Nisan 19:00 itibarıyla 6 Nisan 23:59’a 
kadar Atatürk Havalimanı'nı base olarak 
kullanan hava yolları Türk Hava Yolları ile 
birlikte İstanbul Havalimanı'ndan uçmaya 
başlayacaktır. 
(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 yabancı hava yolları 
da İstanbul Havalimanı'ndan uçmaya 
başlayacaktır.

Türkiye’nin tek kalemde bugüne kadar 
yapılmış en büyük altyapı yatırım projesi olan 
ve tüm fazları tamamlandığında yılda 200 
milyon yolcuya hizmet vermesi planlanan 
İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018 tarihinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından büyük 
bir törenle açılmış ve Türk Hava Yolları’nın 
belirli sayıda planladığı uçuşları için hizmet 
vermeye başlamıştır. 

İstanbul Havalimanı’nda yolcularımızı en iyi 
şekilde ağırlayabilemek için yaklaşık 15.000 
Türk Hava Yolları ve iştirakleri operasyonel 
personeline sınıf ve saha eğitimleri 
verilmiştir. 29 Ekim öncesi İGA Havalimanı 
İşletmesi A.Ş. ile Türk Hava Yolları ve diğer 
paydaşların katılımıyla yaklaşık 5 bin kişilik 
İstanbul Havalimanı uygulamalı deneme 
operasyonları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 
İstanbul Havalimanı’nda yer alacak Türk 
Hava Yolları, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin 
tesislerinde en iyi şekilde hizmet verebilmesi 
için de uygulamalı deneme operasyonları 
yapılmaktadır. 

İstanbul Havalimanı'nın 29 Ekim açılışı 
öncesinde Türk Hava Yolları operasyonunu 
yönetecek kadar ekipman İstanbul 
Havalimanı’na taşınmıştır. Söz konusu 
taşınan ekipman büyük açılış için taşınacak 
envanterin %10’una eşdeğerdir.

İstanbul Havalimanı’nın 29 Ekim 2018 
tarihindeki büyük açılış töreni sonrası, Türk 
Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’na ilk 
ticari yolcu uçuşu 31 Ekim 2018 tarihinde 
iç hatlarda saat 11:10’da Ankara’ya ve dış 
hatlarda 17:30’da Ercan’a gerçekleşmiştir. 

31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla İstanbul 
Havalimanı’ndan günlük 10 seferle Ankara, 
İzmir, Antalya, Kıbrıs ve Bakü hatlarında 
başlayan ticari yolculu seferlerine, 10 Ocak 
2019 itibarıyla da iç hatlarda Gaziantep, 
Trabzon, Adana, Kayseri, Hatay, Diyarbakır; dış 
hatlarda Aşkabat, Fransa, Frankfurt, Kuveyt, 
Londra, Moskova, Münih, Tiflis hatlarının 
da eklenmesiyle İstanbul Havalimanı’ndan 
icra edilen sefer sayısı günlük 32 konmaya 
çıkmıştır. 1 Ocak 2019 tarihine kadar yaklaşık 
100 bin yolcuya hizmet verilmiştir. 

1 OCAK 2019 
TARİHİNE KADAR 
HİZMET VERİLEN 
YAKLAŞIK YOLCU 

SAYISI

100
BİN
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Atatürk Havalimanı ölçeğindeki bir 
havalimanının ve Türk Hava Yolları 
ölçeğindeki bir hava yolunun hub 
operasyonunun taşınması, daha önce 
havacılık sektöründe benzerinin yaşanmadığı 
bir durumdur. En yakın örnek olan Bangkok 
Suvarnabhumi Havalimanı, bu taşınmanın 
yarısı ölçeğindedir. Dünyada şimdiye kadar 
örneği olmayan ve “büyük göç” olarak 
adlandırılan Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul 
Havalimanı’na gerçekleştirilecek taşınma 
operasyonunun başarısı detaylı hazırlanmış 
bir taşınma planının asgari sapmalar ile icra 
edilebilmesine bağlı olacaktır. Bu da tüm 
paydaşlar arasında dengeli bir koordinasyon 
ile mümkün olabilecektir.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul 
Havalimanı'na geçiş tarihinde yaklaşık 
bin tırlık (TIR, lowbed ve konteyner) 
taşınma operasyonu ile yapılan nakliye 
seferlerinin yaklaşık %25'i DHMİ tarafından 
belirlenmiş olan topyekûn taşınma (big-
bang) döneminden önceki iki gün içinde 
gerçekleştirilecektir. Planlanan toplam 
seferlerin yaklaşık %75’i ise big-bang 
döneminde gerçekleşecektir. 

Ana taşınma süresince 5 binden fazla 
personelin görev alması 10 binin üzerinde 
de operasyonel ekipman taşınması 
planlanmaktadır. Nakliye araçları dışında, 
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 
sağlanacaktır.

Dünyanın buluşma noktası İstanbul 
Havalimanı’nda tüm süreçleri kapsayacak 
şekilde özel giriş, check-in kontuarı ve 
Lounge hizmetlerinin yanında biletleme, 
bagaj ve transfer gibi yolcuların seyahat 
işlemlerini gerçekleştirecekleri temas 
noktalarında yolcu konforunu öne çıkaracak 
şekilde çalışmalar devam etmektedir. 

İstanbul kalkışlı uçuşlar için farklı yolcu 
segmentlerine hizmet vermek üzere Lounge 
hizmeti tek adetten üç adede çıkarılmıştır. 
Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’nda 
yeni ve çok daha iyi bir konsept ile 
standartlarından ödün vermeden yolcularını 
ağırlamaya hazırlanmaktadır. Terminal 
içerisinde toplam 15.500 m²’lik beş adet Türk 
Hava Yolları Özel Yolcu Salonu bulunmakta; 
Giden Yolcu katı İç Hat (Domestic) Lounge 
3.500 m², Gelen Yolcu katı Gelen Yolcu 
(Arrival) Lounge 1.000 m², Dış Hat Giden 
Yolcu Exclusive Lounge 1.800 m² ve Asma 

Havalimanı taşınma projesi, İstanbul 
Havalimanı’nın tam kapasite ile çalışmaya 
başlayacağı tarihten sonra Ana-Kargo, 
Ana-İkram, Uçak Bakım Hangarları gibi bazı 
tesislerin inşaatı ile 2019 yılında da devam 
edecektir. İstanbul Havalimanı’nda Türk Hava 
Yolları’nın operasyonel tesisleri için yaklaşık 
700 bin m²’lik dünyanın en büyük kampüsü 
kurulmaktadır. Türk Hava Yolları kampüsü 
tamamlandığında; dört bölgede ana ve uydu 
binalar olarak adlandırılan 14 adet tesisten 
oluşacaktır:

1- Uçak Bakım Hangarları, 
2- Ana Kargo Binası
3- Uydu Kargo Binası, 
4- Ana ikram Binası, 
5- Uydu İkram Binası, 
6- Hava Tarafı Personel Geçiş Kapısı (ASG), 
7- TGS Yönetim ve Yer Hizmetleri Teçhizat 
Bakım Binası (GSEM), 
8- Operasyon Merkezi ve Ekip Terminal 
Binası, 
9- Hat Bakım (LMH) Binası, 
10- Geçici Hangar Binası, 
11- Kargo Hızlı Sevk Üssü, 
12- Uçak İçi İkram Deposu, 
13- ULD Tamir Atölyesi ve 
14- ULD Depolama Alanı.

Bütün bu ilave tesislerin devreye alınması 
aşamasında İstanbul Havalimanı operasyonel 
hazırlık ve transfer çalışmaları (ORAT) ve 
nakliye operasyonları sürdürülecektir. Hub 
operasyonunun yaklaşık bin tır seferi ile 
taşınmasından sonra, bütün bu ilave tesisler 
için yapılacak nakliyelerle birlikte, Türk Hava 
Yolları, yaklaşık 5 bin tır seferi ile İstanbul 
Havalimanı’na taşınmış olacaktır. 

Kat (H katı) Main Lounge içerisinde Business 
Lounge 4.600 m² ve Frequent Flyer Lounge 
4.600 m²’lik bir alanda hizmet verecektir. 
Ayrıca, terminal içinde 252 adet check-in 
kontuarı, kara tarafında 70 – hava tarafında 
32 adet self check-in kiosku ve üç adet de 
ağır bagaj kontuarı yer almaktadır.

Filosunu her geçen gün yeni uçak tipleri 
ile büyüten ve gençleştiren Türk Hava 
Yolları, İstanbul Havalimanı’na taşınarak 
hava yolu taşımacılığında eşsiz bir üstünlük 
sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla 
İstanbul Havalimanı’nın tam kapasiteyle 
hizmete girmesiyle birlikte Ortaklık, 
büyüme stratejileri doğrultusunda İstanbul 
Havalimanı’daki yatırımlarına devam 
edecektir. 

TÜRK HAVA 
YOLLARI 

14 TESİSLE 
HİZMETE 

HAZIRLANIYOR

Türk Hava 
Yolları, İstanbul 
Havalimanı’nda 
14 tesise sahip 

olacaktır.

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - İSTANBUL HAVALİMANI

BEŞ ADET ÖZEL 
YOLCU SALONU 

Türk Hava 
Yolları, İstanbul 
Havalimanı’nda  
beş adet Özel 

Yolcu Salonu ile 
hizmet verecektir.

TÜRK HAVA 
YOLLARI'NIN 

KAMPÜS ALANI

700
BİN M2
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Türk Hava Yolları 7/24 kesintisiz 
devam eden operasyon süreçleri 
içerisinde inovasyon fırsatlarını da 
değerlendirmekte, bu sayede 300 milyon 
TL'yi aşan mali fayda elde etmektedir.

KURUMSAL İNOVASYON Bireysel Öneri Sistemi’ne girilen fikirlerden 
450'sinin hayata geçiş süreci 2018 yıl sonu 
itibarıyla tamamlanmıştır. Bu fikirlerin  
70 adedi Ortaklığa finansal anlamda katkı 
sunarken; kalite, memnuniyet ve süreçlerle 
ilgili iyileşme sağlayan projelerin sayısı 
380 olmuştur. Projelendirme maliyetleri 
yaklaşık 18 milyon TL olan Bireysel Öneri 
Sistemi sayesinde geçtiğimiz iki yıl içerisinde 
Ortaklık, 300 milyon TL'yi aşan finansal fayda 
elde etmiştir. Henüz hayata geçiş süreci 
tamamlanmayan projelerle bu rakamın 2019 
yılında katlanarak artması öngörülmektedir. 
Örneğin, uygulama süreci hâlihazırda devam 
eden projelerin fazladan 350 milyon TL 
dolayında katkı sağlaması beklenmektedir.
 
Bireysel Öneri Sistemi yalnızca Ortaklığın 
mali ve operasyonel gelişimine hizmet 
etmekle kalmamış, fikir sahibi çalışanların 
ödüllendirilmesiyle, sağlanan katkının 
takdir edilmesine de zemin oluşturmuştur. 
Bu bağlamda, 2018 yıl sonu itibarıyla fikir 
sahiplerine 106 tam, 272 yarım, 249 çeyrek ve 
220 gram altın tutarında ödül dağıtılmıştır; 
ayrıca en iyi önerileri sağlayan çalışanlar, 
Başkanlıklar ve Ortaklık nezdinde tanıtılarak 
takdir edilmiştir.
 
Türk Hava Yolları, paylaşılan önerilerden 
kısa sürede azami fayda sağlayabilmek 
için doğru önceliklendirmenin ne kadar 
kritik olduğunu göz önünde bulundurarak, 
projelerin Standardizasyon, Optimizasyon, 
Yalınlaştırma (Lean), İzlenebilirlik, Dijitalleşme 
(SOLİD) bağlamında değerlendirilmesini 
mümkün kılan bir metodoloji geliştirmiştir. 
Bu metodoloji ile Ortaklık, verimliliği bir 
adım daha ileriye taşımayı hedeflemektedir. 
Fikir platformundan doğan projeler, kendi 
aralarında önceliklerinin belirlenmesi 
açısından SOLID testine tabi tutulmaktadır.

Kurumsal dünya, müşteriler, girişimcilik 
ekosistemi ve teknoloji transfer ofisleri gibi 
pek çok açık inovasyon kaynağından istifade 
etmekte olan Türk Hava Yolları, paydaşı 
olduğu her iş alanında olduğu gibi, Türkiye 
inovasyon ekosisteminde de ilerleme ve 
başarıya öncülük etmektedir. Rekabet ettiği 
pazarlarda liderliği sürdürülebilir kılmak 
amacıyla inovasyonla şirketi değiştiren, 
dönüştüren ve geleceğe hazırlayan Türk Hava 
Yolları bu bağlamda Türkiye'nin en prestijli 
markalarının inovasyon ekiplerinden oluşan 
bir grup ile Markalar Çalıştayı düzenlemiştir. 
Ortaklık aynı zamanda Invest on Board 
platformuyla umut vaat eden girişimcileri 
uçak içi eğlence sistemleri aracılığıyla 
potansiyel yatırımcılarla buluşturmaktadır. 
Ayrıca, Web sitesi, çağrı merkezi, Skylife 
dergisi ve altı kıtaya yayılan ofisleri aracılığıyla 
tüm dünyadan edindiği geri bildirimler 
sayesinde yalnızca Ortaklığa değil, ülkemizin 
bütününe değer katmak için çalışmaktadır.
 
Yaklaşık 27 bin çalışanıyla Türkiye'nin en 
büyük ve nitelikli insan kaynağına sahip olan 
Türk Hava Yolları, 7/24 kesintisiz devam eden 
operasyon süreci içerisinde, gelişime açık 
yönlerini başarılı bir şekilde izleyebilmektedir. 
Bu durumdan hareketle, insan kaynağının 
sahip olduğu yenilikçi fikirlere kulak veren 
Ortaklık, idari anlamda kayda değer bir başarı 
hikayesine imza atmış bulunmaktadır.
 
Türk Hava Yolları, çalışanlarının operasyonel 
süreçleri iyileştiren, gelirleri, müşteri ve 
personel memnuniyetini artıran veya 
maliyetleri düşüren yenilikçi fikirlerini 
değerlendirmek amacıyla, Ortaklık içerisinde 
sekizden fazla olan öneri sistemini tek sistem 
altında konsolide ederek 23 Şubat 2017 tarihi 
itibarıyla Bireysel Öneri Sistemi'ni devreye 
almıştır. Bu sistem ile Türk Hava Yolları’nın 
geleceğine yön verme ve yönetime iştirak 
etme fırsatı yakalayan çalışanlar, Kurumsal 
İnovasyon ve Projeler Başkanlığı tarafından 
koordinasyonu yürütülen söz konusu 
platforma yoğun bir ilgi göstermiştir. Bu ilgi, 
5.189 adedi 2018 yılı içerisinde olmak üzere, 
sisteme girilen toplam 16.906 adet yenilikçi 
fikir ile kendini göstermiştir.
 

KURUMSAL 
İNOVASYON 
PLATFORMU

Bireysel Öneri 
Sistemi’ne 16.906 
adet yenilikçi fikir 

girilmiştir.

ELDE EDİLEN 
MALİ FAYDA

300+ 
MİLYON TL
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AnadoluJet, daha fazla yolcunun 
hava yolu ulaşımının kolaylığından 
istifade edebilmesi için bilet 
fiyatlarını uygun seviyelerde 
sunmaya devam etmektedir.

ANADOLUJET

Türk Hava Yolları markası olan AnadoluJet, 
Boeing 737-800 tipi 37 uçaklık filosu ile 
Esenboğa ve Sabiha Gökçen havalimanlarını 
hub olarak kullanmakta ve toplam 69 hatta 
gerçekleştirdiği seferlerinde uygun fiyatları 
ile yurt içinde hava yolu seyahatini ulaşılabilir 
kılmaya devam etmektedir. 2018 yılında 
genişleyen uçuş ağı ile gerçekleştirdiği 
üretim miktarını ve taşınan yolcu sayısını 
artıran AnadoluJet, gerçekleştirdiği 97 binin 
üzerindeki seferde, bir önceki yıla göre ücretli 
yolcu sayısını %13,4 artırarak 16 milyon yolcu 
taşımıştır. Bu artış ile birlikte geçtiğimiz yıl 
%25 olan yurt içi yolcu pazar payını da 2018 
yılında %28,3'e yükseltmiştir. 

AnadoluJet, daha fazla yolcunun hava yolu 
ulaşımının kolaylığından istifade edebilmesi 
için bilet fiyatlarını uygun seviyelerde 
sunmaya devam etmektedir. Artan 
maliyetlere rağmen, yürüttüğü verimlilik 
çalışmaları sayesinde maliyet artışlarının bilet 
fiyatları üzerindeki etkisini en aza indirmeye 
çalışmıştır. Sık düzenlenen kampanyalar 
sayesinde 2018 yılında 6 milyonun üzerinde 
yolcu, promosyon fiyatlar ile uçmuştur. 

2018 yılında yolcuların seyahat deneyimlerini 
kolaylaştıracak dijitalleşme süreçlerinde 
önemli adımlar atan AnadoluJet; fazla bagaj, 
sigorta ve spor ekipmanlarının satışı gibi 
hizmetleri online satış kanallarında sunmaya 
başlamış ve web sitesi ya da mobil uygulama 
üzerinden bilet alan yolculara, ayrıca aile 
indirimi sunmuştur. Sosyal medya alanında 
da yolcuya birebir dokunacak ve etkileşimi 
artıracak iletişim süreçlerine geçmiştir.
 
Kurulduğu günden bu yana olduğu gibi 
2019 yılında da uçuş ağını genişletecek olan 
AnadoluJet, operasyonel ve ticari verimliliğini 
de artırarak cazip fiyatlar sunmaya devam 
edecektir. Ayrıca önümüzdeki yıl, online 
satışlar ve mobil uygulamalara odaklanacak 
olan AnadoluJet, yenilenecek satış kanalları 
ve hayata geçirilecek olan “Search Engine 
Optimization” Projesi ile online satış 
oranlarında önemli bir artış beklemektedir.

2014 2015 2016 2017 2018

Ücretli Yolcu (000)  9.019  10.824  12.008  14.087  15.975 

Arz Edilen Koltuk-Km (milyon)  7.811  8.615  9.809  11.244  12.388 

Ücretli Yolcu-Km (milyon)  6.519  7.196  8.098  9.459  10.674 

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

Konma Sayısı  63.718  76.031  81.270  90.634  100.125 

ANADOLUJET 
2018 İÇ YOLCU 

PAZAR PAYI

%28,3
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Türk Hava Yolları, geliştirdiği ticari iş 
birlikleri vasıtasıyla sefer icra etmediği 
245 noktaya kendi uçuş kodu ile erişim 
imkanı sunmuştur.

HAVA YOLLARI İLE TİCARİ İŞ 
BİRLİKLERİ, TRAFİK HAKLARI VE 
GELİŞEN UÇUŞ AĞI

AMERİKA KITASI

Alaska Hava Yolları (AS) ile Özel Prorasyon 
Anlaşması imzalamış olan Ortaklık, bu 
sayede Alaska Hava Yolları’nın direkt sefer 
düzenlediği Los Angeles’tan 11 öte noktaya 
ve San Francisco’dan 12 öte noktaya ulaşım 
imkânı sunmuştur. Güney Amerika’da 
ise; Avianca ve TACA Kod Paylaşım 
Anlaşmaları'na, Bogota ötesi altı Kolombiya 
iç hattı Cartagena, Cucuta, Bucaramanga, 
San Andres, Armenia, Santa Marta ve iki 
dış hat San Salvador ve San Jose noktaları 
eklenmiştir. Benzer şekilde, Copa Kod 
Paylaşım Anlaşması ile Panama ötesi yedi 
Latin Amerika noktası Brasilia, Guatemala, 
Port of Spain, San Pedro Sula, Georgetown, 
Montevideo ve Bridgetown eklenmiştir. 
Ayrıca, Avianca Brasil Kod Paylaşımı 
Anlaşması'na da Sao Paulo ötesi üç nokta 
Navegantes, Belo Horizante ve Santiago dâhil 
edilmiştir. Bu sayede, bahse konu anlaşmalar 
ile Ortaklığın Amerika kıtasında direkt sefer 
icra ettiği noktalardan Avianca ile sekiz, TACA 
ile dört, Copa Hava Yolları ile 35 ve Avianca 
Brasil ile 15 nokta olmak üzere toplamda 62 
noktada yolcuların seyahatleri son noktaya 
kadar kesintisiz olarak sağlanabilmektedir.

ORTA DOĞU

Ülkemiz için önemli bir pazar olan Irak’ta, 
Türk taşıyıcıları için mevcut 116 frekans 
yolcu sefer hakkına ek olarak 79 frekans hak 
temin edilmiş ve söz konusu kazanımlardan 
Ortaklığa 24 ilave frekans hakkı tahsis 
edilerek sefer artışları planlanmıştır. Birleşik 
Arap Emirlikleri varış noktası Şarjah ile 
İstanbul arasında 4 Nisan 2019 tarihinden 
itibaren haftalık yedi frekans, Ortaklık yolcu 
seferlerine başlanacak şekilde gerekli izinler 
temin edilmiştir.

İstanbul-Kuveyt hattında karşılıklı seferlerde 
kod paylaşım anlaşması imzalamak üzere 
Kuveyt Hava Yolları (KU) ile müzakereler 
tamamlanmış olup, günde yedi seferde bilet 
satış imkânı sağlanmış olacaktır.

2018 yıl sonu itibarıyla 310 noktaya sefer 
düzenleyen Türk Hava Yolları, dünyanın 
önde gelen hava yollarıyla akdettiği 53 kod 
paylaşım anlaşması vasıtasıyla İskandinav 
ülkeleri, Rusya, Amerika, Afrika ve Uzak 
Doğu’da yer alan 245 şehre daha satış imkânı 
sağlayarak uçuş ağını genişletmiştir.
 
Geçen yıla oranla 2018’de %21 artarak 245’e 
ulaşan söz konusu offline noktaların, 2019’da 
Ortaklık büyüme stratejisi paralelinde daha 
da artırılması planlanmaktadır. Bu ticari 
anlaşmalar sayesinde yolcular, İstanbul’dan 
henüz direkt sefer bulunmayan Malmö, 
Kaliningrad, Las Vegas, Seattle, Ottawa, 
Sydney, Melbourne gibi 245 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. Türk 
Hava Yolları 2018’de ayrıca, stratejilerine 
uygun olarak Latin Amerika, Avustralya, 
Çin, Hindistan ve Alaska gibi önemli 
pazarlarda lider hava yollarıyla ticari iş 
birliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler 
gerçekleştirmiştir.

Türk Hava Yolları, 2018 yılında yaklaşık  
483 milyon ABD doları seviyesinde 
Interline katkısı gerçekleştirmiştir. Bu tutar 
Ortaklığın 2018 cirosunun yaklaşık %5'ini 
kapsamaktadır.

Mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi ve uygun 
bir ortak ile Joint Venture (JV) yapılması 
amacıyla Seabury-Accenture firmasından 
danışmanlık hizmeti alan Türk Hava Yolları, 
yapılan çalışmalar sonucu üç muhtemel 
JV ortağı belirlemiştir. Detaylı incelemeler 
ve karşı hava yolları ile de görüşmeler 
neticesinde 2019 yılı içerisinde nihai karar 
verilecektir.

INTERLINE 
KATKISI

483 
MİLYON 

ABD DOLARI

TK Uçuş 
Kodu ile 
Offline  

245 Nokta
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AFRİKA

Bölgede iş birliği yapılan ve yüksek 
hacme sahip önemli hava yollarından 
Royal Air Maroc (AT) ile Joint Business 
Agreement çerçevesinde iş birliğinin daha 
da derinleştirilmesi amacıyla müzakereler 
yürütülmektedir. Ayrıca, Kenya Airways ile 
Ortaklık arasında Kod Paylaşım Anlaşması 
imzalanması planlanmakta; Nairobi ötesinde 
sefer bulunmayan Livingstone, Victoria 
Falls, Bujumbura ve Kisumu noktalarına 
ulaşım imkânı sağlanması hedeflenmektedir. 
Afrika Bölgesi’nde geniş uçuş ağına sahip 
South African Airways (SA) ile de mevcut 
Johannesburg, Cape Town, Durban 
seferlerinin öte noktalarında Port Elisabeth, 
Lusaka, Harare, Victoria Falls ve Lilongwe 
noktalarına kod konulması için girişimler 
devam etmektedir.

Mauritius ile Hava Ulaştırma Anlaşması 
imzalanarak üç frekanstan beş frekansa artış 
sağlanmış ve beşinci trafik haklı sınırsız kargo 
hakkı alınmıştır. Ortaklığın yeni nokta olarak 
planladığı Port Sudan seferlerinin Hartum 
seferlerinin devamında icrası için gerekli sivil 
havacılık izinleri alınmıştır.

Bunun yanı sıra, yeni Afrika noktalarına yönelik 
gerekli sivil havacılık izinleri temin edilerek; 26 
Kasım 2018 tarihinden itibaren Gambiya’nın 
Banjul kentine haftada iki frekans, 13 Aralık 
2018 tarihinden itibaren de Zambiya’nın 
başkenti Lusaka’ya haftalık iki frekans olmak 
üzere İstanbul - Lusaka - Darüsselam-İstanbul 
şeklinde seferler icra edilmektedir.

ASYA VE UZAK DOĞU

Hong Kong Airlines (HX) ile Türk Hava 
Yolları'nın İstanbul-Hong Kong hattındaki 
seferlerine ve İstanbul ötesi Amsterdam, 
Barcelona, Birmingham, Londra, Paris, 
Kopenhag, Roma ve Frankfurt seferlerine 
kendi uçuş kodunu koyarak satış yapabileceği 
bir Kod Paylaşım Anlaşması imzalanmıştır. Bu 
çerçevede Ortaklık da Hong Kong Airlines’ın 
Hong Kong ötesi Auckland, Osaka ve Bangkok 
seferlerine kendi uçuş kodunu koyarak satış 
yapabilecektir. Tayland menşeli Thai Airways 
(TG) ile mevcut Kod Paylaşım Anlaşması'nın 
kapsamı genişletilerek, Türk Hava Yolları'nın 
offline olduğu Kamboçya, Myanmar ve 
Laos noktalarına anlaşma kapsamında kod 
paylaşımlı seferler başlatılmıştır. Vietnam 
Airlines ile Kod Paylaşım Anlaşması yapılarak 
Vietnam iç hatlarına ulaşılması hususunda 
müzakereler devam etmektedir. Royal Brunei 
Airlines (BI), Eva Airways (BR) ve Myanmar 
Airways International (8M) ile de Ortaklık 
arasındaki ticari iş birliği anlaşmaları revize 
edilerek uzatılmıştır.

AVRUPA

Alitalia ile tüm İtalya iç hatlarına ulaşabilecek 
şekilde  kod paylaşım anlaşması için 
çalışmalar devam etmektedir. Monacair 
ile devam eden görüşmeler neticesinde iş 
birliği sonrasında Monaco-Nice arasında 
ulaşım imkânı sağlanacaktır. İngiltere’de 
British Midland Regional (BM) ile yapılan 
kod paylaşımı anlaşması ile Newcastle, 
Bristol, Nottingham, Aberdeen, Norrkoping, 
Saarbrücken olmak üzere altı nokta Türk 
Hava Yolları uçuş ağına eklenmiştir. İş birliği 
hacminin artarak devam ettiği Air Europa ile 
mevcut Kod Paylaşım Anlaşması sayesinde 
Santo Domingo, Palma de Mallorca, Ibiza 
ve Gran Canaria noktalarına offline erişim 
sağlanmaktadır.

Polonya menşeli LOT (LO) Polish Hava Yolları 
ile olan iş birliği güçlendirilerek frekans artışı 
sağlanmıştır. Frekans artışı yapılamayan 
Belarus’ta ise milli taşıyıcı Belavia (B2) 
ile İstanbul-Minsk hattında Kod Paylaşım 
Anlaşması imzalanarak, karşılıklı haftalık 
10 frekans seferle yolculara ulaşım imkânı 
sağlanmaktadır.

Ayrıca, Avrupa’da yer alan birçok tren 
firmasını bünyesinde barındıran Accesrail (9B) 
ile bir süredir müzakereleri sürdürülen İkili 
Interline ve Özel Prorasyon Anlaşmaları'nda 
son aşamaya gelinmiş olup, söz konusu 
anlaşmalar 2019’un ilk aylarında yürürlüğe 
sokulacaktır. Bu sayede, Türk Hava Yolları 
yolcularına Avrupa’da sefer gerçekleştirilen 
birçok noktadan diğer varış noktalarına trenle 
seyahat imkânı sunulacaktır.
 

Çin’de İpekyolu Projesi kapsamında Xian’a 
sefer düzenleyebilmek amacıyla girişimler 
başlatan Türk Hava Yolları, Çin’de yeni 
noktalara sefer düzenlemek amacıyla 
görüşmelere devam etmektedir. Ayrıca, 
Sichuan’a yönelik seferlere başlayabilmek 
amacıyla da Sichuan Turizm yetkilileri 
ile görüşmeler yapmaktadır. Onur Hava 
Yolları’nın Chengdu seferlerine başlaması 
sonrasında akdedilecek kod paylaşımı 
anlaşması ile Ortaklık, söz konusu 
seferlere kendi kodunu ile satış yapmayı 
planlamaktadır. Bu sayede, iki Türk taşıyıcının 
imzalayacağı anlaşma ile Ortaklık için 
Chengdu, Onur Air için ise İstanbul ötesi 
noktalarda karşılıklı iş birliği uygulamaya 
konmuş olacaktır. 

Hindistan’da frekans artışı ve ilave nokta 
eklenebilmesi amacıyla Türkiye’ye sefer 
düzenlemeyi planlayan Hint menşeli 
Indigo Hava Yolları ile kapsamlı bir iş birliği 
anlaşması imzalanmış olup, Delhi, Mumbai 
ve Ahmedabad noktalarında Kod Paylaşım 
Anlaşması başlayacaktır. 

Özbekistan Hava Yolları ile karşılıklı kod 
paylaşım anlaşması imzalanmak suretiyle 
Taşkent için haftalık 14 frekans, Semerkant 
için haftalık üç frekans sefer düzenlemek 
üzere hava yolları arasında mutabakat 
sağlanmıştır. 

Malezya Hava Yolları ile iş birliğinin 
geliştirilerek ilk etapta Malezya iç hatlarının, 
ikinci etapta ise Avustralya sektörlerinin kod 
paylaşım anlaşmasına eklenmesi yönünde 
müzakereler devam etmektedir.

TAŞKENT'E 
HAFTADA 14 

FREKANS SEFER

Türk Hava Yolları 
ve Özbekistan 

Hava Yolları 
arasında 

imzalanan 
kod paylaşım 

anlaşması 
sonucunda, 

haftalık sefer 
sayısı 14'e 

yükselmiştir.

LUSAKA'YA 
HAFTADA İKİ 

FREKANS SEFER

Türk Hava 
Yolları, 13 Aralık 

2018'den itibaren 
Lusaka'ya 
haftada iki 

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

RAPORLAMA, ANALİZ VE İŞ 
GELİŞTİRME PROJELERİ

Türk Hava Yolları tarafından kullanılan 
Interline Dashboard, Qliksense ortamı 
üzerinden tasarlanarak daha kullanışlı hale 
getirilmiştir. Böylelikle kullanıcı dostu ara 
yüzle MPA, SPA, Codeshare Anlaşmaları'nın 
operating ve marketing olarak hacmi, 
kullanılan sektörler, involuntary oranları gibi 
detaylar ile hava yolları ile imzalanan  
ZED/MIBA anlaşmalarının performans 
analizleri ve takibi kolaylaştırılmıştır.

Mevcut anlaşmalar dâhilinde icra edilen 
sektörlerin sağladığı gelir ve katkının 
belirlenip karşılaştırılması ve bu doğrultuda 
anlaşmaların analizinin yapılarak ihtiyaç 
varsa gerekli revizelerin gerçekleştirilmesi; 
mevcut marketing sektörlerin ulaştığı nokta 
doğrultusunda icra edilen sektörün satışına 
olan katkısı, interline yolcuların doluluk 

üzere, mevcut Acente Yönetim Sistemi olan 
Anlık Risk (Online Risk) Takip Modülü’nün 
altında Acente Risk Interline Takip Modülü 
oluşturulmuştur. Böylelikle belirlenen risk 
yüzdesinin aşıldığı durumlarda sistem 
otomatik uyarı ile riski belirterek satış yapan 
acenteleri ve satış tutarlarını iletmektedir.

STAR İTTİFAKI

Star İttifakı, günümüzde 28 üyesi ve 
uluslararası uçuş ağı ile günlük 18.800 seferle 
dünyada 193 ülkede, 1.317 havalimanına 
ulaşırken, 1.000’den fazla da yolcu salonuna 
erişim imkânı vermektedir. Bu özelliği ile 
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 Alliance; inovasyon konusunda benzersiz 
bir vizyon oluşturmaya çalışarak, üye hava 
yollarının yolcularına en yüksek güvenlik ve 
müşteri hizmetleri standartlarını sunmasına 
önderlik etmektedir. Bu kapsamda 2020’ye 
kadar olan stratejisini, “dijitalleşme” olarak 
belirlemiştir. 2018 yılında bahse konu strateji 
kapsamında; Unpaid & Paid Seat Selection, 
Check-in Anywhere, Baggage Location 
Tracking, Contact Me, Journey Information 
gibi projelere dair gelişmeler kaydetmiş ve 
üye hava yollarından bazıları bu hizmetleri 
yolcularına sunmaya başlamıştır. 2019 yılında 
tüm bahse konu projelerin tamamlanmasının 
yanında; “Cloud” entegrasyonunun da 
tamamlanması planlanmaktadır.

oranlarına etkisi, mevcut anlaşmalar dışında 
yer alan gelir, kârlılık ve katkı sağlayabilecek 
yeni sektörlerin belirlenmesi ve bu 
doğrultuda potansiyel anlaşma olasılıklarının 
analiz edilmesi amacıyla; ilgili birimler ile 
ortak çalışma yürütülerek oluşturulan Katkı 
Raporu’nun ikinci fazına başlanmıştır. İkinci 
faz ile birlikte ilgili raporun verimliliğinin 
artırılması ve genel veri yanında anlaşma türü 
ve detaylarına inilmesi sağlanacaktır.

Aylık bazda tüm interline anlaşmaların daha 
detaylı analiz edilmesini sağlayacak raporlar, 
hat bazlı interline yolcuların doluluk katkısını 
analiz eden rapor ile birlikte Codeshare 
anlaşma ve offline nokta sayısını, toplam 
interline katkısı ve toplam yolcu gelirinde 
katkı oranını, interline katkıda Star Alliance 
üyesi hava yollarının oranını, interline 
katkısı en yüksek ilk üç hava yolunu ve 
O&D’yi, interline yolcu payı en yüksek ilk 
üç hattı, interline hacim ve kupon sayısını, 
interline hacmin anlaşmaya göre dağılımını, 
operating/marketing oranını, interline 
hacmi en yüksek ilk üç hava yolunu, hacimde 
involuntary oranını aylık ve kümüle bazda 
gösteren özet faaliyet raporu oluşturularak 
ilgili birimlerin istifadelerine sunulmuştur. 

Bunların yanı sıra Ortaklık tarafından satın 
alınan farklı raporlama kaynaklarından 
faydalanarak mevcut anlaşmalara 
eklenebilecek yeni sektörler ve anlaşma 
potansiyeli taşıyan hava yollarının 
belirlenmesi için periyodik raporlar 
oluşturulmuştur. Interline biletlemelerde 
abuse ve fraud işlemler nedeniyle 
oluşabilecek zararı önleyebilmek amacıyla 
acentelerin satış miktarlarını takip etmek 

Business Traveller Magazine tarafından “Air 
Transport World Market Leadership Award” 
ve “Best Airline Alliance” gibi birçok ödül 
alan Star Alliance, SKYTRAX tarafından da 
2'nci kez “Best Airline Alliance” ödülüne lâyık 
görülmüştür.

Star Alliance, üye hava yolu merkezi olmayan 
havalimanlarında lounge hizmeti sağlama 
yönündeki stratejisine devam ederek Haziran 
ayında Roma’da kendi markasıyla lounge 
işletmeye başlamıştır. Roma’da açılan salonu 
2019 yılında Amsterdam ve Guanzhou 
havalimanlarında açacağı yeni salonlar takip 
edecek olup, business kabinde seyahat eden 
ve GOLD statüsüne erişmiş yolcular için 
sunulan avantajlar artarak devam etmektedir.

Star Alliance, yolcuların güncel beklentilerini 
anlamak için yaptığı anketler sonucunda 
Biometric Hub adı verilen yeni bir proje 
üstünde çalışmaya başlamıştır. Projeye dâhil 
olmayı kabul eden havalimanı işletmeleri ve 
devletler vasıtasıyla, onayı alınan yolcuların 
biyometrik verilerinin kaydını sağlayarak 
yolculara ultra hızlı geçiş imkânları sunacaktır.

Türk Hava Yolları’nın Star İttifakı içerisinde 
21 üye hava yolu ile yaptığı Kod Paylaşım 
Anlaşmaları ile diğer ticari anlaşmalarla 
ulaştığı Interline hacmi, toplam Interline 
hacminin %48’ini oluşturmaktadır.

700 MİLYONDAN 
FAZLA YOLCUYA 

HİZMET

Star İttifakı, 
her sene 700 

milyondan fazla 
yolcuya hizmet 

vermektedir.

DÜNYADA STAR 
İTTİFAKI’NIN 
BULUNDUĞU 

ÜLKE YÜZDESİ

%98

AB İLE 
HAVACILIK 
ANLAŞMASI 

MÜZAKERELERİ

Ülkemiz ile 
Avrupa Birliği 
(AB) arasında 

başlayan 
kapsamlı havacılık 

anlaşması 
imzalanması 
çerçevesinde 

devam 
eden resmi 

müzakerelerde 
dördüncü tur 

tamamlanmıştır. 
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TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - HAVA YOLLARI İLE TİCARİ İŞ BİRLİKLERİ, TRAFİK HAKLARI VE 
         GELİŞEN UÇUŞ AĞI

Uluslararası 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), African Airlines 
Association (AFRAA) 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” onay 
işlemi ülkemizce tamamlanmıştır. 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. Protokolün 18. maddesi 
uyarınca yapılan düzenlemeler, bu tadilatı 
onaylayacak ICAO üyesi 22 devletin 
onaylamasına müteakip yürürlüğe girerek 
uluslararası hukukta geçerli hale gelecektir. 
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. 2019 yılında 
IATA koordinasyonunda Türkiye’nin de 
dahil olduğu gönüllü ülkelerin hava yolları, 
akaryakıt kullanımı ve emisyon salınımını 
kayıt altına alıp ilgili makama bildirecektir.

Bununla birlikte, regülasyon ve prosedürleri 
ile havacılık sektörünü düzenleyen IATA’nın 
74. Genel Kurulu'na, 3-5 Haziran 2018 
tarihlerinde Avustralya’nın Sydney şehrinde 
gerçekleştirilen toplantıya Türk Hava Yolları 
tarafından katılım sağlanmış; Ortaklık, IATA’da 
sivil hava yolu taşımacılığı gelişmelerini 
takip eden altı komite arasından Finans ve 
Sektör İlişkileri Komiteleri'nde yer almaktadır. 
Bu komite toplantıları ile IATA nezdinde 
gerçekleştirilen Yeni Dağıtım Yetkinliği 
(NDC), Kuraldışı Yolcu, CORSIA, Hesaplaşma 
Sistemleri vb. havacılık sektörü için 
stratejik öneme sahip birçok projeye ilişkin 
gelişmeler Türk Hava Yolları tarafından takip 
edilmektedir. 

Diğer taraftan, Uluslararası Sivil Havacılık 
Örgütü (ICAO) koordinesinde ve Kenya’nın 
ev sahipliğinde 10-14 Aralık 2018 tarihlerinde 
Nairobi’de düzenlenen ICAO 11. Sivil 
Havacılık Müzakereleri Konferansı’nda 
(ICAN2018) başta Orta Doğu ve Afrika’dan 

STRATEJİK 
BİRLİKLERDE 
ÜST DÜZEY 

TEMSİL

Ortaklık, IATA, 
AACO ve 

AFRAA'nın 
2018'de 

yapılan Genel 
Kurulları'nda üst 
düzey katılımla 

önde gelen hava 
yolları ile birlikte 

yerini almıştır.

olmak üzere 24 ülke ile ikili sivil havacılık 
müzakereleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 
görüşmeler neticesinde 14 frekans yolcu, 19 
frekans kargo ve tamamı beşinci trafik haklı 
14 yeni nokta kazanımı elde edilmiş olup, 
İzlanda ve Seyşeller ile birlikte ülkemiz ile 
Hava Ulaştırma Anlaşması bulunan ülke sayısı 
171’e yükselmiştir. 

Diğer taraftan, Türk Hava Yolları'nın “Partner 
Hava Yolu” olarak üyesi olduğu Arap Hava 
Yolları Birliği (AACO) Genel Sekreteri Abdul 
Wahab Teffaha ile Türk Hava Yolları Genel 
Müdürü Bilal Ekşi arasında 28 Haziran 
2018 tarihinde İstanbul’da bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir. Gündemde olan 
konuların da ele alındığı toplantı sırasında 
Ortaklığın AACO faaliyet ve toplantılarına 
daha etkin bir katılım sağlaması hususunda 
ortak görüş açıklanmıştır. Bu çerçevede Türk 
Hava Yolları, AACO tarafından yürütülen 
stratejik projelere ilişkin toplantı ve 
çalışmalara katılım sağlamaktadır. Bunun 
yanı sıra Ortaklık, 5-7 Kasım 2018 tarihlerinde 
Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen 
51. Genel Kurul'da Genel Müdür Bilal Ekşi 
tarafından temsil edilmiştir. 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, ayrıca “Associate” üyesi 
olduğu Latin Amerika ve Karayip Hava 
Yolları Birliği’nin (ALTA) üst düzey toplantı ve 
faaliyetlerini de yakından takip etmektedir.

Üye olmamakla birlikte, Afrika Hava Yolları 
Birliği’nin (AFRAA) 25-27 Kasım 2018 
tarihlerinde Fas’ın başkenti Rabat’ta yapılan 
50. Genel Kurulu’na da katılım sağlayan 
Ortaklık, Genel Kurul sırasında AFRAA’ya üye 
olma potansiyelini dile getirmiş ve çeşitli hava 
yolları ile de görüşmeler yapmıştır.

Zonal Employee Discount (ZED) ve 
Multilateral Interline Business Agreement 
(MIBA) Anlaşmaları
Yeni imzalanan anlaşmalarla mevcut ZED 
anlaşma sayısını 94’e; MIBA anlaşmalarının 
sayısını da 12’ye çıkarak Türk Hava Yolları, 
ZED ve MIBA anlaşmaları sayesinde 
personellerine, uçuşu bulunmayan noktalara 
tatil ve görev seyahatleri gerçekleştirebilme 
olanağı sunmaktadır. 2018 yılında, Hong 
Kong Airlines (HX), Royal Brunei Airlines (BI), 
Wideroes Flyveselskap (WF) ve Flynas (XY) 
ile Ortaklık arasında, Ortaklık personeli ve 
ailesinin tatil seyahatlerini kapsayan ZED; 
Finnair (AY), Avianca (AV), Alitalia (AZ), Qatar 
Airways (QR) ve Avianca Brazil (O6) ile de 
personelin görev seyahatlerini kapsayan 
MIBA anlaşmaları imzalanmıştır.

MIBA ANLAŞMASI 
SAYISI

12
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HİSSEDARLARIMIZA

TEKNOLOJİ 
NE KADAR 
YÜKSEKSE

KEYİF O KADAR 
YÜKSEKLERDE

TEKNOLOJİ

Uçuş saati ne olursa olsun, 
hava yolu şirketleri uçakta geçen zamanı 

daha keyifli hale getirmeye çalışıyor. 
Biz bu konudaki çalışmalarıyla ve yatırımlarıyla 

oldukça fark yaratan Türk Hava Yolları’nın 
teknolojik gelişimine yakından baktık. 

Gördüklerimiz şaşırtıcı ve mutluluk vericiydi. 



Öncelikle şunu belirtelim. Yerli iş birlikleri 
ile havacılık sanayisinin oluşmasında ve 
gelişmesinde öncü rol oynayan Türk Hava 
Yolları, tüm uçaklarını eğlence sistemleri ile 
donatmak için Havelsan ile anlaşmaya vardı. 
Yani bu demek oluyor ki yakın gelecekte 
filodaki her uçak çok keyifli olacak. 

TÜRK HAVA YOLLARI KABLOSUZ 
UÇAK İÇİ EĞLENCE SİSTEMİNİ 
DUYURDU!

Eğlence sistemi, ilk etapta Türk Hava 
Yolları'nın koltuk arkasında ekran yer 
almayan 44 dar gövdeli uçağında 
uygulanacak. Bu sayede yolcular mobil 
cihazları ile uçak içi eğlence sistemine 
bağlanabilecek. Böylece Türk Hava Yolları 
filosunda uçak içi eğlence sistemine sahip 
olan (AVOD) uçakların oranı %95 seviyesine 
ulaşacak.

Kablosuz uçak içi eğlence sistemini 
kullanmak isteyenlerin uçuş öncesinde  
“Wi-Fi Entertainment” isimli uygulamayı 
mobil cihazlarına yüklemeleri gerekiyor. 
Sonrasında ise uçakta yolculara sunulan  
Wi-Fi ağına bağlanmak yeterli olacak.

Mobil cihazlarının yanı sıra, dizüstü 
bilgisayarlar ile Chrome gibi bir tarayıcıyı 
kullanarak eğlence sistemine bağlanmak 
mümkün. Kablosuz eğlence sistemi ile 
yolcular 250’den fazla filme, 700’den fazla 
TV programına, 2 bini aşkın müzik albümüne 
ve 19 binden fazla şarkı ve daha fazla içeriğe 
erişim sağlayabiliyor.

YENİ NESİL UÇAKLAR GELİYOR

Teknolojinin gelişimi ile çok daha fazla yol 
kat edilmeye başlanılan havacılık sektöründe 
artık yüksek teknolojiye sahip olan uçaklar ön 
plana çıkıyor. Bu kapsamda ülkemizin bayrak 
taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, 
filosunu yeni nesil uçaklar ile güncelliyor.

Bu kapsamda Türk Hava Yolları, 2018 Mart 
ayında Boeing 787-9 Dreamliner ve Airbus 
A350-900 uçaklarının satın alınması için karar 
aldı.

Bu karar doğrultusunda beşer tanesi 
opsiyonlu olmak üzere 30 adet A350-900 
ve 30 adet Boeing 787-9'un Türk Hava 
Yolları filosuna katılacağı kesinlik kazandı. 
Yıllara dağıtılarak gerçekleştirilecek olan 
teslimatların 2024 yılında tamamlanması 
bekleniyor.

Tıpkı bugün olduğu gibi gelecekte de Türk 
Hava Yolları yolcularını, teknoloji harikası 
uçaklar bekliyor. Türk Hava Yolları ile 
geleceğe yolculuk devam ediyor. 

Eğlence sistemleri, genelde geniş 
gövdeli uçaklarda karşımıza çıkıyor. 
Türk Hava Yolları, hem filoya dahil 
edeceği hem de modernizasyonunu 
gerçekleştirdiği uçaklarda yolculara 
daha geniş imkanlar sunuyor. 

TEKNOLOJİ

SADECE GENİŞ 
GÖVDELİLERDE DEĞİL 
DİĞER UÇAKLARDA DA 
TEKNOLOJİ FARKI

218
DAR 

GÖVDELİ 
UÇAK

92
GENİŞ

GÖVDELİ
UÇAK
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TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU

KURUMSAL GELİŞİM VE 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ “TKFraud Fight” uygulamasına yeni 

yetkinliklerin kazandırılması projesi 
kapsamında getirilen ilave fonksiyonlarla, 
Review, Skor ve Chargeback menüleriyle 
birlikte uygulamanın sahte işlem tespit 
kabiliyeti artırılmış ve mil işlemlerinin ödeme 
geçidi üzerinden geçirilmesi sağlanmıştır. 

Satış kanallarının aynı anda birden fazla 
ek hizmeti satabilir hale gelmesi (Alışveriş 
Sepeti) için gerekli TROYA altyapı 
değişiklikleri tamamlanmış ve yaşam 
döngüsünü tamamlayan (purge) biletlerin 
E-ticket Data Feed (EDF) sisteminden 
sorgulanması sağlanmıştır. Tk-Price sistemine 
Airline Tariff Publishing Company'den 
(ATPCO) aktarılan Constructed ücret 
verisinin TK bünyesinde hesaplanması 
sağlanmıştır. Ücret sisteminde yapılan 
geliştirmeler ile satış ofisi ve çağrı 
merkezlerinden yapılan tarife değişikliği 
yolcu onay işlemi mobil ve web satış 
kanallarından da yapılabilir hale gelmiştir. 

GDS sistemleri ile TROYA’nın özel mesaj 
formatları kullanılarak entegrasyonunun 
sağlanması ve koltuk seçiminin interaktif 
olarak yapılması sağlanmıştır. Ocak 2018 
tarihinde Amadeus ile başlayan interaktif 
koltuk seçimi projesi diğer GDS’lere de 
yaygınlaştırılarak 2018 yılı Eylül ayında 
tamamlanmıştır.
 
Gelir yönetiminde talep tahmini ve 
optimizasyona dayalı bilimsel bir yaklaşımın 
iç hat yönetiminde daha verimli şekilde 
kullanılmasına imkân verecek Hybrid modeli 
Nisan 2018’de canlıya alınmıştır. WebsAgent 
uygulaması üzerinden UATP kart ile biletleme 
ve değişiklik satışının yapılması, fazla bagaj 
satışı ile ek hizmet gelirinin artırılması ve 
manuel opsiyon süresi verilmesi sağlanmıştır.
 
Acente Risk Yönetimi-Online Risk 
Modülünde, yabancı hava yolları ile 
yapılan Interline anlaşmalar kapsamında 
Ortaklığa satış yapan acentelerin satış 
aktivitelerinin EDF kaynaklı anlık veri ile takip 
edilebilmesine olanak sağlayan “Interline Risk 
Takip” alt modülü geliştirilmiştir.
 

Self back drop ve self check-in kiosklar 
yaygınlaştırılmıştır. Mobil uygulamada 
sunulmaya başlanan otomatik Advanced 
Passenger Information System (APIS) bilgisi 
doldurma fonksiyonu ile yolcuların kendi 
mobil cihazlarını kullanarak gerekli bilgileri 
kolayca doldurabilmesi sağlanmıştır.

Servis hataları ve uyarıları kısa periyotlarla 
incelenerek aynı saat aralığının geçmiş 
değerleriyle karşılaştırılarak arızaların 
daha hızlı tespit edilebilmesine ve 
erken müdahaleye olanak veren altyapı 
geliştirilmiştir. IGA & Türk Hava Yolları iş 
birliği ile düzenlenen Travel Hackathon’da 
developer portalden 27 API sunulmuştur.
 
Web sitesi biletleme akışında bulunan yer 
durumu tasarımı, daha sade ve kullanıcı 
dostu bir yapıya dönüştürülmüştür. Mobil 
uygulamada ve mobil web sitesinde, 
yolcuların, seyahatin her anında uçtan uca 
en iyi deneyimi yaşaması için iyileştirme 
ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Web 
sitesinde, birim zamanda yayınlanabilen 
içerik sayısı artırılmıştır.

TRAVEL 
HACKATHON’DA 

SUNULAN API 
SAYISI

27

MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ 
UYGULAMALARI
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TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - KURUMSAL GELİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Ortaklığın müşteri odaklılık vizyonu 
çerçevesinde geliştirilen CRM platformunda, 
2018 yılında veri sistemlerinde bir dizi yenilik 
hayata geçirilmiştir. Ülkemizde yürürlüğe 
giren “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na 
(KVKK) ve Avrupa’da yürürlüğe giren 
“Genel Veri Koruma Tüzüğü”ne (GDPR) 
uyumlu hale getirilen CRM sistemleri, etkin 
veri yönetimiyle müşterilere sunduğu 
kişiselleştirilmiş tekliflerin ihtiyaç ve 
tercihlere göre çeşitlendirilmesine imkân 
sağlamaktadır. Müşteri geri bildirimlerinin 
yönetildiği başvuru merkezi uygulamasına 
eklenen yeni fonksiyonlarla geri bildirimlerin 
karşılanma süresi kısaltılmış; entegre edilen 
otomatik anket uygulamasıyla da müşteri 
memnuniyetinin sürekli olarak ölçülmesine ve 
geliştirilmesine zemin hazırlanmıştır.
 
2018 yılında, Miles&Smiles Programı’nın 
teknik altyapısı uçtan uca yenilenmiştir. 
Böylece, üyelere sunulan online hizmetler, 
ödül biletlerin anlık olarak iade edilebilmesi 
ve değiştirilebilmesi, diğer Star İttifakı 
hava yollarından millerle bilet alınması 
gibi yeniliklerle zenginleştirilmiştir. Bunun 
yanında sisteme; bankaları, hava yollarını, 
telekomünikasyon firmalarını içeren bir dizi 
yeni iş ortağı entegre edilerek üyelerin mil 
kazanma seçenekleri artırılmıştır. 

Ortaklığın kurumsal müşteri programı olan 
Corporate Club sistemine de yıl içerisinde 
yenilikler getirilmiştir. Bu sayede, kurumsal 
müşterilerin hedefleri ve kazanımları 
daha etkin biçimde yönetilebilmekte, 
müşterilere daha geniş ölçekli kampanyalar 
sunulabilmektedir.

KVKK VE GDPR 
İLE UYUMLU CRM 

SİSTEMLERİ

CRM sistemleri, 
ülkemizde 

yürürlüğe giren 
Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu 
ve Avrupa'da 

yürürlüğe giren 
Genel Veri Koruma 
Tüzüğü'ne uygun 
hale getirilmiştir.

CRM UYGULAMALARI KURUMSAL VE 
OPERASYONEL 
UYGULAMALAR

• Türk Hava Yolları uçaklarında “kâğıtsız 
kokpit” sürecinde kullanılmakta olan 
Electronic Flight Bag (EFB) sürümleri 
güncellenmiş, yeni EFB cihazları envantere 
eklenmiş ve bakım anlaşması iş sürekliliğini 
artıracak şekilde düzenlenmiştir. Boeing 
737Max ve 787 uçaklarında veri iletişimini 
otomatize edecek e-Enabling Projesi 
gerçekleştirilmiştir. 

• İstanbul Havalimanı’na geçiş için yazılım 
ve entegrasyon çalışmaları tamamlanmış; 
yer ve hava trafiğini takip eden OPSEYE 
uygulaması güncellemesi yapılmış ve alana 
ADBS antenleri kurulmuştur.

• Ortaklık yazılı notlarının ve NOTAM’larının 
takip ve yönetim süreçlerini iyileştirmek 
için kurumsal uygulamalar geliştirilmiştir.

• Operasyonel sürekliliği artırmak amacıyla, 
sistemsel arıza durumlarında kullanılmak 
üzere, AODB Ops uygulaması geliştirilmiştir. 

• Her ortam ve cihazdan erişilebilir 
uygulamalar ve eğitsel oyunlar geliştirmeye 
devam edilmiş; bu kapsamda Kabin Ekibi 
Bilgi Yarışması, Sınav Sistemi, Yoklama 
Sistemi, Aday Değerlendirme Sistemi, 
Eğitim Yönetim Sistemleri Ortaklık 
çalışanlarının istifadesine sunulmuştur. 

• Kabin Hizmetleri ve Uçuş İşletme 
Başkanlığı’nın Performans ve Yetkinlik 
Yönetimi Projesi BOSS kapsamında 
tüm idari süreç analizleri yapılmış, süreç 
haritaları oluşturulmuştur. 

• Ekip otel check-in/check-out işlemlerinin 
takibini kolaylaştırmak amacıyla NFC 
Destekli Tabletlerin Otellerde Kullanımı 
Projesi'ne başlanmıştır.

• Transfer bagajlarının konteynerlerde nakil 
süreçlerinin yönetimini iyileştiren yazılımsal 
uygulamalar ile verimlilik artışı sağlanmıştır.

• Bagaj takip sistemine tüm dünyada en 
yaygın olarak kullanılan bagaj aksaklıkları 
takip uygulaması entegre edilerek uçtan 
uca bagaj hareketlerinin takibinde önemli 
bir kapsam artışı gerçekleştirilmiştir. 

• Bagaj eşleştirme sistemi bulunmayan 
istasyonlarda kullanılan BingoSheet 
yükleme takip çözümünün 30’dan fazla 
istasyonda kullanılmasıyla aksaklık oluşma 
olasılığı en aza indirgenmiştir.

• Herhangi bir aksaklık sonucu yolcu 
bagajının aynı uçağa yüklenememesi 
durumunda; Business Class, Miles&Smiles 
Elite, Elite Plus kart sahibi ya da aynı PNR’da 
15 gün içinde dönüşü var olan yolcuların 
bagajları en yakın tarihli uçuşla gönderimi 
uygulaması müşteri memnuniyetini 
artırmak amacı ile kullanıma açılmıştır. 

• İkram hizmet kalitesi ve verimliliği 
kullanıma alınan İkram Yönetimi 
Uygulaması'nın zenginleştirilen modülleri 
ile (Business Class yolcularına tercihli 
yemek tedariği, charter seferleri, uçak 
ikram hazırlık ve saklama donanımlarının 
izlenmesi, over catering raporu) artırılmıştır. 

• Uçak içi malzeme yönetiminde QR kod 
kullanımı, ikram kalite kontrol süreçlerinin 
mobil ortama taşınıp tabletler vasıtasıyla 
gerçekleştirilmesi, uçak çevrim süreçleri 
yönetim ve transfer yolcu yönetim 
uygulamalarının yaygınlaştırılması, 
operasyon takip çizelgesi ve load trim 
sheet kâğıt formlarının elektronik ortama 
taşınması, kalan bagaj aksaklık nedenlerinin 
otomatik belirlenmesi çalışmalarıyla 
sayısal dönüşüm alanında ilerlemeler 
kaydedilmiştir.

• Mevzuat gereksinimleri, iş birimleri talepleri 
önem sırasına göre önceliklendirilmiş; 
iş akışını hızlandıran, insan hatasına açık 
alanları kapatan, denetimi kolaylaştıran 
uygulamalar geliştirilmiştir. 
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• Kargo acentelerinin taleplerini yönetmek 
ve daha hızlı çözüme kavuşturmak için 
PORTAL ve Müşteri Destek Uygulamaları 
kullanıma açılmıştır. Cargo Smart Mobil 
uygulaması sayesinde yurt dışı kargo satış 
personeli rezervasyon ve satış işlemlerini 
mobil cihazlarından yapabilir hale 
gelmişlerdir. Tüm rapor ihtiyaçlarının tek 
elden yürütülmesi amacı ile başlatılan DWH 
Projesi başarı ile tamamlanmıştır. İstanbul 
Havalimanı'nda süreçleri iyileştirmek için 
simülasyon yazılımı alımı yapılmıştır. Yer, 
zaman ve insan kaynağından tasarruf 
sağlayacak “Akıllı Depo” Projesi'ne 
başlanılmıştır.

• Tüm ERP sistemleri Oracle veri tabanından 
yeni nesil SAP HANA veri tabanına 
geçirilmiştir. HANA bellek-içi yapısı 
sayesinde hem uygulama hem raporlama 
hem de sistem altyapısı yönetiminde 
iyileşmeler olmuştur.

• “İhale Takip Sistemi” Projesi ile mevcutta 
SAP üzerinde yürüyen ihale satınalma 
sürecine ek fonksiyonlar getirilerek 
izlenebilir bir süreç akışı kurgulanmıştır. 
Yeni kurgulanan yapıyla, ihale ile ilgili 
tüm detay bilgilerinin girilmesine, 
güncel statülerin sistem üzerinden takip 
edilmesine ve uçtan uca tüm süreçlerin 
raporlanmasına olanak sağlanmıştır. 

• Muhasebe “Dashboard” Projesi ile yurt 
dışında görevli müdür ve muhasebe 
şeflerinin sorumlu oldukları ofislerin 
mali durumunu daha yakından takip 
edebilmesine destek olmak, başkan 
yardımcılarına iş yönetim sürecinde 
gerekli finansal bilgileri sağlamak, merkez 
muhasebe çalışanlarının yaptığı rutin 
denetimleri kolaylaştırmak, personel 
yönetiminde objektif kriterler elde etmek 
ve bu sayede Ortaklığın uzun vadeli 
hedeflerine ulaşmasına katkı sağlanmıştır. 

• “Bakiye Analiz Kokpiti” Projesi ile Mali 
Kontrol Müdürlüğü’nün hesap kapama 
dönemlerinde e-mail üzerinden 
yürüttüğü masraf yeri-masraf çeşidi bazlı 
muhasebe kayıtlarının kontrol ve düzeltme 
çalışmalarının ortak erişime açılan tek 
bir program üzerinden takip edilmesine 
olanak sağlanmıştır.

• Ortaklığa başvuracak adaylara daha iyi bir 
kullanıcı deneyimi yaşatmak için tasarlanan 
ve içeriği zenginleştirilen yeni kariyer 
sitesinin 2019 yılında kullanıma açılması 
planlanmaktadır.

• Diğer hava yolları ile yapılan anlaşmaların 
performans ve kârlılık ölçümlerinin 
yapılmasını ve ilgili birimlerce takip 
edilebilmesini sağlayan uygulama ve üst 
yönetim dashboardları sağlanmıştır. 

• Gelir Muhasebe uygulaması olan 
“Revera”nın ODS katmanı yeniden 
tasarlanmış; bu çalışmayla birlikte yeni bilgi 
tipleri raporlanabilir hale gelmiştir. 

• Ortaklık bünyesinde faaliyet gösteren 
tüm istasyonlar için bir arama motoru 
geliştirilerek, en çok ihtiyaç duyulan 
operasyonel bilgilerin mobil uyumlu bir 
portal üzerinde gösterimi sağlanmıştır. 
Proje ile istasyonlar arası iletişim, personel 
farkındalığı ve operasyon verimliliğinin 
artırılması sağlanmıştır. 

• Ortaklık çalışanlarının birbirlerine geri 
bildirim verebileceği ve alabileceği; bireysel 
ve kurumsal gelişime ivme kazandıracak 
olan “Feedy” uygulaması, mobil uygulama 
UP üzerinde devreye alınmıştır.

• Ortaklık stratejik hedefleri ile performans 
verilerinin tutulduğu, süreç yönetiminin 
ve raporlanmasının sağlandığı Kurumsal 
Performans Takip Sistemi günümüz 
ihtiyaçlarına yönelik ek geliştirmeler ile 
yenilenmiş ve devreye alınmıştır.

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - KURUMSAL GELİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2018 yılı içerisinde Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 2017 yılı denetlemesi 
gerçekleştirilmiş ve başarı ile sonuçlanmıştır. 
Kurum içerisinde Ar-Ge kültürünün artırılması 
ve personelin teşvik edilmesi adına Ar-Ge 
teşvik sistemi hayata geçirilmiştir. Bu sistemle 
birlikte Ar-Ge personeline yaptığı akademik 
çalışmalar için karşılıksız izinler verilmiştir. 
Ayrıca, proje fon, patent başvuruları ve 
Ar-Ge önerileri de ödüllendirilmiştir. 
2017 yıl sonunda hayata geçirilen Ar-Ge 
Portal Sistemi, Ar-Ge merkezi ve personel 
faaliyetlerinin tek bir platformdan takip 
edilmesini sağlamaktadır. Ar-Ge personeli; 
proje fon başvuruları, patent başvuruları, 
etkinlik katılım talepleri vb. taleplerini bu 
sistem üzerinden gerçekleştirebilmektedir. 
Ar-Ge süreçlerinin uçtan uca takip 
edilebilmesi adına sistem üzerinde 
iyileştirmeler yapılmıştır. 

TÜBİTAK proje fon başvurusu gerçekleştirilen 
Mercury Projesi, 2018 yılında TÜBİTAK 
tarafından onaylanmış ve fonlanmıştır. 
Yolcuların bagajlarının hangi banda 
düştüğü bilgisini anlık olarak paylaşmaya 
olanak sağlayan RFID Bagaj Takip Projesi, 
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar bagaj teslim 
bantlarında devreye alınmıştır. 

Türk Hava Yolları, girişimcilik ekosistemindeki 
etkinliğini artırabilmek, erken aşama 
teknoloji girişimlerini keşfetmek ve yeni iş 
modelleri üzerinde projeler geliştirmek üzere 
Startershub’ın XO hızlandırma programının 
ortağı olarak program kapsamında seçilen 
girişimlerle bir takım PoC ve pilot çalışmaları 
gerçekleştirmiştir.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Travel Hackathon 
2018, TeknoFest kapsamında, İstanbul 
Havalimanı’nda, İGA’yla birlikte çok sayıda 
API sağlayıcısıyla gerçekleştirilmiştir. 

Ortaklık web sitesindeki metinsel içerikleri 
anlık olarak işaret diline çeviren Avatar Projesi 
ile işitme engelli yolcuların içeriklere erişimi 
kolaylaştırılmıştır. Yapay zekâ teknolojilerini 
kullanarak geliştirilen chatbot çözümleri ile 
birlikte sesli asistanlar için de bir takım uçuş 
sorgulama servisleri entegre edilmiştir. 

Kargo mesajlaşma sisteminin blockchain 
teknolojisine geçişi ile ilgili Ar-Ge çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen iş 
birlikleri ile Invest on Board platformuna  
yeni girişimler eklenmiştir. 2018 yılında,  
Invest on Board ile 50 yeni girişimin,  
uçak içi eğlence ekranlarında (IFE) ve  
www.investonboard.com web sayfasında 
yatırımcı sunum videolarına yer vererek, yeni 
yatırımlar bulmalarına destek olunmuştur.

DİJİTAL İNOVASYON 
ÇALIŞMALARI

ERP SİSTEMLERİ 
SAP HANA VERİ 

TABANINA 
GEÇİRİLDİ

Tüm ERP 
sistemleri 

Oracle veri 
tabanından yeni 
nesil SAP HANA 

veri tabanına 
geçirilmiştir.

MERCURY 
PROJESİ 

ONAYLANDI

TÜBİTAK proje 
fon başvurusu 

gerçekleştirilen 
Mercury Projesi 

2018 yılında 
TÜBİTAK 

tarafından 
onaylanmış ve 
fonlanmıştır.
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Test ortamlarının iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalara başlanmış; test ortamlarının 
mevcut durumunu gösteren detaylı test 
ortam envanteri çıkarılmıştır. Yeni UAT 
ortamları hazırlanmış ve uygulamaya 
geçmesi için çalışmalara başlanmıştır. 
Web-servis davranışlarının sanallaştırılması 
yoluyla test ve geliştirme süreçlerinin 
gerçek komponentlere erişim olmaksızın 
devam edebilmesine olanak sağlamak 
amacıyla servis sanallaştırma çalışmalarına 
başlanmış; kavram ispatı çalışmalarına 
ise devam edilmektedir. Test otomasyon 
çalışmalarına ağırlık verilerek; Orta 
Katman Web Servisleri, Web3.0, Jet Mobil, 
Smart Mobil, Kolay Bilet uygulamalarının 
test otomasyon kapsamı %90’ın üzerine 
çıkarılmıştır. Bu uygulamaların otomatize 
edilen test senaryolarının CI/CD sistemleriyle 
entegrasyonu sağlanarak Continuous Testing 
yapısına geçiş için çalışmalara başlanmıştır. 
DevOps çözümlerinde kullanılan araçların 
yapılandırma ve bakım çalışmaları yapılmış 
olup kritik uygulama ve projelere manuel, 
otomasyon, performans testi hizmetlerine 
devam edilmiştir.

TEST ORTAM 
ENVANTERİ

Test ortamlarının 
mevcut 

durumunu 
gösteren 

detaylı test 
ortam envanteri 

çıkarılmıştır.

Türk Hava Yolları’nın gelecekteki kurumsal 
mimarisini öngörmek, tasarlamak ve inşa 
etmek amacı kapsamında Mimari Dönüşüm 
Programı’nın temelleri atılmıştır. Tüm bunlara 
ek olarak hem iş birimlerine hem de BT 
ekiplerine danışmanlık verilmeye devam 
edilmiştir.

Ortaklığın Passenger Services
System - Yolcu Hizmetleri Sistemi 
(PSS) çözümü olarak kullandığı TROYA 
sisteminin dışa bağımlı hazır bir sistemle 
değiştirilmesinden vazgeçilmiştir. Bu 
gelişme sonucunda, yeni teknolojiler 
ile çağın gereklerine uygun bir müşteri 
hizmetleri yönetim altyapısı kurgulanmasına 
yönelik mimari modernizasyon projeleri 
başlatılmıştır. Bu projelerle hem rezervasyon, 
ücret ve bilet verilerini işleyen yazılımların 
modernize edilmesi, hem de modern 
yazılımları çalıştıracak platformların kurulup 
işletilmesi amaçlanmaktadır. Projeler 
tamamlandıkça İstanbul Havalimanı’na 
taşınmanın ivme kazandıracağı büyüme 
doğrultusunda ortaya çıkacak kapasite 
artışını ve yeni hizmet ihtiyaçlarını etkin bir 
şekilde destekleyecek teknolojik altyapıya 
sahip olunacaktır.

2018 yılı talep, portföy ve proje süreçleri 
açısından bir önceki yıl uygulanan 
süreçlerin olgunlaştırıldığı, ölçümlendiği 
ve dijitalleştirildiği bir yıl olmuştur. 
Dijitalleştirilen Skorkart uygulaması ve 
yedi ana domain ve 40 KPI özelinde takip 
edilen hizmet seviyeleri ölçümleriyle; 
BT’nin temel yetkinliklerinin belirlendiği ve 
geliştirmeye açık yönlerinin tespit edildiği 
bir sürece girilmiştir. İşlerin zamanında ve 
beklenilen kalitede bitebilmesini sağlamak 
için portföy süreçleri dijitalleştirilmiş ve BT 
yöneticilerinin aksiyon alabilmesi için analitik 
raporlar tasarlanmıştır. Bir taraftan da kod 
kalitesini artırmaya yönelik, çevik ekiplerde 
öncelikli olmak üzere DevOps çözümlerinde 
kullanılan uçtan uca BT süreçlerinin birbirine 
bağlanmasına olanak sağlayan Jenkins, SVN, 
SonarQube, FishEye, Crucible, Bitbucket gibi 
teknik araç yatırımları ve implementasyonları 
yapılmıştır.

KURUM İÇİ FAALİYETLER Teknolojik yatırımlar yapılarak Büyük Veri 
ve Analitik Projeleri kapsamında, kurum 
verisinden katma değer oluşturacak projeler 
başlatılmış; kurumun verisini kullanma 
olgunluğunu geliştirerek, yeni bakış açıları 
oluşturabilecek projelere elverişli ortam 
oluşturulmuştur. Kurumsal raporlama ortamı 
kullanıcı sayısı yaklaşık 8 bine ulaşmıştır. 
Bu doğrultuda Aylık Güvenilirlik Raporu 
Otomasyon Projesi, RealTime Agency 
Activity Analyse Projesi, Uçuş Doluluğu 
Tahminleme Projesi, İleri Gelir Projesi gibi 
projeler gerçekleştirilmiştir.

KGBT’ye yeni başlayan personele 
oryantasyon programları düzenlenerek 
müdürlüklerin faaliyet alanlarının tanınması 
sağlanmıştır. Çalışanların ilgi alanları ve 
hâkim oldukları konuları öğle aralarında 
anlattıkları “Eğitim Gönüllüleri” programları, 
“Ustalardan Dersler” etkinliği ile işinde 
tecrübeli olan personelin havacılık ve IT 
sektöründeki bilgi birikimlerinin aktarıldığı 
programlar ve “Teknoloji Dersleri” adı altında 
teknik konular ile ilgili tecrübeli çalışanların 
bilgi birikimlerinin aktarıldığı programlar 
düzenlenmiştir. 

İstihdam rapor ve belgelerine tek bir 
noktadan ulaşmak üzere kaynak yönetimi 
portalı devreye alınmıştır. PCI DSS 2018 
denetimi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi Denetimi gerçekleştirilmiştir.

Türk Hava Yolları, paydaşlar ve müşterilere 
ait verilerin bilinen en iyi yöntemler ile 
saklanması ve işlenmesi için bilgi güvenliği 
faaliyetlerinin çeşitliliği ve etkinliğini 
artırmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen 
ilerlemelerin, uluslararası geçerliliği olan,  
ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi sertifikası ile sertifikalandırılması 
sağlanmıştır. Devreye alınan çeşitli ürün 
ve süreçler ile birlikte Türk Hava Yolları 
sorumluluğunda yönetilen verilerin iç ve dış 
tehditlere karşı daha etkin şekilde korunması 
ve amacına yönelik kullanımı için hassasiyet 
artırılmıştır. Bilgi varlıklarının korunmasında 
en önemli kaynağın insan kaynağı olduğu 
bilinciyle hareket edilerek yeterli sayıda 
ve alanında uzman çalışan istihdamı 
gerçekleştirilmiştir.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı 
(IHL) açılışı ile birlikte hizmete başlamış olan 
birimlerinin Bilgi Teknolojileri (BT) altyapısı 
hazırlanmıştır. 2019’da taşınacak birimler için 
BT altyapı çalışmaları ise devam etmektedir. 
İstanbul Havalimanı için 2018 içerisinde 
yapılan çalışmalar şu şekildedir:

• Türk Hava Yolları'nın IHL’da sürdürülecek 
operasyonu için ağ altyapı yatırımları 
yapılmış; kablolu ve kablosuz ağ altyapısı 
kurularak uçtan uca bağlantı sağlanmıştır.

• Güvenlik ve operasyonun yürütülebilmesi 
için gerekli olan kamera (CCTV) 
sistemlerinin sunucu ve depolama altyapısı 
devreye alınmıştır.

• Türk Hava Yolları personelinin kullanacağı 
bilgisayarlar, yazıcılar, el terminalleri ve 
telefonlar temin edilerek kurulumları 
yapılmıştır.

• Uçakların istasyon ile görüşmesinin 
sağlanması için gerekli olan VHF telsiz 
iletişim altyapısı, yedekli olacak şekilde 
kurulmuştur.

• Check-in sistemi için alternatif 
oluşturularak yedeklilik sağlanmıştır.

ALTYAPI VE OPERASYON 
ÇALIŞMALARI
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yürütülmesine destek verilmiş; uygulamanın 
yönetimi yapılmış ve gündelik operasyonu 
sağlanmıştır.

“Mikrosegmentasyon” Projesi'ne destek 
verilerek uygulamaların güvenlik anlamında 
birbirlerini etkilememesi için ayrı ağ 
bölgelerine taşınması sağlanmıştır. Kritik BT 
uygulamalarının verimliğinin izlenebilmesi 
için uygulama performans yönetim sistemi 
kurulmuş olup 2019 yılında yaygınlaştırılması 
planlanmaktadır.

“Active Directory” ve “Exchange” 
sunucularının mimarilerinde günümüzün 
teknolojik ihtiyaçları doğrultusunda 
iyileştirmeler yapılmıştır. Türk Hava Yolları 
personeline verilen bilgisayarlarda güvenlik 
sıkılaştırmaları devreye alınmıştır. Ayrıca 
uygulama ve masaüstü sanallaştırma 
çözümleri ile Türk Hava Yolları kullanıcılarının 
ihtiyaçları hızlı ve güvenli bir şekilde 
sağlanmış ve 2019 içerisinde kapsamın 
genişletilmesi planlanmıştır.

Oracle veri tabanlarının tek bir platformda 
konsolide edilmesi için altyapı yatırımları 
yapılarak, yeni sistemlerin kurulumları 
sağlanmıştır. 2019 içerisinde tüm Oracle 
veri tabanlarının, yeni sistemlere taşınması 
planlanmıştır. Uygulamalara ait logların 
(işlem kayıtlarının) kolay bir şekilde 
analiz edilebilmesi, uygulama geliştirme 
süreçlerinin hızlandırılması ve altyapıda 
maliyet avantajı oluşturulması için merkezi 
loglama projesi başlatılarak, 2018 içerisinde 
bazı kritik uygulamalar için devreye alınmıştır. 
Projenin 2019 yılında yaygınlaştırılması 
planlanmaktadır. Ayrıca iş uygulamalarına 
destek veren veri tabanlarının sürüm 
güncellemeleri yapılarak, güvenlik ve 
performans iyileştirmeleri sağlanmıştır.

Teknolojisi eski kalmış sunucular ve 
depolama sistemlerinin yenilenmesi yapılmış; 
ihtiyaç olan ek kapasitenin karşılanması 
için yeni sistemler devreye alınmıştır. 
Maliyetlerin düşürülmesine ve ek becerilerin 
kazanılmasına yönelik sunucu sanallaştırma 
alternatifleri çeşitlendirilmiştir. Uygulama 
geliştiren ekiplerin uygulamalarını hızlı 
bir şekilde devreye alabilmeleri adına 
“Container” mimarisi için gerekli olan altyapı 
oluşturulmuştur. Şirket içerisinde ve Şirket 
dışındaki kişiler ile dosya paylaşımının güvenli 
bir şekilde yapılabilmesi için “TKBox Dosya 
Paylaşım” Projesi yapılarak, müdürler ve 
şirket dışı paylaşım yapan bazı iş birimlerinin 
kullanımına açılmıştır. 2019 içerisinde 
projenin yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Web 3.0 Projesi'nin Türk Hava Yolları 
tarafından 2017’de IBM’den devir 
alınmasının ardından, 2018 içerisinde 
güvenlik sıkılaştırma ve mimari iyileştirme 
konularını içeren bir proje başlatılmıştır. 
Bu proje doğrultusunda, sunucuların 
güvenlik sıkılaştırmaları ile uygulamaların 
sürüm güncellemelerinin yapılması, 
sistemlerin aktif-aktif yedekli çalışması 
ve ağ bağlantılarının optimize edilmesi 
aktivitelerinin büyük bir bölümü 
tamamlanmış ve kalan kısmının 2019’un ilk 
aylarında bitirilmesi planlanmıştır. 

Çağrı merkezi, santral ve telsiz sistemlerinde 
iyileştirmeler yapılmıştır. Çağrı merkezi 
sisteminde, Türk Hava Yolları'nın işitme 
engelli yolcularının ihtiyacını karşılamak için 
görüntülü konuşma özelliklerinin eklenmesi, 
müşteri biletlerindeki özel durumlara dair 
bilet değişikliklerinin (hava muhalefeti, terör 
olayları gibi olağanüstü durumlardaki cezasız 
değişiklikler) telefon üzerinden yapılabilmesi 
için IVR ile entegrasyonu sağlanmıştır. Ek 
olarak IVR altyapısı genişletilerek Türk Hava 
Yolları'nda istihdam edilmek üzere başvuru 
yapan adayların ve CRM müşterilerinin 
ihtiyaçlarını, şikâyetlerini karşılamaya yönelik 
iyileştirmeler yapılmıştır. IP Santral için 
hizmet veren sistemler, kullanılabilirliğinin 
artırılması için taşınmış ve veri merkezleri 
arasında aktif-aktif çalışması sağlanmıştır. 
Ayrıca uçakların “Selective Calling Check” 
yapabilmesi için HF-SSB telsiz sistemlerin 
yedekliliği çalışması başlatılmış olup 2019’un 
ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanmaktadır.
 
Network ve Güvenlik Müdürlüğünce yeni 
nesil güvenlik duvarının (Next-Generation 
Firewall) kapasitesi artırılarak, mimari ve 
teknolojik alanlarda iyileştirmeler yapılmıştır. 
Ağ bağlantı güvenliğinin artırılması 
için ağ erişim kontrol (Network Access 
Control – NAC) projesi başlatılmış; ofislerin 
birçoğundaki ağ bağlantılarında profilleme 
ve kurallar devreye alınmış ve 2019 içerisinde 
tüm istasyonlara uyarlanması planlanmıştır.

İzleme altyapısında iyileştirmeler yapılmış 
ve “ITMC Sesli Arama Uygulaması” ile izleme 
sistemlerinden alarmlar geldiğinde ilgili 
sistem yöneticilerinin otomatik olarak sesli 
arama ile bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

KGBT’nin yalın BT süreçlerinin Information 
Technologies Infrastructure Library 
(ITIL)'den referans alınarak oluşturulması 
için başlatılan “Turuncu Hat v2.0” Projesi'nin 

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - KURUMSAL GELİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

“ITMC SESLİ 
ARAMA 

UYGULAMASI”

 “ITMC Sesli 
Arama 

Uygulaması” 
ile izleme 

sistemlerinden 
alarmlar 

geldiğinde 
ilgili sistem 

yöneticilerinin 
otomatik olarak 
sesli arama ile 

bilgilendirilmesi 
sağlanmıştır.
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SOSYAL 
SORUMLULUK 

PROJELERİ
HAYATA NE 

DEĞERLER KATIYOR?

ÖZEL DOSYA

Şirketler, toplum ve çevreye değer yaratmak için
sürdürülebilirliği kendi işletme operasyonlarının 

merkezine yerleştirdiğinden bu yana, 
kurumsal sosyal sorumluluk ana akımlardan biri olarak değerlendiriliyor. 

Bu alanda uzun zamandır sadece ülkesinde değil 
dünya çapında özel projeler sergileyen Türk Hava Yolları, 

hayata büyük değerler katıyor. 
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Geleceğimizi çok yakından ilgilendiren Sıfır 
Atık Projesi ile, atıkların kaynağında ayrı ayrı 
toplanarak geri dönüşümünün sağlanması 
ve böylece hammadde ve enerji israfının 
önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda 
geri kazanılabilir atıkların yoğun olarak 
oluştuğu kamu kurumları, terminaller, eğitim 
kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, 
otel ve restoranlar ile büyük işyerleri başta 
olmak üzere 2023’e kadar bütün Türkiye’de 
Sıfır Atık Projesi’nin hayata geçirilmesi 
hedefleniyor. 

TÜRK HAVA YOLLARI’NA  
ANLAMLI ÖDÜL

Türk Hava Yolları, gelecek nesillere güzel 
bir dünya bırakma hedefiyle projeler 
üretip hayata geçiriyor. Yakıt verimliliğine 
yönelik çalışmalarıyla önceki yıllara göre 
%15 daha verimli uçuşlar gerçekleştiren 
Ortaklık, ayrıca çöpleri ayrıştırarak her ay 
100 ton atığı geri kazandırıyor ve Sıfır Atık 
Projesi’ne büyük katkı sağlıyor. Bu anlamlı 
proje dahilinde Sürdürülebilirlik Politikaları 
ve Sıfır Atık Projesi'ne Destek ödülünü Sayın 
Emine Erdoğan’ın elinden alan Türk Hava 
Yolları, bu ödülü daha büyük projeler için bir 
motivasyon kaynağı olarak görüyor. 

TÜRK HAVA YOLLARI’NDAN 
SOMALİ’YE YARDIM ELİ

Afrika’da uçtuğu 53 destinasyonla kıtanın en 
büyük uluslararası hava yolu olan Türk Hava 
Yolları, Afrika’nın dünyaya bağlanmasına 
katkılarından ötürü ödüle layık görüldü. 
“Afrika Kıtasının Dünyaya Açılımını Sağlayan, 
Afrika’da En Fazla Destinasyona Uçan Türk 
Hava Yolları” ödülü Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı’ya verildi.

Kıtada sürdürdüğü kurumsal sosyal 
sorumluluk faaliyetleri ile de adından söz 
ettiren Türk Hava Yolları, açlık ve kuraklıkla 
mücadele eden Somali için sosyal medyada 
geçtiğimiz yıl başlatılan çağrıya cevap 
vermiş, ülkeye uçan tek uluslararası hava 
yolu olarak iki kargo uçağı dolusu gıda ve 
malzemeyi Somali’ye ulaştırmıştı.

“BİZ ANADOLUYUZ” PROJESİ'NE 
GÖNÜLDEN DESTEK. 

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 
“Biz Anadoluyuz Projesi” ve Tunceli Valiliği’nin 
“Üniversitemizi tanıyoruz” projeleri 
kapsamında yıl sonuna kadar Tunceli’deki 
2.019 öğrencinin AnadoluJet’le çeşitli 
kentlere seyahat yapması hedefleniyor.

“Biz Anadoluyuz Projesi” ve “Üniversitemizi 
Tanıyoruz” projeleri kapsamında kentte 
eğitim gören öğrenciler, moral ve 
motivasyon desteği sağlanması amacıyla 
Türkiye’nin çeşitli kentlerine gönderiliyor. 
Tunceli’nin çeşitli liselerinde eğitim gören 
bir grup öğrenci ise kentteki üniversiteleri 
tanımaları için İstanbul’a gönderiliyor. 
AnadoluJet uçakları, bu anlamlı seyahatlere 
ev sahipliği yapıyor, şehirleri birbirine 
bağlarken gönülleri de birbirine bağlıyor. 

T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından başlatılan 
“Sıfır Atık Projesi”, aşamalı olarak 
tüm ülkeye yayılıyor. Sayın Emine 
Erdoğan’ın himayelerindeki proje 
kapsamında farkındalık daha da artıyor. 

SIFIR ATIK ANLAYIŞIYLA 
GELECEĞE İLERLEYEN 
BİR HAVA YOLU ŞİRKETİ

ÖZEL DOSYA
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2018 yılı içerisinde Ortaklığın insan 
kaynağı ihtiyacı doğrultusunda  
1.329 kabin memuru, altı load master, 
999 kokpit personeli, 1.169 yurt içi yer 
personeli, yedi yurt dışı merkez tayinli 
ve 390 yurt dışı mahalli personel olmak 
üzere 3.900 kişi istihdam edilmiştir.

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

2018 yılı içerisinde Ortaklığın insan kaynağı 
ihtiyacı doğrultusunda 1.329 kabin memuru, 
altı load master, 999 kokpit personeli, 1.169 
yurt içi yer personeli, yedi yurt dışı merkez 
tayinli ve 390 yurt dışı mahalli personel olmak 
üzere 3.900 kişi istihdam edilmiştir.

Türk Hava Yolları’nda 2018 yıl sonu itibarıyla 
toplam 26.739 kişi görev yapmaktadır. Yaş 
ortalaması 34,5 olan çalışanların %46’sı kadın, 
%54’ü ise erkektir. Genç bir insan kaynağına 
sahip olan Türk Hava Yolları, Avrupa’dan 
sonra dünyanın da en iyi şirketi olma yolunda, 
geleceğe güvenle bakmaktadır. 

Çalışanlar, ana görev alanlarına göre; kokpit, 
kabin ve yer personeli olarak ayrılmaktadır. 
Görev yapan insan kaynağı değerinin %20’sini 
kokpit personeli, %39’unu kabin personeli, 
%41’ini ise yer personeli oluşturmaktadır. 

2018 yılı itibarıyla ortalama tecrübe süresi 
6,8 yıl olan Türk Hava Yolları’nda uçak 
başına düşen çalışan sayısı ise 81 olarak 
gerçekleşmiştir.

ÇALIŞAN YAŞ 
ORTALAMASI

34,5

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 bilinci”nin 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. 

Bununla birlikte Türk Hava Yolları’nda çalışan 
tüm personel; organizasyonel yapıda, 
görev tanımı kapsamında, yürürlükteki 
kanun, yönetmelik ve mevzuata uymaktan 
sorumludur.

ETKİN VE VERİMLİ İNSAN 
KAYNAKLARI POLİTİKASI



147146

Türk Hava Yolları, çalışanlarının 
memnuniyetini ve kurumlarına olan 
bağlılığını artırmak adına çeşitli çalışmalar 
yapmaktadır. Çalışanların memnuniyet ve 
bağlılık oranları, kurum genelinde her yıl 
düzenli olarak ölçümlenmekte; birim bazında 
raporlanmakta ve tespit edilen güçlü/zayıf 
yönler dikkate alınarak iyileştirme içeren 
aksiyonlar alınmaktadır. 2012 yılından bu 
yana devam eden Etik Kurul çalışmaları 
sayesinde, kurum içerisinde ayrımcılık, 
çıkar çatışması, mobing gibi konuların 
çalışanlar tarafından kolaylıkla aktarılabildiği 
ve Etik Kurul’un detaylı incelemesi 
sonucu neticelendirildiği aktif bir sistem 
oluşturulmuştur.
 
Çalışanlarına önemli sosyal olanaklar 
sağlayan Türk Hava Yolları, geniş bir bölgeye 
yayılmış servis ağı, özel sağlık sigortası, 

çalışan aileleri için sunulan özel sağlık 
sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, 
evlenme yardımları, çocuklu kadın çalışanlar 
için kreş yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/
yurt dışı uçuş imkânları, vize kolaylığı, tüm 
dünyada anlaşmalı konaklama olanakları ve 
her sektörden kurumsal indirim anlaşmaları 
ile çalışan memnuniyetini üst seviyelere 
taşımaktadır.

Bunların yanı sıra yurt dışında istihdam 
edilen mahalli personelin şirkete olan 
adaptasyonunu kolaylaştırmak ve aidiyetini 
sağlamak amacıyla Mahalli Personel 
Oryantasyon Programı 2018 yılında Türk 
Hava Yolları’na kazandırılmıştır. 2018 yılında 
15 kere gerçekleştirilen oryantasyon 
programı kapsamında 75 farklı ülke, 
120 farklı ofisten davet edilen yaklaşık 
250 çalışan, merkezde gerçekleştirilen 
oryantasyon programına katılmıştır.

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - İNSAN KAYNAKLARI

ÇALIŞAN 
MEMNUNİYETİ

Türk Hava Yolları, 
sunduğu geniş 

olanaklarla 
çalışanlarının 

bağlılığını 
artırmayı 

hedeflemektedir.

Türk Hava Yolları, 
filosunda bulunan 

uçaklardan 
kaynaklanan 
gürültünün 

en az seviyeye 
indirilmesine 

yönelik tedbirler 
almaktadır.

EKİP RUHU 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 
en 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 

MAHALLİ 
PERSONEL 

ORYANTASYON 
PROGRAMI SAYISI

15

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.
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Türk Hava Yolları, 2018 yılında 
gerçekleştirilen denetimlerden 
başarıyla geçerek uluslararası 
otoritelerden tam not almıştır.

KALİTE VE KURUMSAL 
SORUMLULUK

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

Türk Hava Yolları'nın yakaladığı istikrarlı 
ticari, finansal ve operasyonel yükselişi 
ve sürdürdüğü başarıyı var eden unsurlar 
arasında, Ortaklığın etkin uyumluluk 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,

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

• Müşterilerine vermeyi taahhüt ettiği 
hizmetin, “en az” taahhüt edilen seviyede 
gerçekleştirilmesini güvence altına almayı, 

• Müşterilerine en iyi hizmeti en makul 
sürede ulaştırabilmeyi sağlayacak yönetsel 
olgunluğun sürdürülebilirliğini garanti 
altına almayı, 

• Müşterilerinin beklentilerini karşılamanın 
da ötesinde, beklentileri aşmayı hedefleyen 
hizmet kalitesini yakalamayı ve sürekli 
kontrol altında tutmayı,

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

Türk Hava Yolları, müşterilerine görünen 
yüzündeki kalitesini ortaya çıkaran arka 
plandaki iş süreçlerini sürekli kontrol altında 
tutmaktadır. Ortaklık denetçileri tarafından 
gerçekleştirilen iç denetimler, Türk Hava 
Yolları Uyumluluk İzleme Sistemi’nin 
amaçlarına ulaşmasına hizmet etmektedir. 
 
Türk Hava Yolları, müşterilerine sunduğu 
hizmetler için tedarikçi ve taşeronlarından 
sağladığı ürün ve hizmetleri, kendi ürettiği 
hizmetlerden farklı görmemektedir. Bu bakış 
açısıyla, üçüncü taraflardan tedarik edilen 
ve Türk Hava Yolları müşterilerine doğrudan 
veya dolaylı olarak ulaşan her ürün ve 
hizmetin taşıması gereken şartların düzeyini 
kontrol altında tutmakta ve müşterilerine 
taahhüt ettiği kalitede olmasını, Uyumluluk 
İzleme Sistemi ile sağlamaktadır. 2018 yılında 
da her operasyon sahasında tedarik edilen 
ürün ve hizmetler denetlenerek Türk Hava 
Yolları hizmet standartlarının sağlanması 
güvence altına alınmıştır.
 
TÜRK HAVA YOLLARI KALİTESİNE 
TAM NOT

Türk Hava Yolları, ulusal ve uluslararası sivil 
havacılık otoriteleri başta olmak üzere birçok 
kurum tarafından emniyetli ve güvenli 
operasyon şartları ile uygulanan yönetim 
sistemleri konularında denetlenmiştir. 2018 
yılında gerçekleştirilen tüm denetimlerden 
başarı ile geçmiş, sürdürülebilir başarısının 
teminatı olan operasyonel yetkilerini ve 
yönetim sistemi sertifikalarını geliştirerek 
devam ettirmiştir.

UYUMLULUK 
İZLEME SİSTEMİ

Türk Hava Yolları, 
Uyumluluk 

İzleme Sistemi 
ile sunduğu ürün 

ve hizmetlerin 
kalitesini 

denetlemektedir.
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KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

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 kanıtlamaktadır. 2018 yılında 
bağımsız denetim firmasının gerçekleştirdiği 
tetkik sonucunda sertifika geçerliliği 
devam eden Kalite Yönetim Sistemi, sürekli 
iyileştirme sistematiği ile hem Ortaklığın 
iş süreçlerine hem de Türk Hava Yolları'nın 
müşterilerine katma değer üreten, 
sürdürülebilir başarıya ulaşma yolundaki en 
güçlü yönetim araçlarından biridir. 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM 
SİSTEMİ

Türk Hava Yolları, 2015 yılında, uyguladığı 
yönetim sistemlerine TS EN ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'ni 
eklemiştir. Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi ile Türk Hava Yolları, yolcu taşımacılığı 
hizmeti kapsamında aldığı müşteri 
şikâyetlerini daha sistematik, daha etkin 
ve daha verimli şekilde işlemektedir. Diğer 
taraftan müşteri geri bildirimlerinden elde 
edilen daha net bilgiler sayesinde, ürün ve 
hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik olarak 
yapılacak her çalışmaya gerçek girdiler 
sağlanmaktadır. 2018 yılında bağımsız 
denetim firması tarafından gerçekleştirilen 
gözetim tetkiki sonucunda Müşteri Yönetim 
Sistemi Belgesi'nin geçerliliğini devam 
ettiren Türk Hava Yolları, kat ettiği mesafeleri 
artırmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - KALİTE VE KURUMSAL SORUMLULUK

Türk Hava 
Yolları, geçirdiği 

bağımsız 
denetimler 
sonucunda 
TSE EN ISO 
9001 Kalite 

Yönetim Sistemi 
Sertifikası'nın 
devamlılığını 

sağlamaktadır.

EMNİYET POLİTİKASI

Emniyet, Türk Hava Yolları organizasyonunun 
bütün kademelerinin birinci önceliğidir. 
Ortaklığın kurumsal değerlerinin vazgeçilmez 
ve asla ödün verilemeyecek bir parçasıdır. 
Tüm kademelerdeki çalışanlar, emniyet 
taahhüdünün sektördeki en iyi uygulamalar 
ve standartların sağlanarak geliştirilmesi için 
en üst düzeyde çaba harcamaktadır. 

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

OPERATIONAL SAFETY AUDIT (IOSA) 
SERTİFİKASI

Türk Hava Yolları’nın ilk olarak 2005 yılında 
sahip olduğu ve iki yılda bir yenilenen IATA 
Operational Safety Audit (IOSA) Sertifikası, 
IATA’nın uluslararası arenada Türk Hava 
Yolları'nı emniyetli bir hava yolu olarak 
tescil ettiği anlamına gelmektedir. IOSA 
Sertifikası'na sahip olmanın da ötesinde, 
Türk Hava Yolları'nın IOSA şartlarını 
karşılayabilecek düzeyde emniyetli ve güvenli 
operasyon gerçekleştirmesi, sürdürülebilir 
başarısının altında yatan en önemli dayanak 
noktalarından biridir. Türk Hava Yolları 2018 
yılında IOSA Sertifikası'nın devamlılığını 
sağlamıştır. 

SAFA ORANI

European Aviation Safety Agency (EASA) 
tarafından yürütülen Safety Assessment of 
Foreign Aircraft (SAFA) programına dâhil 
ülkelerde yapılan denetimler neticesinde 
elde edilen SAFA oranında, Türk Hava Yolları, 
2018 yılını 0,22 SAFA oranı ile kapatmıştır. 
SAFA ortalaması 0,48 olan Avrupa ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında oldukça başarılı bir sonuç 
olan bu oranın yakalanmasında, 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, operasyonel emniyet ve 
güvenliğe verdiği önem ve gerçekleştirdiği 
yatırımların bir sonucu olan bu oran 
sayesinde, Türkiye’nin bulgu ortalamasının 
düşürülmesine de katkı sağlamıştır. Bu 
bağlamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
tarafından verilen teşekkür belgesi de bu 
başarıyı onaylamaktadır. 

THIRD COUNTRY OPERATOR (TCO) 
SERTİFİKASI

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 
Sertifikası’nın devamlılığının sağlanması, 
EASA’nın kurallarına uyumlu, emniyetli 
ve güvenli bir hava yolu olduğunun en 
önemli göstergesidir. Türk Hava Yolları'nda 
2018 yılında da EASA TCO Sertifikası'nın 
devamlılığı sağlanmıştır.

SAFA ORANI

0,22

ÇEVRE VE YAKIT VERİMLİLİĞİ

Hava taşımacılığının, küresel ekonominin 
ayrılmaz bir parçası ve dünyanın en hızlı 
büyüyen sektörlerinden biri olması, bu 
faaliyetler sonucu ortaya çıkan çevresel 
etkilerin kontrol altında tutulmasını gerekli 
kılmaktadır.

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

Türk Hava Yolları'nın yakıt verimliliği 
konusunda yaptığı çalışmalar; 
• Faaliyetlerin optimize edilmesi,
• Yeni teknolojilere yatırım yapılması,
• Altyapının iyileştirilmesi 

şeklinde, üç temel esasa dayanmaktadır.

2018 yılında yapılan çalışmalar neticesinde 
Ortaklık’ta, 29.609 ton yakıt tasarrufu 
sağlanarak 93.268 ton karbon emisyonunun 
atmosfere salınımı engellenmiştir. 
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SERA GAZI EMİSYONLARININ 
YÖNETİMİ VE YEŞİL KURULUŞ PROJESİ

Türk Hava Yolları, gerçekleştirdiği uçuş 
faaliyeti ve yurt içi çalışma alanlarında 
sürdürdüğü faaliyetler sonucu oluşan sera 
gazlarını hesaplamakta ve izlemektedir.  
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. 

Aynı zamanda, Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından havaalanlarında 
faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve 
insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri 
zararların sistematik bir şekilde azaltılması 
ve mümkün ise ortadan kaldırılması amacıyla 
başlatılan Yeşil Havaalanı/Yeşil Kuruluş 
Projesi'ne 2017 yılında dâhil olmuştur. 2018 
yılında Ankara Esenboğa Havalimanı ve 
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Yeşil Kuruluş 
Sertifikaları'nın devamlılığını sağlamış; İzmir 
Adnan Menderes Havalimanı'nda da Yeşil 
Kuruluş Sertifikası’nı almaya hak kazanmıştır. 

Türk Hava Yolları, 
Ankara Esenboğa 

Havalimanı, 
İstanbul Atatürk 

Havalimanı ve 
İzmir Adnan 
Menderes 

Havalimanı'nda 
Yeşil Kuruluş 
Sertifikası’na 

sahiptir.

.

EĞİTİM VE 
DENETİM 

FAALİYETLERİ

Türk Hava 
Yolları, geçirdiği 

bağımsız 
denetimler 

sonucunda TS 
ISO/IEC 27001 
Bilgi Güvenliği 

Yönetim Sistemi 
Sertifikası'nın 
devamlılığını 

sağlamaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

Türk Hava Yolları, gerçekleştirdiği tüm 
faaliyetlerinde çalışanlarının sağlık ve 
güvenliklerini güvence altında tutmak 
için çalışmalar yapmaktadır. Çalışanlarının 
maruz kalacağı tehlikeleri kontrol altına 
alıp, riskleri yöneterek iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının önlenmesini hedeflemektedir. 
İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların 
bilinçlendirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliği 
kültürünü geliştirmektedir. Çalışanlarına, 
alt işverenlerine ve ziyaretçilerine sağlıklı 
ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için 
gerekli altyapıyı oluşturmaktadır.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ VE  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM 
SİSTEMİ

2013 yılında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi sertifikalarını alan Türk Hava 
Yolları, toplumsal sorumluluk bilinciyle bu 
iki yönetim sistemini uygulamaktadır. 2018 
yılında TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim 
Sistemi Standardı gerekliliklerini tam uyum 
ile sağlayarak Çevre Yönetim Sistemi’nde 
revizyon sağlamıştır. 2018 yılında bağımsız 

denetim firması tarafından gerçekleştirilen 
gözetim tetkiki sonucunda her iki 
belgesini de yenileyen Türk Hava Yolları, 
gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde çevresel 
etkilerini yöneten, çevre dostu teknolojilerin 
kullanılmasına özen gösteren, tüm 
paydaşlarının sağlığını ve emniyetini güvence 
altına alan, risklerinin farkında olarak riskleri 
yöneten, oluşabilecek acil durumları önceden 
tahmin ederek önlem alabilen sistematik bir 
yaklaşım benimsemektedir. Ortaklık, çevre ve 
iş sağlığı güvenliği performanslarını ölçerek 
ve gelişimini izleyerek her iki yönetim sistemi 
uygulamalarını sürekli iyileştirmektedir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Türk Hava Yolları, 2017 yılında, uyguladığı 
yönetim sistemlerine TS ISO/IEC 27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi’ni eklemiş olup, 
kendisine ait olan veya ulusal ve uluslararası 
yasa, mevzuat, sözleşmeler, standartlar 
ve etik olarak korumakla yükümlü olduğu 
her çeşit bilgi varlığının güvenliğinin 
sağlanması, gerektiğinde imha edilmesi 
veya anonimleştirilmesi amacıyla sistematik 
bir risk yaklaşımı metodolojisi ile tüm bilgi 
varlıkları üzerindeki risklerini yönetmektedir. 

Türk Hava Yolları, gerçekleşebilecek 
bilgi güvenliği olaylarına hızlı müdahale 
edebilecek ve olayın etkisini minimize 
edecek yetkinliğe sahip personeli ile tüm 
bilgi işlem sistemlerini güvenli bir şekilde 
izlemekte, kaydetmekte ve periyodik testlere 
tabi tutmaktadır.

2018 yılında bağımsız denetim firması 
tarafından gerçekleştirilen gözetim tetkiki 
sonucunda belgesini yenileyen Türk Hava 
Yolları, çalışan ve paydaşlarının bilgi güvenliği 
farkındalıklarını sağlamak amacı ile eğitim ve 
denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU - KALİTE VE KURUMSAL SORUMLULUK
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TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU

Hava yolu kategorisinin en sevilen  
markası seçilen Türk Hava Yolları,  
%52’lik skor ile tüm kategorilerde en 
yüksek skoru elde eden marka olmuştur1.

KURUMSAL İLETİŞİM TÜRK HAVA YOLLARI 
MARKASI

Geçtiğimiz 10 yılda gerek filo büyüklüğü, 
gerek uçuş ağındaki genişlemeler ve gerekse 
iletişim alanında yapılan küresel farkındalığı 
yüksek kampanyalar ile dünyanın sayılı hava 
yollarından biri olmayı başaran Türk Hava 
Yolları, dünyanın en çok ülkesine uçan hava 
yolu olarak pazarda konumlanmıştır. 

Türk Hava Yolları markası, bağımsız araştırma 
kuruluşu Nielsen tarafından 2017 yıl sonunda 
yapılan araştırmaya göre;
• %71 skoru ile Emirates’in hemen ardından 

dünyanın en çok bilinen ikinci hava yoludur. 
• Avrupa’nın en çok bilinen hava yoludur.
• Hava yolu denilince akla gelen ilk markadır.

Dünyanın önde gelen marka değerleme 
kuruluşu Brand Finance 2018 raporuna göre 
ise Türk Hava Yolları;
• 2,042 milyar ABD dolar değeri ile 

Türkiye’nin tüm sektörlerde en değerli 
markası,

• Avrupa’nın en değerli 3'üncü hava yolu 
markası,

• Dünyanın en değerli 15'inci hava yolu 
markasıdır.

Ayrıca, MediaCat önderliğinde İpsos 
tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin 
Lovemark’ları araştırmasında, hava yolu 
kategorisinin en sevilen markası seçilen 
Türk Hava Yolları, %52’lik skor ile tüm 
kategorilerde en yüksek skoru elde eden 
marka olmuştur. 

MARKA KIYAFETLERİ

İtalyan tasarımcı Ettore Bilotta tarafından 
tasarlanan ve 2018 Eylül ayında lansmanı 
yapılan marka kıyafetleri ile Türk Hava Yolları 
ekiplerinin 2008 yılından itibaren kullandığı 
üniformaları değişmiştir. Türk Hava Yolları 
hizmet kalitesini ve şıklığını yansıtma hedefi 
ile yola çıkılan projede ilgili tasarımlar, 
dünyaca ünlü havacılık tasarım platformu 
The Design Air tarafından 2018 yılının en şık 
üniforması seçilmiştir. Proje aşamasındaki en 
büyük hedef, Türk Hava Yolları markasının yer 
aldığı tüm platformlarda standart bir şekilde 
temsil edilebilmesini sağlamak ve ürün/
hizmet standardizasyonunda ilk adımı atmak 
olmuştur. Yaklaşık 10 sene sonra gerçekleşen 
değişim ile Türk Hava Yolları ekipleri, ilk kez tek 
bir tasarımcının elinden çıkan; kabin, kokpit ve 
yer hizmetleri üniformalarına kavuşmuştur. 

YENİ KABİN 
ÜNİFORMALARI 

HAKKINDA 
YAYINLANAN 
HABER SAYISI

270

Yeni üniformaların fotoğraf çekimleri 
dünyaca ünlü İngiliz fotoğraf sanatçısı 
Miles Aldridge tarafından İstanbul’un 
önemli noktalarında gerçekleştirilmiş ve 
Eylül 2018 ortasında fotoğraflardan oluşan 
ilanlar kullanılmaya başlanmıştır. Yeni marka 
kıyafetlerinin tanıtımı kapsamında dünyadaki 
önemli moda merkezleri arasından seçim 
yapılarak, 11 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında 
Milano, Paris, Londra, Moskova, Dubai, 
Japonya ve New York’ta en çok okunan moda 
dergilerinde reklam ilanı yayımlanmış; aynı 
fotoğraflardan hazırlanan reklam görselleri 
Picaddilly Circus, Paris Opera La Fayette 
binası ve havalimanları gibi alanlarda outdoor 
çalışması olarak kullanılmıştır. 

12 Eylül 2018 tarihinde duyurusu 
gerçekleştirilen yeni kabin üniformaları 
hakkında global basın mecralarında toplam 
270 haber yayınlanmış ve bu haberler ile 
20.701.242 ABD doları tutarında reklam 
eşdeğeri elde edilmiştir. Söz konusu basın 
bülteni ile ilgili en fazla haberin yayınlandığı 
ülkeler arasında ABD, Güney Kore, İtalya, 
Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan 
yer almıştır. Konu, CNN International, Travel 
Leisure, Daily Mail UK ve Business Traveller gibi 
önemli global mecralarda da yer bulmuştur.

1 "Türkiye’nin Lovemark’ları Araştırması 2018, MediaCat-Ipsos"
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MARKA GÖRSEL KİMLİK DEĞİŞİMİ 

İstanbul Havalimanı’nın Türk ve dünya 
havacılığına kazandıracağı ivme, İstanbul’da 
dünyanın en büyük havalimanının yükseliyor 
olması ve bu gelişmenin Türk Hava Yolları 
hizmet kalitesine sağlayacağı katkının 
vurgulanması “yeni evimize, yepyeni bir 
hava yolu” hedefini beraberinde getirmiştir. 
Bu kapsamda, Türk Hava Yolları’nın son 10 
yılda yaşadığı gelişmeyi temsil edecek, ürün 
ve hizmet standardizasyonu sağlayacak, 
prestij algı hedefine hizmet edecek ve yeni 
havalimanı ile vaat edilen hizmet kalitesinin 
yansıtacak "Flow - Akış" konseptli yeni bir 
görsel kimlik tasarlanmıştır. 

Bir felsefe olarak "Flow - Akış", Türk Hava 
Yolları için çok önemli olan iki değeri temsil 
etmektedir:
• "Flow - Akış", öncelikle bir hizmet önerisidir. 

Türk Hava Yolları ile uçan yolcuların 
rahatlıkla erişebildikleri, kesintisiz bir 
hizmet deneyimini ifade etmektedir. 

• "Flow - Akış", hem Türkiye’nin hem de 
İstanbul’un çok kültürlü potasını ve dinamik 
enerjisini temsil etmektedir. Doğu ve 
Batı’nın buluşma noktası olan Türkiye’den 
yüzyıllardır gelip geçen insanların, ticaretin, 
fikirlerin ve kültürlerin akışını temsil 
etmektedir. 

Türk Hava Yolları’nın yeni görsel kimliğine 
göre hazırlanan çalışmalar, tüm marka temas 
alanlarında kullanılmaya başlanmıştır.

İSTANBUL 
HAVALİMANI 

TANITILDI

İstanbul 
Havalimanı ile 
ilgili 58 ülkede 

1.807 haber 
yayınlanmıştır.

REKLAM ÇALIŞMALARI SPONSORLUK ÇALIŞMALARI

85. YIL TÜRKİYE İMAJ İLETİŞİMİ 

Türk Hava Yolları’nın Türk havacılık tarihindeki 
unutulmaz anlardan yola çıkarak hazırladığı 
“85. Yıl Reklam Filmi” Türkiye’deki ulusal 
kanallarda yayınlanmıştır. Türkiye genelinde 
televizyon izleyicisine %80 oranında 
erişim sağlayan reklam filmi, Türkiye’de 
gerçekleştirilen reklam yarışmalarında çeşitli 
ödüller almıştır. 

İSTANBUL HAVALİMANI İLETİŞİMİ

İstanbul Havalimanı’nın yurt dışında 
tanıtılması amacıyla, 50 ülkede açık hava 
planlaması yapılmış; eş zamanlı olarak 
tüm dünyada yayını olan global televizyon 
kanallarında reklam filmi ve etkin basılı 
mecralarda görsel yayınlanmıştır. 

29 Ekim’de açılışı gerçekleştirilen İstanbul 
Havalimanı’nın açılışına ilişkin toplam 58 
ülkede 1.807 haber yayınlanmış ve bu 
haberler sayesinde yaklaşık 6,2 milyar çoğul 
erişim sağlanmıştır. Bu haberlerin 1.546 
tanesi online, 256 tanesi basılı mecralarda 
yayınlanmış; beş tanesi ise TV ve radyolarda 
yer almıştır. Ayrıca aralarında Yahoo, CNN, 
MSN, The New York Times, Mail Online UK, 
FoxNews, The Independent, Telegraph, 
Bloomberg, Reuters, Le Figaro ve Al Jazeera 
gibi önemli global mecraların da bulunduğu 
medya kuruluşlarında da yayınlanmıştır.

SUPER BOWL

Türk Hava Yolları, Super Bowl’a iletişim 
yatırımı yapan ilk hava yolu şirketi ve ilk Türk 
markasıdır. Üç senedir yatırım yaptığı Super 
Bowl reklam kuşağında yer alan reklam spotu 
ve maç önü program sponsorluğu sayesinde 
yaklaşık 103 milyon haneye ulaşan Türk 
Hava Yolları, bölgedeki bilinirlik oranını 2012 
yılından bu yana %24 puan artış ile %54’e 
çıkarmıştır. Super Bowl iletişiminin markaya 
sağladığı katkı, Nielsen tarafından yapılan 
marka sağlığı araştırma sonuçlarında da 
kendisini göstermektedir.
 
Türk Hava Yolları, 2018 yılında Super Bowl 
reklam kuşağında Dr. Öz ile çekilen “Five 
Senses” reklam filmi ile yer almıştır. Projeye 
ilişkin, 30 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında 
ABD, Türkiye, Kanada, Yunanistan, Japonya, 
Ürdün, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve 
Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 32 
ülkede toplamda 462 haber yayınlanmıştır. 
Bu haberlerin 166’sı TV/Radyo’da, 281’i 
online mecralarda, 15’i ise basılı mecralarda 
yayınlanmıştır. Konuyla ilgili ABD’de 284 
haber yayınlanırken; Türkiye’de 45, Kanada’da 
24, Yunanistan’da 10 ve Japonya’da 9 haber 
izleyici ile buluşmuştur. Turnuva hakkında 
basında yer alan haberler sayesinde toplam 
341 milyon çoğul erişim sağlanmıştır.

DR. ÖZ KAMPANYASI 

Türk Hava Yolları’nın network gücünün Dr. Öz 
aracılığıyla anlatıldığı global imaj kampanyası 
kapsamında; 05-18 Şubat döneminde 23 
ülkede eş zamanlı olmak üzere televizyon, 
sinema, açık hava, dergi ve gazete 
kampanyası gerçekleştirilmiştir. 

Dünyadaki zenginliklerin beş duyu üzerinden 
algılanabileceğini; seyahatin sadece uçmakla 
sınırlı olmayıp aynı zamanda dokunma, 
duyma, tatma, görme ve koklama duyularına 
hitap ettiğini vurgulayan kampanya, 
herkesi dünyanın en fazla noktasına uçan 
hava yolu ile bu deneyimleri keşfetmeye 
yönlendirmektedir. 

LEGOMOVIE İŞ BİRLİĞİ 

2017 yılında Brand Finance tarafından 
dünyanın en güçlü markası seçilen dünyaca 
ünlü oyuncak markası LEGO® ve Warner 
Bros Entertainment’ın birlikte hazırladığı, 
Legomovie karakterleri ile hazırlanan uçuş 
emniyet filmi, 1 Ağustos 2018’den beri hem 
sosyal medyada hem de Türk Hava Yolları 
uçaklarında yayınlanmaktadır.
 
1 Ağustos tarihinde Türk Hava Yolları 
YouTube kanalında yayınlanan uçak içi 
emniyet filmi ile 26 milyonun üzerinde 
izlenme elde edilmiştir. Film hakkında 
toplam 215 haber yayınlanmış ve bu haberler 
aracılığı ile toplam 182 milyon kişiye çoğul 
erişim sağlanmıştır. Yayınlanan haberlerin 70’i 
online mecralarda, 12’si basılı mecralarda, 
biri ise TV’de yer almıştır. 84 ülkede 
yayınlanan haberler arasında en fazla haber 
çıkan ülkeler; 31 haber ile ABD, 17 haber 
ile Birleşik Krallık ve 11’er haber ile Fransa 
ve Hindistan olmuştur. Legomovie filminin 
haberi, aralarında Ad Week, Age, Mirror, 
CNN, Yahoo, Business Traveller gibi önemli 
global mecraların da bulunduğu medya 
kuruluşlarında yayınlanmıştır.

SUPER BOWL 
REKLAMIYLA 

ULAŞILAN HANE 
SAYISI

103
MİLYON

İSTANBUL 
HAVALİMANI İLE 

İLGİLİ ONLINE 
HABER SAYISI

1.546 
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TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE

132 farklı yayıncı tarafından 190’dan fazla 
ülkede yılda yaklaşık 25 bin saat yayınlanan 
Turkish Airlines EuroLeague, toplamda  
2,4 milyar seyirciye ulaşmıştır. 

2018 yılında 18-20 Mayıs tarihleri arasında 
Belgrad’da gerçekleşen Turkish Airlines 
EuroLeague Final Four turnuvası hakkında 
toplam 13.967 haber yayınlanmış ve toplam 
38 milyar çoğul erişime ulaşılmıştır. 6.632’si 
İspanya’da, 4.563’ü Sırbistan’da, 3.003’ü 
Rusya’da, 2.946’sı Amerika’da, 2.555’i 
Türkiye’de, 1.711’i Yunanistan’da, 1.655’i 
İtalya’da ve 1.194’ü Almanya’da olmak üzere 
toplam 40 dilde, 80 ülke basınında haberler 
yayınlanmıştır. Yayınlanan haberlerin 11.860’ı 
online mecralarda, 420’si basılı mecrada, 
1.689’u ise radyo ve TV’de yer almıştır. 

EUROLEAGUE 
SPONSORU 
TÜRK HAVA 

YOLLARI

Türk Hava 
Yolları’nın 

sponsor olduğu 
EuroLeague  

2,4 milyar kişiye 
ulaşmıştır.

TURKISH AIRLINES OPEN

European Tour’un üç final ayağından 
biri olan, 7 milyon ABD doları ödülü ile 
European Tour turnuva takviminde önemli 
bir yer tutan turnuva, her yıl Kasım ayında 
gerçekleşmektedir. Turnuva dünya genelinde 
58 yayıncı tarafından yayınlanmış ve 500 
milyonun üzerinde izleyiciye ulaşmıştır.
 
Turnuva hakkında 31 Ekim-12 Kasım tarihleri 
arasında ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik 
Krallık, Türkiye, Çin, Fransa, Güney Afrika, 
Avusturalya, Japonya, Hindistan ve İtalya 
başta olmak üzere 34 ülkede toplam 3.559 
haber yayınlanmıştır. Bu haberlerin 2.803’ü 
online mecralarda, 753’ü basılı mecralarda, 
üçü ise TV ve radyoda yayınlanmıştır. 
Haberlerin 1.036’sı Birleşik Krallık’ta 956’sı 
ABD’de, 207’si Türkiye’de, 195’i Almanya’da, 
109’u Güney Afrika’da, 94’ü Fransa’da ve 88’i 
İtalya’da yayınlanmıştır.

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,
• Al Jazeera (Ramadan Iftar Timing). 

TURKISH AIRLINES WORLD GOLF CUP

2012 yılından beri düzenlenmekte olan 
Turkish Airlines World Golf Cup Amateur 
Series; 2018 yılında 63 ülkede 100 
destinasyonda gerçekleştirilmiştir. Türk 
Hava Yolları, turnuva ile bölgesel ve küresel 
anlamda iş ilişkilerini geliştirilmekte; Flying 
Chef, uçak içi ikramlar gibi ürünlerin ve geniş 
uçuş ağının tanıtılmasına katkı sağlamaktadır.

TURKISH AIRLINES BOWLING 

Dünyanın en büyük kurumsal bowling 
turnuvası olan Turkish Airlines Bowling, Türk 
Hava Yolları’nın en önemli satış kanalları 
arasında bulunan yolcu acentelerine 
dokunmak amacıyla 2012 yılında 
başlatılmıştır. Turnuva, kurumsal bir şirketin iş 
ortakları için düzenlediği, gerek destinasyon/
ülke sayısındaki organik büyümesi gerekse 
de kesintisiz sekiz senedir devam ettirilmesi 
nedeniyle dünyada bir ilktir. 

PORSCHE 
TENNIS GRAND 

PRIX’TE 
KAZANAN 
TENİSÇİYE 

VERİLEN ÖDÜL

1
MİLYON MİL

PORSCHE TENNIS GRAND PRIX  
(22-30 NİSAN 2018)

Son beş yıldır Türk Hava Yolları’nın sponsor 
olduğu Porsche Tennis Grand Prix 1978’den 
beri Almanya’da gerçekleşmektedir. Bayanlar 
tenisinin önemli turnuvalarından biri olan 
bu organizasyona dünya bayan tenisi 
sıralamasında ilk 10’da bulunan sporcular 
katılmaktadır. Bu yıl 23 Nisan’da gerçekleşen 
ve isim sponsorluğunun Türk Hava Yolları’na 
verildiği büyük açılışta “Turkish Airlines 
Tie Break Showdown” ile dünyanın önde 
gelen altı tenisçisi arasında bir karşılaşma 
gerçekleşmiş ve kazanana 1 milyon mil 
hediye edilmiştir. 

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU

Türk Hava Yolları, Avrupa’nın en önemli beş 
yarışı arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu’na geçtiğimiz 10 yıl boyunca 
olduğu gibi 2018 yılında da destek vermiştir.

BİNİCİLİK

Üst gelir grubuna hitap eden binicilik 
alanında sponsorluk çalışmaları bulunan 
Türk Hava Yolları; Chio Aachen, London 
Olympia, Dutch Masters, Concours Hippique 
turnuvalarına destek vermiştir.

TURKISH AIRLINES 
OPEN ÖDÜL 

TUTARI

7
MİLYON 

ABD DOLARI
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393 MİLYON 
İZLENME

Türk Hava 
Yolları'nın 
reklamları  

393 milyon kez 
izlenmiştir.

ADCOLONY-5 DUYU İLE KEŞİF  
VİDEO PROJESİ

Tasarlanan mobil deneyimle, kullanıcılar 
tercih ettikleri duyuya hitap eden 
lokasyonları keşfetmeye davet edilmiştir. 
%54 etkileşim oranıyla standart video 
yayınlarından 10 kat daha iyi performans 
sağlanmış ve kazanılan gösterimlerin %72’si 
full izlenmeye dönüşmüştür.

İnteraktif mobil video ile kullanıcılar 
istedikleri seyahat deneyimine en uygun 
duyuyu ekranın altında yer alan seçenekler 
arasından belirlemiştir. Yaptıkları seçimlere 
göre farklı destinasyon önerileriyle karşılaşan 
ziyaretçiler “endcard”da yer alan “buy ticket” 
seçeneğiyle satış sayfasına yönlendirilmiştir. 

SPOTIFY-FREE YOUR SENSES

“Five Senses” konsepti, kullanıcı tercihlerine 
göre özel belirlenen destinasyon önerileriyle 
interaktif deneyime dönüştürülmüştür. 
sekiz ülkede yayında olan proje kapsamında 
Spotify’daki seyahat severler premium 
reklam kullanımlarıyla kendi dillerinde 
hazırlanmış mikrositelere yönlendirilmiştir. 
Seçtikleri duyuya özel hazırlanan sayfada 
destinasyon önerisi ile karşılaşan kullanıcılar 
yine bu sayfada yer alan playlist’leri Spotify 
üzerinden dinlemiş ve sosyal medya 
hesaplarından paylaşımlarda bulunmuşlardır. 
5.270.864 dinlenmeye ulaşan reklamın 
görülme sayısı ise 3.667.871 olmuştur.

DİJİTAL REKLAM 
KAMPANYALARI

ALINAN ÖDÜLLER

Türk Hava Yolları stratejileri kapsamında 
onaylanan reklam faaliyetlerinin yurt içi 
ve yurt dışı satış kampanya iletişimi, ürün/
hizmet iletişim çalışmaları, yeni açılan hatlara 
dair iletişim çalışmaları ve sponsorluk iletişim 
çalışmaları yapılmıştır. 

2018 yılı genelinde toplam 356 reklam 
kampanyası üzerinden 28 milyon tıklama 
alınmış ve videolar, 393 milyon izlenme elde 
etmiştir.

YENİ HAVALİMANI’NA İLK UÇUŞ 
CANLI YAYINDA

31 Ekim’de önde gelen tüm global mecralar 
ile çalışılarak Türk Hava Yolları’nın İstanbul 
Havalimanı’na ilk uçuşu direkt reklamın 
içerisinde canlı olarak yayınlanmıştır. 
İstanbul Havalimanı’na yapılan ilk tarifeli 
uçuş deneyimi canlı yayın kurgusu ile 
global ölçekte internet kullanıcılarıyla 
buluşturulmuş; businessinsider.com, bbc.
com, cnn.com gibi global eksende takipçilere 
sahip mecralarda izleyiciler, bu heyecanlı 
deneyimin bir parçası olmuştur.

LEGO® Safety Video Youtube Kampanyası
Türk Hava Yolları’nın LEGO® Safety videosu hem 
globalde hem de Türkiye’de Ağustos ayı Youtube 
Ads Leaderboard’da birinci sırada yer almıştır.

En Verimli Video Kampanyası: Dr. Öz
Dr. Öz kampanyası, Legends on Boards 
kampanyasından %41 daha düşük bütçesine 
rağmen yapılan global kampanyalar arasında 
en yüksek VCR oranına sahip kampanya olarak 
raporlanmıştır.

Felis Ödülleri: Yedi Felis, Yedi Başarı Ödülü
• “85. Yıl Filmi” ile Seyahat, Ulaşım, Turizm, 

Görüntü Yönetmeni/Görsel Efekt ve 
Yönetmen kategorilerinde üç Felis Ödülü, 

• “Saygı Uçuşu” filmi ile Seyahat, Ulaşım, Turizm 
ve Etkinlik Kullanımı kategorilerinde iki Felis 
ödülü,

• “5 Senses with Dr. Öz” filmi ile Prodüksiyon 
Tasarımı kategorisinde bir Felis Ödülü, 

• San Francisco ve Los Angeles “taxi top 
geofencing” Projesi ile “açık hava/ünite araç 
giydirme kategorisinde bir Felis Ödülü,

• “85. Yıl Filmi” ile Sanat Yönetimi, Müzik ve Ses 
Tasarımı, Prodüksiyon Tasarımı, Dış Ses, En 
İyi Reklam Müziği kategorilerinde beş Başarı 
Ödülü,

• “The Cannes Lions Digital Billboard” Projesi'yle 
Seyahat, Ulaşım, Turizm kategorisinde bir 
başarı ödülü,

• “Handy” Projesi ile Dijital Platform Kullanan 
Doğrudan Pazarlama Aktiviteleri bir başarı 
ödülü.

Kristal Elma Ödülleri: 5 Kristal, 2 Gümüş, 1 Bronz 
Elma
• “85. Yıl Filmi” ile En İyi Reklam Filmi Yapımı ve 

En İyi Sanat Yönetimi dalında iki Kristal Elma 
Ödülü,

• Film ve Sinema - Turizm ve Taşımacılık 
Kategorisinde Bronz Elma Ödülü, 

• Barcelona-Londra-Torino Bilgi Yarışması 
kampanyası ile Basın-Turizm ve Taşımacılık 
kategorisinde Gümüş Elma Ödülü,

• “Saygı Uçuşu Filmi” ile Medya/Medya 
Kullanımı/Özel Etkinlik Kullanımı kategorisinde 
Gümüş Elma; Açıkhava/Büyük ve Küçük Ölçek 
Ambient/Kurumsal İmaj ve Sosyal Sorumluluk 
kategorisinde Kristal Elma Ödülü,

• “Sosyal Uçuş Case Filmi” ile Dijital, Sosyal 
Medya ve Aktivasyon/Sosyal Medya/Topluluk 
Yönetimi - Hizmet kategorisinde Kristal Elma 
Ödülü, 

• Film-TV ve Sinema/Turizm ve Taşımacılık 
kategorisinde Kristal Elma Ödülü.

2018 YILI 
REKLAM 

KAMPANYASI 
SAYISI

356
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Türk Hava Yolları risk yönetimi 
stratejilerinin işlevselliği ve etkinliği, 
ilgili yöneticilerden oluşan Hazine ve 
Risk Yönetimi Komisyonu tarafından 
düzenli olarak takip edilmektedir.

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. Bu bağlamda, aşağıdaki 
başlıklar finansal risk faktörleri olarak 
tanımlanmıştır:
• 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.

Tanımlanan finansal risklerin yönetimi için 
doğal riskten korunma yöntemlerine öncelik 
verilmektedir. Doğal riskten korunmanın 
mümkün olmadığı durumlarda ise her 
risk özelinde riskten korunma stratejileri 
geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu 
bağlamda akaryakıt fiyatı, döviz kurları 
ve faiz oranlarında oluşması muhtemel 
dalgalanmalara karşı türev araçlar 
kullanılarak riskten korunma işlemleri 
yapılmaktadır. Uygulanan stratejiler ile 
öngörülebilirliğin artırılması ve dalgalanma 
sonucu oluşacak finansal etkinin en aza 
indirilmesi hedeflenmektedir. 

Türk Hava Yolları risk yönetimi stratejilerinin 
işlevselliği ve etkinliği, ilgili yöneticilerden 
oluşan Hazine ve Risk Yönetimi Komisyonu 
tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. 
Piyasa dinamiklerindeki değişimler de 
komisyon tarafından hassasiyetle izlenmekte 
ve gerekli görülmesi halinde ilgili stratejilerde 
iyileştirme ve geliştirme yapılmaktadır.

NAKİT AKIM RİSKİ YÖNETİMİ

Operasyonel faaliyetler ile operasyon 
dışındaki yatırım ve yatırımın finansmanı 
gibi işlemlerin neticesinde oluşan kısa, 
orta ve uzun vadeli nakit giriş/çıkışında 
oluşacak uyumsuzluğun şirket devamlılığını 
sekteye uğratması, nakit akım riski olarak 
tanımlanmaktadır. Hava yolu sektörünün 
uzun vadeli yüksek yatırımlar gerektirmesi ve 
operasyonel risklere görece daha fazla maruz 
kalması sebepleriyle, 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. Söz konusu tahmin çalışması, 
şirket gelir ve giderlerinde ağırlığa sahip 
olan temel para birimleri bazında yapılmakta 
ve tahmine esas teşkil eden kur ve 
akaryakıt fiyatı tahminleri de aylık periyotta 
güncellenmektedir. 

Nakit akım tahmin çalışması ile Ortaklığın 
gelecekteki nakit durumuna dair bir 
projeksiyon oluşturulmaktadır. Bu 
projeksiyonun alınacak stratejik kararlara 
temel oluşturması amaçlanmaktadır. Bu 
sebeple, tahmin çalışmasının sonuçları 
Hazine ve Risk Yönetimi Komisyonu 
tarafından düzenli olarak, hassasiyetle takip 
edilmektedir. Etkin ve isabet oranı yüksek 
bir öngörü oluşturulabilmesi amacıyla, bahsi 
geçen çalışmada yer alan tahmini veriler, 
fiili veriler ile karşılaştırılmakta ve gerekli 
analizler yapılmaktadır.

Ayrıca; Ortaklığın boyutu, iş hacmi ve 
operasyonları göz önüne alınarak, şirket 
devamlılığının sağlanabilmesi açısından, 
bulundurulması gereken asgari nakit seviyesi 
de belirlenmiştir. Mevcut nakit ve gelecekte 
oluşması öngörülen nakit tutarları bu 
seviyeye göre takip edilmekte ve asgari nakit 
seviyesinin altına düşülmemesi konusunda 
gerekli aksiyonlar alınmaktadır.
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FAİZ ORANI RİSKİ YÖNETİMİ

Türk Hava Yolları, başta uçak temini olmak 
üzere, yapmış olduğu tüm yatırımların 
finansmanı kaynaklı uzun vadeli bir borç 
portföyü taşımaktadır. Söz konusu borç 
portföyünden kaynaklanan faiz oranı riskinin 
ölçümlenebilmesi ve takip edilebilmesi 
amacıyla, portföyün faiz oranı değişimlerine 
karşı duyarlılığı ve ağırlıklı ortalama vade 
analizleri düzenli olarak yapılmaktadır. Ek 
olarak, faiz oranı piyasasındaki gelişme ve 
beklentiler de yakından takip edilmektedir. 
Faiz riskinin kontrol edilebilir bir seviyede 
tutulabilmesi amacıyla, swap ve opsiyon 
temelli türev ürünler kullanılarak riskten 
korunma işlemleri yapılmaktadır. Böylece, 
portföyün bir kısmı için borçlanma maliyetinin 
tamamen sabitlenmesi veya belirli bir bant 
aralığında kontrol edilmesi hedeflenmektedir.

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

DÖVİZ KURU RİSKİ YÖNETİMİ

Türk Hava Yolları'nın gelir ve giderlerini teşkil 
eden farklı para birimlerinin değerlerinde 
oluşacak değişimlerin nakit akımı ve kârlılık 
üzerindeki etkisi döviz kuru riski olarak 
tanımlanmaktadır. 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 kurlarındaki dalgalanmalar döviz kuru 
riskini 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 ve böylece kurlarda meydana 
gelebilecek dalgalanmaların etkisinin asgari 
seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir. Söz 
konusu strateji doğrultusunda, 2015 yılı 
Mayıs ayında Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşların 
bilet fiyatlamasında EUR para biriminin baz 
alınmasına son verilerek USD para birimine 
geçiş sağlanmıştır. Bu sayede gelir içerisindeki 
USD oranı artırılarak EUR oranı azaltılmış 
ve gelir-gider para birimleri dağılımı daha 
dengeli bir hale getirilmiştir.

AKARYAKIT FİYATI RİSKİ YÖNETİMİ

Akaryakıt giderleri, Türk Hava Yolları'nın en 
büyük operasyonel gider kalemi olarak ön 
plana çıkmaktadır. Bu sebeple, 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 
geliştirmiştir. 

Geliştirilen strateji doğrultusunda birikimli 
ve katmanlı bir riskten korunma programı 
uygulanmaktadır. Bu bağlamda, 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. Strateji gereği 
piyasa koşulları ve beklentileri dinamik bir 
şekilde analiz edilmekte ve riskten korunma 
vadesi, oranı ve kullanılacak enstrümana 
bu doğrultuda karar verilmektedir. Yapılan 
riskten korunma işlemleri ile akaryakıt 
maliyetinin tek bir fiyatta sabitlenmesi veya 
belirli bir bant aralığında kontrol edilmesi 
hedeflenmektedir. 

Ortaklığın yakıt tüketimi, jet yakıtı olmasına 
karşın, 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. Bu sebeple, 
etkin bir riskten korunma sağlanabilmesi 
için jet yakıtı ve ham petrolün geçmiş 
fiyat gelişimi ile gelecek fiyat beklentileri 
üzerindeki ilişki ve oynaklık düzenli olarak 
takip edilmektedir.

Akaryakıt fiyatı riskinin takibi ve 
yönetilebilmesi amacıyla petrol piyasası 
üzerinde arz ve talep yönlü etkide 
bulunabilecek tüm gelişmeler yakından 
takip edilmektedir. Bunun yanı sıra, sektörde 
uygulanan diğer riskten korunma stratejileri 
de düzenli olarak gözden geçirilmekte 
ve Ortaklığın akaryakıt fiyat riskinden 
korunma metodolojisi bu doğrultuda 
güncellenebilmektedir.

Ek olarak, gelir ve gider içerisindeki 100’den 
fazla para biriminin temel para birimleri 
olan TRY, USD ve EUR ile tarihi korelasyon 
değerleri de periyodik olarak takip 
edilmekte; gelir ve gider para birimlerinin 
dengelenmesi açısından para birimlerinin 
birbirleriyle olan ilişkileri de dikkate 
alınmaktadır. 

Döviz kuru riskinin takibi açısından Ortaklığın 
geleceğe dönük nakit akım tahmin çalışması 
EUR, USD ve TRY para birimleri kırılımında, 
aylık sıklıkta tekrarlanmaktadır. Böylece, 
gelecek aylarda söz konusu para birimlerinde 
oluşması öngörülen pozisyonlar tespit 
edilmektedir. Nakit akım tahmin çalışması 
göstermektedir ki, doğal riskten korunma 
uygulamaları sonrasında dâhi Ortaklık EUR’da 
uzun, USD ve TRY’de ise kısa pozisyonda 
kalmaktadır. Bu uyumsuzluk sonucunda 
oluşan döviz kuru riskinin yönetilebilmesi 
amacıyla türev ürünler kullanılarak işlemler 
yapılmaktadır. 

Döviz kuru riskinden korunma stratejisi 
doğrultusunda birikimli ve katmanlı bir 
riskten korunma programı uygulanmaktadır. 
Bu bağlamda, 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 türev 
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 türev 
ürünü kullanılmaktadır. Strateji gereği piyasa 
koşulları ve beklentileri dinamik bir şekilde 
analiz edilmekte olup, riskten korunma 
vadesi, oranı ve kullanılacak enstrümana 
bu doğrultuda karar verilmektedir. 
Yapılan riskten korunma işlemleri ile döviz 
kurlarının tek bir fiyatta sabitlenmesi veya 
belirli bir bant aralığında kontrol edilmesi 
hedeflenmektedir. 

KARŞI TARAF RİSKİ YÖNETİMİ

Türk Hava Yolları, birçok konu başlığı 
altında yaptığı finansal işlemlere karşı taraf 
olan finansal kuruluşlarda oluşabilecek 
olası sorunlar neticesinde ortaya çıkacak 
kaybın asgari seviyeye indirilmesi amacıyla 
çeşitli önlemler almaktadır. Bu bağlamda, 
mevduat ve türev işlemleri ile ilgili her kurum 
için eşit ve objektif kriterler içeren, uzun 
vadeli karşı taraf riskini azaltabilecek bir 
yaklaşım benimsenmektedir. Özellikle, türev 
işlemler sonucu oluşabilecek kredi riskine 
karşı finansal kuruluşlar ile ilgili anlaşmalar 
imzalanmaktadır.

Mevduat ve türev işlemlerde, uluslararası 
kredi derecelendirme kuruluşlarının finansal 
kuruluşlar için belirlediği kredi risk notları 
dikkate alınarak kararlaştırılan eşik kredi 
risk notunun altında kalan kuruluşlar ile 
işlem yapılmaması tercih edilmektedir. Eşik 
değerin üzerinde kalan finansal kuruluşlar 
ile de kredi riski değerlendirme metodolojisi 
kapsamında belirlenen risk seviyelerine göre 
atanan limitler dâhilinde çalışılmaktadır. 
Ayrıca, strateji olarak işlem yapılan finansal 
kuruluşların kredi notlarının ve söz konusu 
limitlerin dönemsel olarak güncellenmesi, 
herhangi bir finansal kuruluşun kredi 
notunun düşmesi durumunda o kuruluş 
ile ilgili işlemlerin çok yakından takip 
edilmeye başlanması esas alınmaktadır. 
Kredi notunun belirlenen limitlerin altına 
düşmesi halinde, Ortaklık tarafından söz 
konusu finansal kuruluş ile olan işlemlerin tek 
taraflı durdurulması seçeneği de söz konusu 
olmaktadır.

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

RİSKTEN 
KORUNMA 

İŞLEMİ

Türk Hava Yolları, 
bir sonraki ayın 

yakıt tüketiminin 
en fazla %60’ına 

denk gelecek 
şekilde riskten 
korunma işlemi 

yapmaktadır.
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 
UYUM RAPORU

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 Doç. Dr. Murat 
Şeker’e direkt bağlı olarak kurulmuş Yatırımcı 
İlişkileri Müdürlüğü mevcuttur. 

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü 2018 yılı içinde, 
Ortaklığımızla ilgili finansal, operasyonel ve 
stratejik gelişmelerin yatırımcı ve analistlerle 
paylaşılmasına yönelik 7 adet yatırımcı 
konferansı ve roadshowa katılmış, 49 adet 
telekonferans görüşmesi ve 70’in üzerinde 
bireysel/kurumsal yatırımcı toplantısı 
gerçekleştirmiştir. Bu konferanslarda ve 
telekonferanslarda, Şirket merkezinde veya 
yatırımcıların ofisinde olmak üzere 110 
kurum ve fondan 180 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 2 adet 
telekonferans organize edilmiş ve bunların 
kayıtları Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde 
yayımlanmıştır. 2018 faaliyet dönemi içinde 
Ortaklığımıza bilgi edinmek amacıyla 
e-posta yoluyla yaklaşık 2.800 adet başvuru 

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. 

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 
2018 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 2017 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 2018 
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 2018 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

Emre Yunus Kozanhan
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Tel: +90 212 463 63 63 Dâhili: 16107
E-posta: ekozanhan@thy.com

Nazire Şahan Korkmaz
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Tel: +90 212 463 63 63 Dâhili: 12195
E-posta: nazirekorkmaz@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 2018 yılı içerisinde özel 
denetçi tayini talebinde bulunulmamıştır.
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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 söz konusu 
cevaplar toplantı tutanağına eklenmiştir. 
Toplantıda yöneltilen soru ve cevapların yer 
aldığı toplantı tutanağı Ortaklığımız Yatırımcı 
İlişkileri internet sitesinde yer almaktadır. Pay 
sahipleri tarafından bu toplantı esnasında 
herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir.

Genel Kurul tutanakları ve hazır bulunanlar 
listesi aynı gün Kamuyu Aydınlatma 
Platformu üzerinden kamuoyu ile 
paylaşılmakta olup, Ortaklığımız Yatırımcı 
İlişkileri internet sitesinde ve Elektronik 
Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerinin 
bilgisine sunulmaktadır. Geçmiş yıllara ilişkin 
Genel Kurul tutanakları ve diğer belgeler 
de Ortaklığımız Yatırımcı İlişkileri internet 
sitesinde yer almaktadır. 04.05.2018 tarihli 
Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı 
21.05.2018 tarih ve 9582 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. 

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 2017 yılı 
içerisinde sosyal yardım amacıyla yapılan 
toplam bağış tutarı 372.667 TL olup, bunun 
dışında bağış bulunmamaktadır. Ortaklığımız 
Bağış Politikası Ortaklığımız Yatırımcı İlişkileri 
internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine 
sunulmaktadır.

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. 

2017 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüldüğü 
Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2018 
tarihinde, Ortaklık merkez adresi olan 
Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı 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 1.026.500.491,99 TL’sini (%74) 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 
17.04.2018/9560 sayılı Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesi’nde (TTSG), 17.04.2018 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 

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. 

2018 yılında yapılan 2017 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. Kara 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 
Kar 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.
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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, 2018 yılı 
içerisinde 69 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. 

Ortaklığımız tarafından TTK ve Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği 
hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe 
/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
(TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan 
ve Akis Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 
denetlenen 2017 yılı hesap dönemine ait 
konsolide finansal tablolara göre 639.000.000 
TL net dönem kârı elde edilmiş olup, yasal 
kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan 
kayıtlarda) ise geçici vergi beyannamesine 
göre 2.869.492.938 TL net dönem zararı 
oluşmuştur. Ayrıca yasal kayıtlarda 
7.142.969.041 TL geçmiş yıllar zararları 
bulunmaktadır. Bu çerçevede, Ortaklığımız 
yasal kayıtlarında bulunan net dönem 
zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer 
edilmesine, yasal kayıtlarda kar dağıtımına 
konu edilecek kaynak bulunmadığından, 
TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan mali 
tablolara göre elde edilmiş olan 639.000.000 
TL’lik net dönem kârının da geçmiş yıllar 
kârlarına transfer edilerek, 04.05.2018 
tarihli Genel Kurul’da 2017 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. 

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 
kapsamında ki 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 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 
32.000 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.
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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. 2018 yılında, Ortaklığımız 
çalışanları tarafından başvuru mercii 
olan Etik Hat’a 245 bildirim ulaşmıştır. Bu 
bildirimler, çalışan-çalışan, çalışan-yönetici 
iletişim problemleri, kurumun genel 
uygulamaları ve çalışma koşullarına eleştiri 
gibi konuları kapsamaktadır. 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 26.10.2017 
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, 

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

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

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. Ortaklığımızda uygulanmakta 
olan Performans Değerlendirme Sistemi’nin 
usul ve esasları ve performans değerlendirme 
kriterleri Ortaklık Performans Yönetim 
Sistemi El Kitabı’nda tanımlanmış olup 
tüm çalışanlarımız tarafından Ortaklığımız 
intranet sayfasından ulaşılabilmektedir. 
Performans Yönetimi Sistemi’nin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları 
devam etmektedir. 

Çalışanlarla ilişkiler, Personel İlişkileri 
Şefliği üzerinden gerçekleştirilmektedir. 
Personel İlişkileri Şefliği çalışanlarla 

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.

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 2018 yılında, kurumsal sosyal 
sorumluluk çerçevesinde, insani yardım, spor, 
bilim-teknoloji ve kültür alanlarında çeşitli 
konulara yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. 
2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da, 
Somali özelinde çalışmalar sürdürülmüştür. 
İhtiyaç analizleri sonucunda, belirlenen 

yetimhanelerin eksikleri karşılanmaya devam 
etmiştir. Somali Katarakt Projesi kapsamında, 
Somali’de maddi imkansızlıklardan dolayı 
katarakt hastalığı sebebi ile görme kaybı 
yaşayan yüzlerce kişinin tedavi edilmesi 
sağlanmıştır. Ek olarak, Somali-Galkayo 
şehirleri arasında başlatılan kardeş 
şehir ilişkisi kapsamında hazırlanan giysi 
paketlerinin, yetimhanelerdeki ihtiyaç sahibi 
çocuklara gönderimi yapılmıştır. 

Bir milyonu aşan Arakanlının etkilendiği 
insani kriz sonrasında, 2017 yılında yapılmış 
olan projelerin takibi sürdürülmüştür.

Türk Kızılayı ile 2018 yılını içeren 
anlaşmamız kapsamında, yardım, kan ve 
kan malzemelerinin taşınması, yardım 
ekiplerinin seyahati konusunda desteğimiz 
sürdürülmüştür. 

Ülkemizde çocukların ve gençlerin 
bilimsel araştırmalara ilgisinin arttırılması, 
ayrıca teknoloji ve inovasyon alanındaki 
çalışmalarını desteklemek maksadı ile çeşitli 
eğitim derneklerini destekleyen Türk Hava 
Yolları, bilim şenliklerine sponsor olmuş, yurt 
içi ve yurtdışında bilim ve teknoloji konulu 
farklı yarışmalara katılan yüzlerce öğrenciye 
ulaşım desteği sağlamıştır. 

Tüm dünyada ilgi izlenen spor 
organizasyonlarına sponsor olan Türk Hava 
Yolları, engelli bireylerin spor aktivitelerine 
daha çok entegre olabilmesi için çeşitli 
çalışmaları hayat geçirmektedir. Bu 
kapsamda Bedensel Engelliler Federasyonu 
ile sponsorluk anlaşması devam etmektedir.

Ortaklığımız tarafından, “Biz Anadoluyuz” 
Projesi'ne 2018 yılında da “Ulaşım Sponsoru” 
olarak destek verilmiştir. Proje kapsamında, 
doğu illerimizden batı illerimize ve batı 
illerimizden doğu illerimize çeşitli geziler 
düzenlenerek, binlerce öğrencimizin kültür, 
tarih ve ortak değerler konularında yaşayarak 
öğrenmelerine katkı sunmaktadır. 

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.
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• Ortaklığımızın 04.05.2018 tarihli Olağan 
Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu 
Üyesi Sayın Arzu Akalın ve İsmail Gerçek 
görevinden ayrılmıştır.

• Sayın Arzu Akalın'ın 04.05.2018 tarihinde 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 
istifa etmesi sebebiyle, münhal bulunan 
Yönetim Kurulu Üyeliğine; Ana Sözleşmenin 
10. Maddesi gereğince ilk Genel Kurul 
toplantısında onaya sunulmak üzere, Sayın 
Fatmanur Altun'un atanmasına karar 
verilmiştir.

• Sayın İsmail Gerçek'in 04.05.2018 tarihinde 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 
istifa etmesi sebebiyle, münhal bulunan 
Yönetim Kurulu Üyeliğine; Ana Sözleşmenin 
10. Maddesi gereğince ilk Genel Kurul 
toplantısında onaya sunulmak üzere, Sayın 
Mithat Görkem Aksoy'un atanmasına karar 
verilmiştir.

• 04.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı 
ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığı 
için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na 
başvuruda bulunulan Sayın Fatmanur Altun 
hakkında SPK'nın 25.05.2018 tarihli yazısı ile 
uygunluk verilmiştir

• Ortaklığımız Kurumsal Yönetim Komitesi 
Başkanı olarak görev yapan Sayın Arzu 
Akalın'ın ve Kurumsal Yönetim Komitesi 
Üyesi olarak görev yapan Sayın İsmail 
Gerçek'in istifaları nedeni ile Sayın 
Fatmanur Altun'un Sermaye Piyasası Kurulu 
Bağımsızlık oluruna tabi olmak üzere, 
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak, 
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat Görkem 
Aksoy'un ise Kurumsal Yönetim Komitesi 
Üyesi olarak atanmalarına karar verilmiştir. 

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. 

Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranı ile 
ilgili belirlenen bir hedef bulunmamakla 
birlikte, 2018 yılı itibarıyla Ortaklık Yönetim 
Kurulu’nun bir kadın üyesi bulunmaktadır. 
2018 yılında Yönetim Kurulu bünyesinde 
gerçekleşen önemli değişiklikler aşağıda 
sırasıyla belirtilmiştir.

31.12.2018 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: 

Adı Soyadı Görevi
Göreve 

Başlama Tarihi
Bağımsızlık 

Durumu
Yer Aldığı 

Komiteler ve Görevi

M. İlker Aycı
Yönetim Kurulu 

Başkanı 04.04.2014 Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi/ Başkan

Bilal Ekşi

Genel Müdür, 
Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili 21.10.2016 Bağımsız Üye Değil
İcra Komitesi/ Başkan 

Vekili

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

Prof. Dr. Mecit Eş Yönetim Kurulu Üyesi 29.03.2013 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

Fatmanur Altun Yönetim Kurulu Üyesi 04.05.2018 Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim 
Komitesi / Başkan

   
2018 yılında Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, fakat 31.12.2018 itibari ile görevde olmayan 
yöneticilere ilişkin bilgiler ise aşağıda sunulmuştur.
  

Adı Soyadı Görevi
Göreve 

Başlama Tarihi
Bağımsızlık 

Durumu
Yer Aldığı 

Komiteler ve Görevi

İsmail Gerçek Yönetim Kurulu Üyesi 08.04.2011 Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim 

Komitesi / Üye

Arzu Akalın Yönetim Kurulu Üyesi 04.04.2014 Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim 

Komitesi/ Başkan

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 itibarıyla 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.
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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 Komitesi 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 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. 

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

Yönetim Kurulu’nda her üyenin bir oy hakkı 
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.

2018 yılı içerisinde 52 Yönetim Kurulu 
Toplantısı yapılmış olup 300 karar alınmıştır. 
Bu toplantılarda görüşülen ve Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 
onaylanmayarak Genel Kurul onayına 
sunulması gereken ilişkili taraf işlemleri veya 
önemli nitelikte işlemler bulunmamaktadır.

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

Türk Hava Yolları A.O. 
Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: 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 2018 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 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. 2018 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 2018 yılında altı kez toplanmış 
ve hazırladıkları risk değerlendirmesi 
raporunu Yönetim Kurulu’na sunmuştur. 

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. 
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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.

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.

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. 

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 

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, 

• 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.

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 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. 

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. 2018 yılında Yönetim Kurulu 
üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür 
Yardımcılarına ödenen ücret ve ikramiye 
dâhil tüm maddi menfaatlerin toplamı 
19.659.981 TL olarak gerçekleşmiştir.
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YÖNETİM KURULU 
KOMİTELERİNİN ETKİNLİĞİNE 
İLİŞKİN YÖNETİM KURULU 
DEĞERLENDİRMESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2018 
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 2018 yılında, Ortaklık 2018 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; 2018 ve 2024 
yılları arasında teslim alınması planlanan 
uçakların finansman ihtiyacı ve borç 
servislerine ilişkin durum göz önünde 
bulundurularak nakit projeksiyonu ve ön 
ödeme tutarları hususlarında Yönetim 
Kurulu’na tespit ve öneriler sunmuştur. 
Bunlarla birlikte yeni Havalimanı yerleşkesine 
taşınma planları gözden geçirilerek olası 
riskler ve fırsatlar tespit edilmiştir. 

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. 

Aday Gösterme Komitesi'nin de görevlerini 
yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, 
2018 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 İlkeleri'nde 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 Üyelikleri'ne ilişkin seçim, 4 Mayıs 2018 
tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 
onaya sunulmuş ve Genel Kurul’ca kabul 
edilmiştir. 

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, 2018 yılı 
içerisinde Yönetim Kurulu’na altı kez yazılı 
bildirimde bulunmuştur. 

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. 2018 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. 



185184

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU

2018 SONUÇLARINA İLİŞKİN 
YÖNETİM KURULU’NUN 
DEĞERLENDİRMESİ

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.

1933 yılından beri göklerde olan ülkemizin 
Milli Bayrak Taşıyıcısı olarak, başarılarla 
tamamladığımız 2018 yılını geride 
bırakırken, 2023 hedeflerimize odaklanmış 
durumdayız. Cumhuriyetimizin 95. yılında 
açılışı yapılan İstanbul Havalimanı, 2019’daki 
büyük taşınmadan sonra Türkiye havacılık 
sektörünün ve Türk Hava Yolları’nın önemli 
dönüm noktalarından birine tanıklık 
edecektir. Tüm havacılık sektörüne yepyeni 
bir soluk getirecek 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. 

Coğrafyamızda yaşanan istikrarsızlıklara ve 
yoğun küresel rekabete rağmen, tarihinin 
en başarılı yıllarından birini 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. Türkiye’nin en değerli 
markalarından biri olan Türk Hava Yolları, 
2023 vizyonu doğrultusunda yürüdüğü bu 
yolda yükselişini sürdürmeye ve Türkiye’ye 
kazandırmaya devam edecektir.

Türk Hava Yolları’nın hem operasyonel 
hem de mali performans açısından rekorlar 
kaydettiği 2017 yılının ardından, 2018 yılını 
da 2017’deki başarılı performansın artarak 
devam ettiği bir yıl olarak geride bıraktık. 
Artan talep ve birim gelirler ile Ortaklığımız 
2018 yıllık satış gelirini geçen yıla göre %17 
artırarak 12,9 milyar ABD dolarına  ulaştırmış 
ve hızla artan petrol fiyatlarına rağmen 
2018 yılını 753 milyon ABD doları net kâr ile 
tamamlamıştır. 

Türk Hava Yolları, 2018 yılında ülkemize gelen 
turist sayısının geçen yıla göre %22 artarak 
yaklaşık 40 milyon ziyaretçiye ulaşmasının 
da etkisiyle beraber taşıdığı yolcu sayısını 
75,2 milyona çıkarmıştır. Yıl içerisinde birçok 
önemli başarı kaydeden Ortaklığımız 2018 
yılında tarihin en yüksek yıllık yolcu doluluk 
oranını gerçekleştirerek 2017’ye göre 2,8 
puanlık artış ile %81,9 yolcu doluluğuna 
ulaşmıştır. Türk Hava Yolları’nın yolcularının 
gözünde bir numara olmasını sağlayan eşsiz 
hizmet kalitesinden hiç bir koşulda ödün 
vermeden ve yolcu memnuniyetini daima en 
üst seviyede tutarak operasyonlarına devam 
etmesinin söz konusu başarılarda şüphesiz 
büyük payı olmuştur.

2018 yılında elde edilen başarının en önemli 
yapı taşlarından biri de 2017 yılında da 
olduğu gibi hiç şüphesiz Turkish Cargo’dur. 
Dünyanın 124 ülkesindeki müşterilerine 
sunduğu hizmetlerini Türk Hava Yolları 
kalitesi ile sürdüren Turkish Cargo, 2018 
yılında geçen yıla göre %25 artışla 1,4 milyon 
tonun üzerinde 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 124 ülkesindeki 
müşterilerine sunduğu hizmetlerini Türk Hava 
Yolları kalitesi ile sürdürmeye ve dünya hava 

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 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.

YASAL BİLGİ-HUKUKİ METİNLER



187186

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim 
de dâhil), derecelendirilmesi ve 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

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 Akpınar
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BAĞLI ŞİRKET RAPORU

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 Şanlıer

01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN BAĞLI ŞİRKET 
RAPORU’NUN SONUÇ BÖLÜMÜ:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10. Maddesine 
istinaden Ortaklığımız'ın THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden yakıt 
ikmal / temin işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2018 
yılı finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine oranının %10'dan fazlasına ulaşması ve 
2019 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam 
etmesinin öngörülmesi dolayısıyla, konuya ilişkin Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından İlişkili 
Taraf İşlemler raporu hazırlanmıştır. Bu raporda söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla 
uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir.
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SORUMLULUK BEYANI

SAYI  :  TK2019037099       İSTANBUL                                                                                                    
KONU :  Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No: 14.1    04.03.2019
     Sayılı Tebliği’nin İkinci Bölüm Madde 9
     Gereğince Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

 BORSA İSTANBUL
 34467 Emirgan / İstanbul

Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nun 04.03.2019 tarih, 73 sayılı kararıyla onaylanmış olan 31 Aralık 
2018 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 Formu’nun 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 kar zararıyla ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet 
raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki faaliyetlerle birlikte, 
Ortaklığımızın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, 
dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.

Saygılarımızla,

       TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

 Dr. Zekeriya DEMİR  Doç. Dr. Murat ŞEKER  Bilal EKŞİ
 Muhasebe ve  Genel Müdür (Mali) Yrd.  Genel Müdür
 Mali Kontrol Başkanı

TÜRK HAVA YOLLARI 
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA VE 
AYNI TARİHTE SONA EREN YILA AİT 

FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
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KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat: 2-9
Levent 34330 lstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr 

Bağımsız Denetçi Raporu

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Genel Kurulu’na

A) Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 

Görüş

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nın (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 
2018 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar 
ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe 
politikalarının özeti de dâhil olmak üzere konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını 
denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla konsolide finansal 
durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit 
akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS’lere”) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun 
bir biçimde sunmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan bağımsız denetim 
standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye 
Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. 
Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların 
Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan 
Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar “(Etik Kurallar)” ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili 
mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve 
mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim 
sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak 
oluşturduğuna inanıyoruz. 

Kilit Denetim Konuları 

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız 
denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların 
bağımsız denetimi çerçevesinde ve konsolide finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış 
olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

Hasılatın, yolcu uçuş yükümlülüğünün ve Sık Uçuş Programı yükümlülüğünün muhasebeleştirilmesi

Hasılat, yolcu yükümlülüğünün ve sık uçuş programının muhasebeleştirilmesi ile ilgili muhasebe politikaları ve 
kullanılan önemli muhasebe tahmin ve varsayımların detayı için sırasıyla, Dipnot 2.4.1, 2.4.1 ve 2.4.21 ’e bakınız.

Kilit Denetim Konusu Konunun denetimde nasıl ele alındığı 
Grup’un hasılatının büyük bir kısmı yolcu gelirlerinden 
oluşmaktadır. Yolcu gelirleri, taşıma hizmeti tamamlandığında 
hasılat olarak muhasebeleştirilmektedir. Satılan ancak henüz 
kullanılmayan (uçulmayan) biletler ise ilgili uçuş yapılana kadar 
yolcu uçuş yükümlülüğü olarak muhasebeleştirilmektedir. 
— Satılan ancak henüz kullanılmayan (uçulmayan) biletlerden 
elde edilen gelirin doğru dönemde hasılat olarak finansal 
tablolara alınması önemli ölçüde yönetim muhakemesi 
gerektirmektedir.
— Grup, uçuş hizmeti sağlamadan yazdığı geliri (bilet 
yanma geliri) istatistiki verilere göre tespit ettiğinden, yolcu 
gelirlerinden elde edilen hasılat olarak muhasebeleştirilen bu 
gelirler yönetimin tahmin ve muhakemesini içermektedir.
— Taşıma hizmetinin tamamlanıp hasılatın finansal tablolara 
alınması sırasında, karmaşık ve birden fazla dahili Bilgi 
Teknolojileri (“BT”) sistemleri arasında bilgi paylaşımı 
gerçekleşmekte ve bu paylaşım büyük hacimde işlenen veri 
içermektedir. 
— Henüz uçuşu gerçekleşmemiş biletler üzerinden hasılat 
tutarının hesaplanmasında kullanılan tahminlerin ve bu hasılat 
tutarının doğru dönemde muhasebeleştirilmesinin muhakeme 
gerektirmesi, yolcu gelirlerinin muhasebeleştirilmesi için 
kullanılan BT sistemlerinin karmaşıklığı ve işlenen veri hacminin 
büyüklüğü sebebiyle hasılatın  ve yolcu yükümlülüğünün 
muhasebeleştirilmesi kilit denetim konuları olarak 
belirlenmiştir.
— Grup, üyelerine “Miles and Smiles” adında bir Sık Uçuş 
Programı dahilinde birikmiş mesafe üzerinden hesaplanan 
ücretsiz uçuş ödülü vermektedir. Uçuş ödülü, satış işlemlerinin 
farklı bir bileşeni şeklinde muhasebeleştirilmektedir. Hasılat 
olarak kaydedilen bedelin bir kısmı, müşteriye sunulan 
hizmetlere işlem bedeli dikkate alınmak suretiyle dağıtılarak, 
söz konusu hizmetler müşteriye sunuldukça (taşıma hizmeti 
verildiğinde) hasılat olarak finansal tablolara alınmaktadır.
— Mil yükümlülükleri olarak muhasebeleştirilen uçuş ödülü, 
millerinin kullanılması durumunda geçerli olacak değerinden 
takip edilmektedir. Grup, kullanılmayacağını tahmin ettiği 
milleri, istatistiki verilere (yanma oranlarına)  dayandırarak 
hasılat  olarak finansal tablolara almaktadır. 
— Sık uçuş programı kapsamında ödül olarak verilen millerin 
değerini belirlemeye yönelik tahminler ile kullanılmadan 
sona erecek olan millerin yanma oranının tespit edilmesinin 
karmaşık olmasının yanı sıra yönetimin muhakemesini ve 
tahminlerini içerdiğinden Sık Uçuş Programı yükümlülüğünün 
muhasebeleştirilmesi kilit denetim konularından biri olarak 
belirlenmiştir.

Bu alanda uyguladığımız denetim prosedürlerimiz aşağıdakileri 
içermektedir:

— BT uzmanlarımızdan yardım alınmak suretiyle yolcu gelirini 
muhasebeleştirmek için kurulmuş olan iç kontrol ve BT 
sistemleri kontrollerinin,  tasarım, uygulama ve etkinliğini test 
ettik.
— Yolcu gelirlerini tanımlamak üzere yapılandırılmış sistemlerin 
uygulama kontrollerini test ettik.
— Dış pazar verilerini ve BT uzmanlarımız tarafından test edilen 
trafik verileri aracılığı ile beklenti analizleri gerçekleştirdik.
— Henüz uçuşu gerçekleşmemiş yolcu bilet gelirlerinin, 
örneklem yoluyla seçilen satışlardan satış tarihini ve biletin 
geçerliliğini test ettik. Ayrıca, kullanılmayacağı istatistiksel 
veriler vasıtasıyla tahmin edilen biletlere atfedilebilen uçuş 
fiyatlarını belirlemek için kullanılan yöntemlerin tutarlılığını ve 
aritmetik hesaplamasını da kontrol ettik.
— Miles and Smiles ödüllerinin değerini belirlemek için 
kullanılan matematiksel modellerde uygulanan tahmin ve 
varsayımları değerlendirdik.
— Raporlama dönemi sonu itibarıyla hesaplanan mil 
yükümlülüklerinin, mil programlarına uygunluğunun 
değerlendirilmesi amacıyla, kullanılan millere karşılık gelen 
değeri ve buradan türetilen varsayım ve parametreleri test 
ettik.
— BT uzmanlarımızın yardımı vasıtasıyla mil yükümlülüğünün 
muhasebeleştirmesi için kurulmuş olan iç kontrol ve BT 
sistemleri kontrollerinin,  tasarım, uygulama ve etkinliğini 
test ettik. Bununla beraber otomatik olmayan kilit iç kontrol 
testlerinin uygunluğunu ve etkinliğini de test ettik.
— Geçmiş, istatistiki itfa modelleri ve gözlemlenebilir piyasa 
fiyatları ile karşılaştırma yoluyla ödül olarak verilecek olan 
mil değerlerinin hesaplamalarını test etmeyi amaçladık. 
Modeller üzerinde uygulanan kontrolleri test ettik. Geçmişteki 
deneyimleri dikkate alarak kullanılmadan sona erecek olan 
mil miktarını tahmin etmek için kullanılan varsayımların 
uygunluğunu test ettik.
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Uçakların parçalara ayrılarak muhasebeleştirilmesi

Uçakların parçalara ayrılarak muhasebeleştirilmesi ile ilgili muhasebe politikaları ve kullanılan önemli muhasebe 
tahmin ve varsayımların detayı için Dipnot 2.4.3’e bakınız.

Kilit Denetim Konusu Konunun denetimde nasıl ele alındığı
31 Aralık 2018 itibarıyla maddi duran varlıklar altında 
muhasebeleştirilen uçaklar Grup’un toplam varlıklarının yaklaşık 
olarak % 56'sını oluşturmaktadır. 
Uçakların değerinin ölçülmesinde kullanılan yönetimin önemli 
tahmin ve yargıları şu şekildedir:
— Uçakların faydalı ömürlerinin ve kalıntı değerlerinin 
belirlenmesi.
— Uçakların ne şekilde parçalara ayrılacağının belirlenmesi
— Farklı parçalarına göre ayrıştırılan uçakların net defter 
değerlerinin incelenmesi, (nakit yaratan birimler (NYB))
Grup, doğrudan satın alım veya finansal kiralama yöntemiyle 
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 
faydalı 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 faydalı ömrünün kısa olanı üzerinden 
amortismana tabi tutulmaktadır.
Uçaklarının parçalara ayrılarak faydalı ömürlerinin belirlenmesi 
önemli ölçüde yönetim tahmin ve muhakemesi içerdiğinden, bu 
konu kilit denetim konularından biri olarak belirlenmiştir.

Bu alanda uyguladığımız denetim prosedürlerimiz aşağıdakileri 
içermektedir:

— Faydalı ömür ve kalıntı değer tahminlerini Grup’un filo planı 
ile son dönemlerde yapmış olduğu uçak alım/kiralama işlemleri 
ve sözleşme hakları ile karşılaştırdık.
— Grup filosundaki uçakların ayrıştırılmış önemli uçak 
parçalarını ve ömürlerini sektörel uygulamalarla karşılaştırdık.
— Grup'un amortisman politikalarını, uçakların ve ilgili 
ekipmanların tahmini faydalı ömürleri ve kalıntı değerleri 
ile birlikte gelecekteki satın alımları ve uçakların elden 
çıkarmalarını da içeren, filo planı için planlarını analiz ettik.
— Uçak parçalarının faydalı ömürlerini sektörel ortalama 
aralıkları ile karşılaştırdık.
— Amortisman giderlerini; önceden belirlenmiş faydalı ömürler 
üzerinden yeniden hesapladık.

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde 
sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç 
kontrolden sorumludur.

Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup’u tasfiye etme ya da ticari 
faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan 
sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup’un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip 
içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. 
SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız 
denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her 
zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu 
olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde 
bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız 
denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi 
sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

• Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve 
değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve 
görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârlık, 
kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı 
tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.

• Grup’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ancak duruma uygun denetim 
prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ve yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili 
açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe 
oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin 
işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin 
mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, konsolide finansal tablolardaki ilgili açıklamalara 
dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz 
gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar,  bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına 
dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Grup’un sürekliliğini sona erdirebilir.

• Konsolide finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların 
temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı 
değerlendirilmektedir.

• Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, grup içerisindeki işletmelere veya faaliyet 
bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Grup denetiminin 
yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek 
başımıza sorumluyuz.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız 
denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara 
bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. 
Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususları ve -varsa- ilgili önlemleri üst 
yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız 
denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun 
kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, 
kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili 
hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin 
Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 4 Mart 2019 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na 
sunulmuştur. 
2) TTK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket’in 1 Ocak – 31 Aralık 2018 hesap döneminde defter 
tutma düzeninin ve konsolide finansal tablolarının TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin 
hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
3) TTK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen 
açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.
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KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHI ITIBARIYLA KONSOLIDE BILANÇO
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHI ITIBARIYLA KONSOLIDE BILANÇO
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar. Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar. 

   

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş  

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş

VARLIKLAR
Dipnot 

Referansları  31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
     
Dönen Varlıklar     
Nakit ve Nakit Benzerleri 5    8.606    7.132 
Finansal Yatırımlar 6    2.733    736 
Ticari Alacaklar     

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9    10    6 
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10    2.992    2.227 

Diğer Alacaklar    
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9    18  - 
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12    6.199    1.204 

Türev Araçlar 35    299    767 
Stoklar 13    1.000    728 
Peşin Ödenmiş Giderler 14    1.011    450 
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 32    318    120 
Diğer Dönen Varlıklar 24    520    329 
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR    23.706    13.699 
     
Duran Varlıklar     
Finansal Yatırımlar 6    454    193 
Diğer Alacaklar     

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12    5.280    2.336 
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3    1.884    1.209 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller     2    2 
Maddi Duran Varlıklar 15    73.219    49.040 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar     

- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16    429    249 
- Şerefiye 17    65    47 

Peşin Ödenmiş Giderler 14    4.037    1.872 
TOPLAM DURAN VARLIKLAR    85.370    54.948 
     
TOPLAM VARLIKLAR    109.076    68.647 

  

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş  

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş

KAYNAKLAR
Dipnot 

Referansları  31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
     
Kısa Vadeli Yükümlülükler     
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7    5.780    2.807 
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7-18    6.680    3.707 
Diğer Finansal Yükümlülükler 8    32    61 
Ticari Borçlar     

- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9    1.213    635 
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10    4.162    2.594 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11    1.053    755 
Diğer Borçlar     

- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9  -    25 
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12    412    245 

Türev Araçlar 35    1.033    481 
Ertelenmiş Gelirler 14    5.534    3.831 
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 32  -    47 
Kısa Vadeli Karşılıklar     

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20    200    155 
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20    87    82 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24    1.087    784 
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    27.273    16.209 
     
Uzun Vadeli Yükümlülükler     
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7-18    43.342    27.684 
Diğer Borçlar     

- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12    188    314 
Ertelenmiş Gelirler 14    315    159 
Uzun Vadeli Karşılıklar     

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22    685    482 
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 32    5.989    3.628 
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    50.519    32.267 
     
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  ( 184)  ( 55)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya 
Giderler     

- Yabancı Para Çevrim Farkları 25    16.687    9.171 
- Riskten Korunma Kazançları 25    1    231 
-Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal 
Varlıklardan (Kayıplar) / Kazançlar 25  ( 37)    3 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25    59    59 
Geçmiş Yıllar Karları 25    8.206    7.619 
Net Dönem Karı    4.045    639 
Ana ortaklığa ait özkaynaklar    31.281    20.171 
Kontrol gücü olmayan paylar    3  - 
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR    31.284   20.171 
    
TOPLAM KAYNAKLAR     109.076    68.647 
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE KAR VEYA ZARAR VE DIĞER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar. 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş  

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş

KAR VEYA ZARAR KISMI
Dipnot 

Referansları  
1 Ocak-

31 Aralık 2018  
1 Ocak-

31 Aralık 2017
Hasılat 26    62.853    39.779 
Satışların Maliyeti (-) 27  ( 49.284)  ( 31.943)
BRÜT KAR    13.569    7.836 
Genel Yönetim Giderleri (-) 28  ( 1.238)  ( 1.002)
Pazarlama ve Satış Giderleri (-) 28  ( 6.185)  ( 4.101)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 29    808    961 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 29  ( 762)  ( 126)
ESAS FAALİYET KARI    6.192    3.568 
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 30    493    640 
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 30  ( 7)  ( 5)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından 
Paylar 3    656    357 
FİNANSMAN GELİRİ ÖNCESİ FAALİYET KARI    7.334    4.560 
Finansman Gelirleri 31    753    204 
Finansman Giderleri (-) 31  ( 2.853)  ( 3.951)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI    5.234    813 
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri  ( 1.189)  ( 174)
Dönem Vergi Gideri 32  ( 182)  ( 179)
Ertelenmiş  Vergi Gideri 32  ( 1.007)    5 
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI    4.045    639 
DÖNEM KARININ DAĞILIMI     
     
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER     
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar    7.246    1.651 
Yabancı Para Çevrim Farkları    7.516  1.486
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan 
Finansal Varlıklardan (Kayıplar)/Kazançlar  ( 50)  4
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan 
Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi    10  ( 1)
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/(Kayıpları)  ( 326)    250 
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış 
Riskinden Korunma Kazançları/(Kayıpları)    8  ( 41)
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Vergi (Gideri)/Geliri    88  ( 47)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar  ( 129)  ( 18)
Tanımlanmış Emeklilik Planlarındaki Aktüeryal (Kayıplar)/
Kazançlar  ( 161)  ( 23)
Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergi Geliri/(Gideri)    32    5 
DİĞER KAPSAMLI GELİR    7.117   1.633
      
TOPLAM KAPSAMLI GELİR     11.162    2.272 
      
Pay Başına Kar (Kr) 33    2,93    0,46 
Sulandırılmış Pay Başına Kar (Kr) 33    2,93    0,46
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KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE NAKIT AKIŞ TABLOSU
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)
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Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar. 
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 Dipnot 

Referansları  
1 Ocak-

31 Aralık 2018  
1 Ocak-

31 Aralık 2017
Net Dönem Karı   4.045  639
Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler     
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15-16  5.254  3.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 20-22  113  74
Borç Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 20  4  22
Muhtemel Riskler için Ayrılan Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 37  (27)  (4)
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 30-31  (640)  (407)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 22-31  1.284  808
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler   1.763  2.917
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler 14  5  9
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları ile İlgili Düzeltmeler 31  (265)  157
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 3  (656)  (357)
Vergi Gideri İle İlgili Düzeltmeler 32  1.189  174
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler 30  (25)  (171)
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar ile İlgili Düzeltmeler 15  140  113
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler   12.184  7.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış) 10-12  103  (776)
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış 12  (1.384)  (37)
Stoklardaki Azalışlar İle İlgili Düzeltmeler 13  14  87
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış 14  (1.661)  5
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış 9  301  143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış 10  499  731
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış 11  -  208
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki (Azalış) / Artış 10-12  (197)  186
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış 14  255  904
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış / (Artış) 24  4  (215)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları   10.118  9.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 22  (50)  (50)
Vergi Ödemeleri 32  (455)  (41)
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit   9.613  9.012
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI      
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri   75  3.426
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (*) 15-16  (5.400)  (3.020)
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları / (Girişleri) 6  (1.828)  533
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 12  (4.664)  1.602
Alınan Temettüler   150  73
Alınan Faiz 30-31  640  407
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları   (11.027)  3.021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI      
Kredilerden Elde Edilen Nakit 7  14.634  7.844
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 7  (6.271)  (10.646)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 7  (4.384)  (6.565)
Ödenen Faiz   (1.042)  (738)
Diğer Nakit (Çıkışları) / Girişleri 8  (49)  45
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit   2.888  (10.060)
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Değişim   1.474  1.973
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi   7.132  5.159
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi 5  8.606  7.132

(*) 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren dönemde 9.941 TL’lik maddi ve maddi olmayan duran varlık alımının 4.541 TL’lik kısmı finansal kiralama yöntemi ile yapılmıştır (31 Aralık 2017: 5.496 TL’lik maddi ve maddi 
olmayan duran varlık alımının 2.476TL’lik kısmı finansal kiralama yöntemi ile yapılmıştır.)
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KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (“Şirket” veya “THY”) 1933 yılında Türkiye’de kurulmuştur. 31 Aralık 2018 ve 31 
Aralık 2017 tarihleri itibarıyla Şirket’in hissedarları ve hisse dağılımı aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
    
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

(*)T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak değişmiştir. 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 tarihi 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 olmamıştır.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket ile Bağlı Ortaklıklarında (hep birlikte “Grup”) çalışan toplam personel sayısı 35.205 
(tam tutar)’dir (31 Aralık 2017: 31.510 (tam tutar)). 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri 
içinde çalışan ortalama personel sayısı sırasıyla 33.034 (tam tutar) ve 30.719 (tam tutar)’dır. 

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 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla Şirket’in Bağlı Ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir: 

  Ortaklık Oranı Kayıtlı
 olduğu 

ülkeŞirket unvanı Faaliyet konusu 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017
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% - Türkiye
     
Cornea Havacılık Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. (**) Sistem Yazılım ve

 Bakım Hizmetleri 80% - Türkiye

(*) Ortaklık Yönetim Kurulunca kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermek üzere Eylül 2018’de kurulmuştur.
(**) Ortaklık Yönetim Kurulunca sistem yazılım ve bakım alanlarından faaliyet göstermek üzere Ekim 2018’de kurulmuştur. 

1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla iş ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir:

 Şirketin ve Ortaklık Sahip Olunan Ana Faaliyet
Şirketin Unvanı Faaliyetin Yeri Oranı Oy Hakkı 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

Grup, TEC, Air Albania, Goodrich ve Vergi İade Aracılık A.Ş.’nin sırasıyla, %49, %49, %40 ve %30’una sahiptir. Grup ve 
diğer yatırımcılar arasındaki sözleşmeler uyarınca, faaliyetlere ilişkin kararlar Grup ve diğer ortaklar ile müştereken 
alınmaktadır. Bu sebeple, Grup, TEC, Goodrich ve Vergi İade Aracılık A.Ş.’yi, iş ortaklığı olarak değerlendirmiştir.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

Finansal Tabloların Hazırlanış Şekli 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablo ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu’nun (‘SPK’) 13 Haziran 
2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri:II,14.1 no’lu ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliği (‘Tebliğ’) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

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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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
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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 dokuz 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.

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 No’lu “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, SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş 
olan formatlar ile KGK tarafından yayımlanan TMS Taksonomisi’ne uygun olarak sunulmuştur.

Finansal tabloların onaylanması:

Konsolide Finansal tablolar Şirket Yönetim Kurulu tarafından 4 Mart 2019 tarihinde onaylanmıştır. Genel Kurulu’nun  
ve ilgili düzenleyici kurumların bu konsolide finansal tabloları değiştirme hakkı bulunmaktadır.

2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar  

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek 
dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de gelecek dönemlerde ileriye yönelik olarak 
uygulanır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları, geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları 
yeniden düzenlenir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar (devamı)

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in 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. Şirket cari dönem 
finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından, önceki dönem finansal tablolarında aşağıdaki düzeltme 
ve sınıflamalar yapmıştır. 

- 1 Ocak - 31 Aralık 2017 döneminde  İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar içerisinde gösterilen 6 TL’lik tutar 
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklara sınıflanmıştır.

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

2.4.1 Hasılat 

Hizmet Sunumu: 

Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Yolcu ve kargo 
taşıma gelirleri, taşıma hizmeti tamamlandığında faaliyet geliri olarak kaydedilmektedir. Satılan ancak henüz 
kullanılmayan (uçulmayan) biletler, 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. 

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 itibarıyla özkaynakların açılış bakiyesinde bir düzeltme olarak muhasebeleştirilmiştir. Bu sebeple, 
2017 yılına ait önceki dönem yeniden düzenlenmemiştir ve daha önce olduğu gibi TMS 18, TMS 11 ve ilgili yorumlarla 
uyumlu olarak raporlanmaya devam edilmektedir. 

Yeni muhasebe politikalarının detayları ve Grup'un hizmetlerine ilişkin önceki muhasebe politikalarındaki değişiklikler 
aşağıda belirtilmiştir.

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.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.4.1 Hasılat (devamı)

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

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit 
girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. 

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda 
alınır.

2.4.2 Stoklar

Stoklar 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.

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. 
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.4.3 Maddi Duran Varlıklar (devamı)

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 -

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.4.4 Kiralama İşlemleri

Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri, finansal kiralama olarak 
sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.

Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira ödemelerinin 
bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan yükümlülük, konsolide bilançoda 
finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. 

Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir. 
Kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan veya alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca 
doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir. Faaliyet kiralaması altındaki koşullu kiralar oluştukları dönemde gider 
olarak kaydedilir.

Operasyonel kiralamalardan elde edilen kira geliri ilgili kira dönemi boyunca doğrusal yöntemle kayıtlara alınır. 
Operasyonel kiralamanın müzakere edilmesi ve düzenlenmesinde tahakkuk eden ilk direkt maliyetler kiralanan 
varlığın defter değerine eklenir ve kira dönemi boyunca doğrusal yöntemle kayıtlara alınır.

Grup yönetimi, TMS 17 “Kiralama İşlemleri” standardı çerçevesinde uçak gövde ve motorlarına satış ve geri kiralama 
işlemi uygulamıştır. Geri kiralama işlemi bir finansal kiralama ise, yapılmış olan işlem, kiralanan varlık işlemin teminatı 
olmak üzere, kiraya verenin kiracıya finansman sağladığı bir araçtır. İlgili varlığın defter değerini aşan satış gelirleri 
ertelenir ve kiralama süresi boyunca itfa edilir. Bir satış ve geri kiralama işleminin faaliyet kiralaması ile sonuçlanması 
ve ilgili işlemin gerçeğe uygun değer üzerinden gerçekleştiğinin açık olması durumunda, her türlü kâr veya zarar 
hemen muhasebeleştirilir. Satış fiyatının gerçeğe uygun değerin üzerinde olması durumunda, gerçeğe uygun değeri 
aşan kısım ertelenir ve ilgili varlığın beklenen kullanım süresi boyunca itfa edilir.

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.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

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. 

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.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.4.8 Finansal Araçlar (devamı)

(a) Finansal Varlıklar (devamı)

Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir 
kontrata bağlı olan ticari işlem tarihinde kayıtlara alınır.

Önemli yeni muhasebe politikalarının detayları ve önceki muhasebe politikalarındaki değişikliklerin etkisi ve niteliği 
aşağıda belirtilmiştir. 

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 Şirket'in 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.

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
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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)

• 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. 

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.4.8 Finansal Araçlar (devamı)

(a) Finansal Varlıklar (devamı)

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 3 ay veya 3 
aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek 
likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerlerine yakındır.

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. 
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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)

Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü (devam)

Şirket, 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, Şirket 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, Şirket’in geçmiş kredi zararı tecrübelerini dayanan ve ileriye dönük 
bilgiler içeren nicel ve nitel bilgi ve analizleri içerir. Şirket, bir finansal varlık üzerindeki kredi riskinin, vadesinin 30 gün 
geçmesi durumunda önemli ölçüde arttığını varsaymaktadır. 

Şirket, bir finansal varlığı aşağıdaki durumlarda temerrüde düşmüş olarak dikkate alır: 

• Şirket 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, Şirket’in kredi riskine maruz kaldığı azami sözleşme süresidir.

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, Şirket 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.

 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.4.8 Finansal Araçlar (devamı)

(a) Finansal Varlıklar (devamı)

Değer Düşüklüğünün Sunumu (devamı)

Sözleşme varlıklarını da içeren ticari ve diğer alacaklar ile ilgili değer düşüklükleri kar veya zarar ve diğer kapsamlı 
gelir tablosunda ayrı olarak sunulur. Sonuç olarak, Şirket, TMS 39 kapsamında, 26 TL tutarındaki değer düşüklüğü 
zararlarını “Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler”den 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren on iki aylık hesap dönemine ait 
kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alan “ticari ve diğer alacaklardan kaynaklanan değer düşüklüğü 
zararı” olarak sınıflamıştır.

(b) Finansal Yükümlülükler

Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere ve finansal bir yükümlülüğün 
ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm borçları düşüldükten sonra 
kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve 
özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir.

Finansal yükümlülükler ya gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler olarak ya da 
diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır 
ve her raporlama döneminde, raporlama tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun 
değerlerindeki değişim, 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.
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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

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. 

2018 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. 

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. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

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 2018, 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla dönem sonu ve ortalama ABD Doları/TL kuru aşağıdaki gibidir:

Dönem Sonu Kuru Ortalama Kur
31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıl 5,2609 4,8301
31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıl 3,7719 3,6445
31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıl 3,5192 3,0181

31 Aralık 2018, 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla dönem sonu ve ortalama Avro /ABD Doları kuru aşağıdaki gibidir:

Dönem Sonu Kuru Ortalama Kur
31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıl 1,1458 1,1757
31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıl 1,1971 1,1294
31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıl 1,0542 1,1059

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 şirketler, 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.

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.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.4.12 Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (devamı)

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. 
Şirket 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.

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 16 veya TMS 2’ye 
göre yapılan muhasebeleştirme işlemindeki tahmini maliyeti, anılan gayrimenkulün kullanım şeklindeki değişikliğin 
gerçekleştiği tarihteki gerçeğe uygun değeridir. Kullanım şeklindeki değişiklikten önceki ve değişikliğin gerçekleştiği 
tarihteki gerçeğe uygun değer arasındaki fark, yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki 
değişikliklerde olduğu gibi kar veya zararda muhasebeleştirilir.

2.4.15 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlaması izni vermediğinden, 
ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında ayrı olarak 
hesaplanmıştır.

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.4.15 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı)

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.

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.
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2.4.15 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı)

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.

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. 
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2.4.20 Bakım ve Onarım Giderleri

Maddi varlıkların ve kiralanan varlıkların düzenli bakımı ve onarımı için yapılan harcamalar, ilgili döneme faaliyet gideri 
olarak kaydedilmektedir. Sahip olunan veya finansal kiralama ile alınan uçakların büyük gövde ve motor bakımları 
gerçekleştiğinde aktifleştirilerek, bir sonraki bakıma kadar olan süre veya uçağın kalan faydalı ömrünün  kısa olanı 
üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. Şirket, faaliyet kiralaması ile kullanılan uçaklarını kiraya verene belirli bir 
kondisyonda teslim etme ya da tazmin etme yükümlülüğündedir. Tahmini gövde büyük bakım maliyeti, gelecekte 
katlanılması tahmin edilen maliyeti bugünkü değerine indirgeyerek; tahmini motor bakım maliyeti ise motorun 
yıl içindeki çalışma saati göz önünde bulundurularak tahakkuk ettirilir ve kira sözleşmesi boyunca 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.

TFRS 9 Finansal Araçlar ve TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

Şirket, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren TFRS 9 Finansal Araçlar ve TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 
standartlarını ilk kez uygulamıştır. 

İlk uygulamada ilgili standardın etkisi aşağıdaki gibidir: 

• Bilet yanma gelirinin planlanan uçuş tarihinden sonra tanımlanması; 
• Bilet değişiklik gelirinin planlanan uçuş tarihi ile birlikte tanımlanması;
• Finansal varlıklarda muhasebeleştirilen değer düşüklüğü kayıplarındaki artış.

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 

1 Ocak 2018 tarihinde TFRS 15’e geçiş ile birlikte geçmiş yıl kar/zararı üzerindeki vergiden arındırılmış etki aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir.

Geçmiş Yıl Kâr / Zararları Not 1 Ocak 2018'de TFRS 15'e Geçiş Etkileri
  

Bilet Yanma Gelirinde Azalış (a) 21
Bilet Değişiklik Gelirinde Azalış (b) 8
İlişkili Vergi (6)

1 Ocak 2018 Tarihinde Etki  23

Aşağıdaki tablolar TFRS 15’e geçiş ile birlikte Grup’un 31 Aralık 2018 tarihli ara dönem bilanço ve kar/zarar tablolarına 
etkilerini özetlemektedir. 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren on iki aylık dönem için Grup’un nakit akış ve diğer 
kapsamlı gelirlerinde önemli bir değişiklik oluşmamıştır. 
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TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat (devamı)

TFRS 15’in uygulanmasına ilişkin değişikliklerin 31 Aralık 2018 tarihli konsolide bilanço üzerindeki etkileri aşağıdaki 
gibidir:

 Not
31 Aralık 2018 

Raporlanan Düzeltme 
31 Aralık 2018 

IFRS 15 Etkisi Hariç 
VARLIKLAR     
DÖNEN VARLIKLAR    23.706 -   23.706 
DURAN VARLIKLAR    85.370 -   85.370 
TOPLAM VARLIKLAR    109.076 -   109.076 
KAYNAKLAR     
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    27.273   75   27.198 
Ertelenmiş Gelirler (a),(b)   5.534   75   5.459 
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER    50.519    50.519 
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR    31.284 ( 75)   31.359 
Geçmiş Yıllar Karları (a),(b)   8.206 ( 23)   8.229 
Net Dönem Kârı (a),(b)   4.045 ( 52)   4.097 
TOPLAM KAYNAKLAR    109.076 -   109.076 

TFRS 15’in uygulanmasına ilişkin değişikliklerin 31 Aralık 2018 tarihli konsolide kar/zarar tablosu üzerindeki etkileri 
aşağıdaki gibidir:

KAR VEYA ZARAR KISMI Not  
31 Aralık 2018 

Raporlanan Düzeltme
31 Aralık 2018

 IFRS 15 Etkisi Hariç 

Hasılat
 

(a),(b)   62.853 ( 46)   62.899 
BRÜT KAR    13.569 ( 46)   13.615 
ESAS FAALİYET KARI    6.192                  -   6.192 
FİNANSMAN GELİRİ ÖNCESİ FAALİYET KARI    7.334                  -   7.334 
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI    5.234 ( 46)   5.280 
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri  ( 1.189) ( 6) ( 1.183)

Ertelenmiş Vergi Geliri
 

(a),(b) ( 1.007) ( 6) ( 1.001)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI    4.045 ( 52)   4.097 

TFRS 9 Finansal Araçlar

TFRS 9, finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesine ve ölçümüne ilişkin hükümleri 
düzenlemektedir. Bu standart TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerini almıştır.

Aşağıdaki tablo, TFRS 9'a geçişin, geçmiş yıl karları üzerindeki açılış bakiyeleri etkilerini vergiler düşüldükten sonra 
kalan net tutarlar göstermek suretiyle özetlemektedir. 
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TFRS 9 Finansal Araçlar (devamı)

 1 Ocak 2018'de TFRS 9'a Geçiş Etkileri
Geçmiş Yıl Kâr / Zararları
TFRS 9’a göre beklenen kredi zararlarının muhasebeleştirilmesi 37
İlişkili Vergi ( 8)
1 Ocak 2018 Tarihinde Etki 29

Aşağıdaki tablo ve ilişikteki notlar, TMS 39 kapsamındaki orijinal ölçüm kategorilerini ve Şirket’in 1 Ocak 2018'deki 
finansal varlıklarının her bir sınıfı için TFRS 9’göre yapılan yeni ölçüm kategorilerini açıklamaktadır. 

 
TMS 39’a 
göre orjinal 
sınıflandırma

TFRS 9’a göre yeni 
sınıflandırma

TMS 39’a 
göre orjinal 

defter 
değeri

TFRS 9’a 
göre orjinal 

defter 
değeri

Finansal varlıklar
Ticari ve diğer alacaklar Kredi ve alacaklar İtfa edilmiş maliyet 14.525 14.499
Nakit ve nakit benzerleri Kredi ve alacaklar İtfa edilmiş maliyet 10.299 10.293
Özel kesim borçlanma senetleri Satılmaya hazır GUD farkı diğer 

kapsamlı gelire 
yansıtılan-Borçlanma 
araçları 349 349

Kamu kesimi borçlanma senetleri Satılmaya hazır GUD farkı diğer 
kapsamlı gelire 
yansıtılan-Borçlanma 
araçları 711 711

Faiz oranı nakit akım riskinden korunma 
amaçlı elde edilen sabit faiz ödemeli/
değişken faiz almalı faiz takas sözleşmeleri

Nakit Akışı - 
Riskten korunma 
aracı

Nakit Akışı - Riskten 
korunma aracı

  (177)   (177)
Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma 
amaçlı elde edilen vadeli akaryakıt alım 
sözleşmeleri

Nakit Akışı - 
Riskten korunma 
aracı

Nakit Akışı - Riskten 
korunma aracı

  2   2 
Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma 
amaçlı elde edilen vadeli akaryakıt dört 
bariyerli bantları

Nakit Akışı - 
Riskten korunma 
aracı

Nakit Akışı - Riskten 
korunma aracı

  (449)   (449)
Riskten korunma işlemine konu olan çapraz 
kur sözleşmeleri

Nakit Akışı - 
Riskten korunma 
aracı

Nakit Akışı - Riskten 
korunma aracı

  (157)   (157)
Riskten korunma muhasebesine konu 
olmayan çapraz kur takas sözleşmeleri

GUD farkı kar ve 
zarara yansıtılan

GUD farkı gelir 
tablosuna yansıtılan   62   62 

Riskten korunma muhasebesine konu 
olmayan faiz takas sözleşmeleri

GUD farkı kar ve 
zarara yansıtılan

GUD farkı gelir 
tablosuna yansıtılan   (30)   (30)

Riskten korunma muhasebesine konu 
olmayan vadeli döviz alım satım sözleşmeleri

GUD farkı kar ve 
zarara yansıtılan

GUD farkı gelir 
tablosuna yansıtılan   15   15 

Toplam finansal varlıklar   25.150 25.118
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Yeni değer düşüklüğü modelinin etkisi 

TFRS 9 değer düşüklüğü modeli kapsamındaki varlıklar için değer düşüklüğü zararlarının genel olarak artması ve 
daha değişken hale gelmesi beklenmektedir. Şirket, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren TFRS 9'un değer düşüklüğüne 
ilişkin hükümlerinin uygulanmasının aşağıdaki gibi ilave bir değer düşüklüğü karşılığı ile sonuçlandığını belirlemiştir.

31 Aralık 2017 itibarıyla TMS 39’a göre zarar karşılığı 283
1 Ocak 2018 tarihinde muhasebeleştirilen ek değer düşüklüğü:
31 Aralık 2017 itibarıyla ticari ve diğer alacaklar 32
31 Aralık 2017 itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 4

1 Ocak 2018 ‘de TFRS 9’a göre zarar karşılığı 319

Ticari Alacaklar ve Sözleşme Varlıkları

Aşağıdaki analiz, TFRS 9'un uygulanmaya başlamasıyla ticari alacaklar ve sözleşme varlıklarına ilişkin BKZ'lerin 
hesaplanması ile ilgili daha ayrıntılı bilgi vermektedir. Şirket, kullandığı modeli ve bu BKZ’lerin hesaplanmasında 
kullanılan varsayımların bir kısmını tahmin belirsizliğinin temel kaynakları olarak ele almaktadır.

BKZ’leri son iki yılda gerçekleşen kredi zararları tecrübesine göre hesaplamıştır. Şirket BKZ oran hesaplamalarını 
toptan satış yaptığı müşterileri ve diğer müşterileri için ayrı ayrı gerçekleştirmiştir. Her bir gruptaki riskler, kredi riski 
derecesi özellikleri esas alınarak toptan satış yapılan müşteriler için, coğrafi bölge ve sektör gibi ortak kredi riskine 
göre; diğer müşteriler için ise temerrüt durumu, coğrafi bölge, müşteri derecelendirmesi ve ürün çeşidine göre 
gruplandırılmıştır.

Aşağıdaki tablo, 31 Aralık 2018 itibarıyla toptan satış yapılan müşteriler için ticari alacaklar ve sözleşme varlıkları için 
kredi riski ve BKZ’lerine maruz kalma hakkında bilgi vermektedir. 

Vade Tarihleri 

31 Aralık 2018
Ortalama Ağırlıklı 

Kayıp Oranı Brüt Tutar
Değer Düşüklüğü 

Karşılığı

Vadesi gelmemiş 0,12% 2.706 3
 

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
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Ticari Alacaklar ve Sözleşme Varlıkları (devamı)

Aşağıdaki tablo, 31 Aralık 2018 itibarıyla vadeli mevduatlar, diğer alacaklar ve borçlanma senetleri için kredi riski ve 
BKZ’lerine maruz kalma hakkında bilgi vermektedir. 

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

Geçiş 

Şirket, sınıflandırma ve ölçüm (değer düşüklüğü dahil) gereklilikleri açısından önceki dönemler için karşılaştırmalı 
bilgileri yeniden düzenlememe istisnasını kullanmıştır. TFRS 9'un uygulanmasından kaynaklanan finansal 
varlıkların ve finansal borçların kayıtlı tutarlarındaki farklılıklar 1 Ocak 2018 itibarıyla geçmiş yıl karları içerisinde 
muhasebeleştirilmiştir. Buna göre 2017 yılı için sunulan bilgiler genellikle TFRS 9’un göre değil, TMS 39’a göre 
hazırlanmıştır.

Türev olmayan finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi

2018 itibarıyla, yatırım finansmanı için kullanılan Japon Yeni, İsviçre Frangı ve Avro para birimlerinden olan uzun 
vadeli krediler, gerçekleşme olasılığı yüksek aynı cins döviz gelirleri nedeniyle maruz kalınan kur riskine karşı 
korunma aracı olarak tanımlanmıştır. Bu kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı diğer kapsamlı gelirde 
muhasebeleştirilmektedir.

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. 
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.5 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı)

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. 

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: (**)

14.07.2009 2009/1519 28.12.2010 Tamamlandı
Vergi İndirimi %50 / Yatırıma Katkı 
Oranı %20 13.268 17

15.06.2012 2012/3305 18.12.2014 Devam Ediyor
Vergi İndirimi %50 / Yatırıma Katkı 
Oranı %15 16.968 - 

20.01.2018 2017/1113 9.08.2018 Devam Ediyor
Vergi İndirimi %90 / Yatırıma Katkı 
Oranı %50 4.924 - 

20.01.2018 2017/1113 11.09.2018 Devam Ediyor
Vergi İndirimi %50 / Yatırıma Katkı 
Oranı %25 2.518 - 

15.06.2012 2012/3305 1.03.2018 Devam Ediyor
Vergi İndirimi % 50 / Yatırıma Katkı 
Oranı %15 358 107

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 Kapama Aşamasında
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.

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)

TMS 12 “Gelir Vergileri” ve TMS 20 “Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” 
standartları, devlet teşviklerinin veya yatırımlara ilişkin vergi avantajlarının muhasebeleştirilmesi yöntemleri ile ilgili 
net bir husus içermemekle birlikte,  Grup ilgili Bakanlar Kurulu kararları ile getirilen teşvik uygulaması ile “yatırıma 
katkı tutarı”ndan faydalanmanın ilgili yatırımdan elde edilecek kazanca ve dolayısıyla ilgili varlığın geri kazanılmasına 
bağlı olması ve “yatırıma katkı tutarı”ndan faydalanmanın uzun yıllar alacağı sebepleriyle, ilgili yatırım desteğinin, 
varlığın faydalı ömrü boyunca sistematik bir biçimde gelir olarak kâr veya zararda muhasebeleştirilmesinin ilgili 
yatırım desteğinin doğasına daha uygun olacağı kanaatindedir.

2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmayan değişiklikler 

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. 

TFRS 16 Kiralamalar

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. TFRS 16,  1 Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
geçerli olmakla birlikte, erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup, TFRS 16’nın uygulanmasının konsolide finansal 
tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.

TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler 

KGK tarafından 24 Mayıs 2018'de gelir vergilerinin hesaplanmasına ilişkin belirsizliklerin finansal tablolara nasıl 
yansıtılacağını belirlemek üzere TFRS Yorum 23 “Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler” Yorumu 
yayımlanmıştır. Belirli bir işlem veya duruma vergi düzenlemelerinin nasıl uygulanacağına veya vergi otoritesinin bir 
şirketin vergi işlemlerini kabul edip etmeyeceğine yönelik belirsizlikler bulunabilir. TMS 12 "Gelir Vergileri", cari ve 
ertelenmiş verginin nasıl hesaplanacağına açıklık getirmekle birlikte, ancak bunlara ilişkin belirsizliklerin etkilerinin 
finansal tablolara nasıl yansıtılacağına yönelik rehberlik  sağlamamaktadır. TFRS Yorum 23, gelir vergilerinin 
muhasebeleştirmesinde gelir vergilerine ilişkin belirsizliğin etkilerinin finansal tablolara nasıl yansıtılacağını 
açıklığa kavuşturmak suretiyle TMS 12'de yer alan hükümlere ilave gereklilikler getirmektedir. Bu Yorumun 
yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin 
verilmektedir. Grup, TFRS Yorum 23’ün uygulanmasının konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir.

TFRS 9’daki değişiklikler- Negatif Tazminata Yol Açan Erken Ödemeler 

KGK tarafından Aralık 2017’de finansal araçların muhasebeleştirilmesine yönelik açıklık kazandırmak üzere TFRS 
9'un gerekliliklerini değiştirmiştir. Erken ödendiğinde negatif tazminata neden olan finansal varlıklar, TFRS 9'un 
diğer ilgili gerekliliklerini karşılaması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden veya gerçeğe uygun değer 
farkları diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülebilir. TFRS 9 uyarınca, sözleşmesi erken sona erdirildiğinde, henüz 
ödenmemiş anapara ve faiz tutarını büyük ölçüde yansıtan  'makul bir ilave bedel' ödenmesini gerektiren erken 
ödeme opsiyonu içeren finansal varlıklar bu kriteri karşılamaktadır. Bu değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, TFRS 9 değişikliğinin 
uygulanmasının konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.6. Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (devamı)

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmayan değişiklikler 
(devamı)

Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler (devamı)

TMS 28’deki değişiklikler- İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Uzun Dönemli Yatırımlar 

KGK tarafından Aralık 2017’de iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlardan özkaynak yönteminin uygulanmadığı 
diğer finansal araçların ölçümünde de TFRS 9’un uygulanması gerektiğine açıklık getirmek üzere TMS 28’de 
değişiklik yapılmıştır. Bu yatırımlar, esasında, işletmenin iştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki net yatırımının bir 
parçasını oluşturan uzun dönemli elde tutulan paylarıdır. Bir işletme, TMS 28'in ilgili paragraflarını uygulamadan 
önce, bu tür uzun dönemli yatırımların ölçümünde TFRS 9'u uygular. TFRS 9 uygulandığında, uzun vadeli yatırımların 
defter değerinde TMS 28'in uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir düzeltme yapılmaz. Bu değişiklik, 1 
Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup, erken uygulanmasına izin 
verilmektedir. Grup, TMS 28 değişikliğinin uygulanmasının konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir.

Kavramsal Çerçeve (güncellenmiş)

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.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanmış fakat KGK tarafından henüz 
yayımlanmamış yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki ("UFRS”) 
değişiklikler Uluslararası Muhsebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayınlanmış fakat bu yeni standartlar, 
yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin 
bir parçasını oluşturmazlar. Buna bağlı olarak UMSK tarafından yayımlanan fakat halihazırda KGK tarafından 
yayımlanmayan standartlara UFRS veya UMS şeklinde atıfta bulunulmaktadır. Grup, konsolide finansal tablolarında ve 
dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (devamı)

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanmış fakat KGK tarafından henüz 
yayımlanmamış yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

Yıllık iyileştirmeler - 2015–2017 Dönemi

UFRS’deki iyileştirmeler

Halihazırda yürürlükte olan standartlar için yayınlanan “UFRS’de Yıllık İyileştirmeler / 2015-2017 Dönemi” aşağıda 
sunulmuştur. Bu değişiklikler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. 
UFRS’lerdeki bu değişikliklerin uygulanmasının, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin 
olması beklenmemektedir.

UFRS 3 Işletme Birleşmeleri ve UFRS 11 Müşterek Anlaşmalar

UFRS 3 ve UFRS 11,  işletme tanımını karşılayan müşterek bir operasyonda sahip olunan paylardaki artışını nasıl 
muhasebeleştireceğine açıklık getirmek üzere değiştirilmiştir. Müşterek taraflardan biri kontrol gücünü elde 
ettiğinde, bu işlem aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmesi olarak dikkate alınarak satın alan tarafın önceden 
sahip olduğu payı gerçeğe uygun değeriyle yeniden ölçmesi gerekecektir. Taraflardan birinin müşterek kontrolü 
devam ettiğinde (ya da müşterek kontrolü elde ettiğinde) daha önce sahip olunan payın yeniden ölçülmesi 
gerekmemektedir.

UMS 12 Gelir Vergileri

UMS 12 temettülerden kaynaklanan gelir vergilerinin (özkaynak olarak sınıflandırılan finansal araçlara yapılan 
ödemeler de dahil olmak üzere) işletmenin dağıtılabilir kar tutarını oluşturan işlemlerle tutarlı olarak (örneğin; 
kâr veya zararda, diğer kapsamlı gelir unsurları içerisinde veya özkaynaklarda), muhasebeleştirilmesini açıklığa 
kavuşturmak üzere değiştirilmiştir.

UMS 23 Borçlanma Maliyetleri 

UMS 23, finansman faaliyetlerinin tek bir merkezden yürütüldüğü durumlarda aktifleştirilebilir borçlanma 
maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan genel amaçlı borçlanma havuzuna, halihazırda geliştirme aşamasında 
olan veya inşaatı devam eden özellikli varlıkların finansmanı için doğrudan borçlanılan tutarların dahil edilmemesi 
gerektiğine açıklık kazandırmak üzere değiştirilmiştir. Kullanıma veya satışa hazır olan özellikli varlıkların – veya 
özellikli varlık kapsamına girmeyen herhangi bir varlığın - finansmanı için direkt borçlanılan tutarlar ise genel amaçlı 
borçlanma havuzuna dahil edilmelidir.

UMS 19’daki değişiklikler-Planda Yapılan Değişiklik, Küçülme veya Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

UMSK tarafından 7 Şubat 2018'de, Planda Yapılan Değişiklik, Küçülme veya Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi  (UMS 
19'daki Değişiklikler) başlıklı değişiklik yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikle, planda yaşanan bir değişikliğin veya 
küçülmenin yanı sıra yükümlülüklerin yerine getirilmesinin muhasebeleştirilmesine açıklık getirilmektedir. Bir şirket 
bundan sonra dönemin hizmet maliyetini ve net faiz maliyetini belirlemek için güncellenen cari aktüeryal varsayımları 
kullanacak ve plana ilişkin herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde ortaya çıkan kazanç veya zararların 
hesaplanmasında varlık tavanından kaynaklanan etkiyi dikkate almayacak olup, bu durumun etkileri diğer kapsamlı 
gelir içerisinde ayrı olarak ele alınacaktır.  Bu değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için geçerli olup, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, UMS 19 değişikliğinin uygulanmasının 
konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (devamı)

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanmış fakat KGK tarafından henüz 
yayımlanmamış yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

Yıllık iyileştirmeler - 2015–2017 Dönemi (devamı)

UMS 1 ve UMS 8'deki Değişiklikler - Önemlilik Tanımı

Ekim 2018’de, UMSK “önemlilik tanımı” değişikliğini yayımlamıştır (UMS 1 ve UMS 8’de yapılan değişiklikler). 
Değişiklikler, “önemlilik” tanımının netleştirilmesinde, önemlilik eşiğinin belirlenmesinde ve önemlilik kavramının 
UFRS’ler açısından uygulanmasında tutarlılığın arttırılmasına yardımcı olmak için rehberlik sağlamaktadır. UMS 1 ve 
UMS 8'deki Değişiklikler‘in yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri olmakla 
birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, UMS 1 ve UMS 8’in uygulanmasının konsolide finansal tabloları 
üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir. 

UFRS 3 İşletme Birleşmelerinde Değişiklikler - İşletme Tanımı

Bir işlemin bir varlık edinimi mı yoksa bir işletme edinimi ile mi sonuçlanacağının belirlenmesinde güçlüklerle 
karşılaşılmakta olup, uzun zamandır önemli bir mesleki yargı konusu olmuştur. UMSK, bu konuyu netleştirmek üzere 
UFRS 3 İşletme Birleşmelerinde değişiklik yapmıştır. Değişiklikler bir konsantrasyon testi kullanılmasına yönelik  bir 
seçimlik hak içermektedir. 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 seçmezse veya 
test başarısız olursa, o zaman değerlendirme önemli bir sürecin varlığına odaklanır. UFRS 3'deki değişikliklerin 1 Ocak 
2020 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde elde edilen işletmeler için geçerli olmakla birlikte, 
erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, UFRS 3’ün uygulanmasının konsolide finansal tabloları üzerindeki 
muhtemel etkilerini değerlendirmektedir. 

2.8 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).

3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR

Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen iş ortaklıkları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2018 31 Aralık 2017
Sun Express 713 396
TEC 326 210
THY Opet 307 202
Turkish DO&CO 278 229
TGS 205 138
Uçak Koltuk 27 16
TCI 16 11
Goodrich 10 6
Vergi İade Aracılık 2 1

1.884 1.209

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / (zarar) içindeki payları aşağıdaki gibidir: 

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
THY Opet 218  143
Sun Express 213  83
TGS 107  42
Turkish DO&CO 59  44
TEC 53  44
Uçak Koltuk 3  (3)
Goodrich 2  1
Vergi İade Aracılık 1  1
TCI -  2
Toplam 656  357
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3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (devamı)

Sun Express’in 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Varlıklar 7.100  5.426
Yükümlülükler 5.674  4.633
Özkaynaklar 1.426  793
Grup’un özkaynaklardaki payı 713  396

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Hasılat 7.145  4.696
Dönem karı 426  166
Dönem karında Grup'un payı 213  83

TEC’ in 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Varlıklar 995  613
Yükümlülükler 327  184
Özkaynaklar 668  429
Grup’un özkaynaklardaki payı 326  210

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Hasılat 2.617  1.918
Dönem karı 108  90
Dönem karında Grup'un payı 53  44

THY Opet’ in 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Varlıklar 3.265  2.325
Yükümlülükler 2.651  1.921
Özkaynaklar 614  404
Grup’un özkaynaklardaki payı 307  202

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Hasılat 11.065  5.899
Dönem karı 436  286
Dönem karında Grup'un payı 218  143

3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (devamı)

Turkish DO&CO’ nun 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Varlıklar 880  679
Yükümlülükler 325  221
Özkaynaklar 555  458
Grup’un özkaynaklardaki payı 278  229

1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Hasılat 1.375  1.016
Dönem karı 116  87
Dönem karında Grup'un payı 59  44

TGS’nin 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Varlıklar 682  479
Yükümlülükler 272  203
Özkaynaklar 410  276
Grup’un özkaynaklardaki payı 205  138
    

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Hasılat 1.381  942
Dönem karı 214  84
Dönem karında Grup'un payı 107  42

Uçak Koltuk’ un 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Varlıklar 131    62 
Yükümlülükler 76    30 
Özkaynaklar 55    32 
Grup’un özkaynaklardaki payı 27    16 

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Hasılat 69  39
Dönem karı/(zararı) 6  (7)
Dönem karında/(zararında) Grup'un payı 3  (3)
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3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (devamı)

TCI’nın 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Varlıklar 88  36
Yükümlülükler 57  14
Özkaynaklar 31  22
Grup’un özkaynaklardaki payı 16  11

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Hasılat 42   25
Dönem karı/(zararı) 1   4
Dönem karında/(zararında) Grup'un payı -  2

Goodrich’ in 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Varlıklar 55  28
Yükümlülükler 29  14
Özkaynaklar 26  14
Grup’un özkaynaklardaki payı 10  6

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Hasılat 85  55
Dönem karı 6  3
Dönem karında Grup'un payı 2  1

Vergi İade Aracılık A.Ş.’nin 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Varlıklar 8  4
Yükümlülükler 2  1
Özkaynaklar 6  3
Grup’un özkaynaklardaki payı 2  1

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Hasılat 4  4
Dönem zararı 3  1
Dönem zararında Grup'un payı 1  1

 

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 2018 31 Aralık 2017
Havacılık 108.573     68.222
Teknik 6.977     4.739
Toplam 115.550  72.961
Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları (6.474)  (4.314)
Konsolide mali tablolara göre toplam varlıklar 109.076  68.647

Toplam Yükümlülükler 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017
Havacılık 78.298     48.561    
Teknik 1.529     1.371    
Toplam 79.827  49.932
Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları (2.035)  (1.456)
Konsolide mali tablolara göre toplam yükümlülükler 77.792  48.476
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)

4.2 Vergi Öncesi Karı / (Zararı)

Bölüm Sonuçları:

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  955  31  (178)  808 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)  (866)  (49)  153 (762)
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 

1 Ocak-31 Aralık 2017 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Grup Dışı Hasılat  39.147  632  -  39.779 
Bölümlerarası Hasılat  161  3.418  (3.579)  - 
Hasılat 39.308 4.050 (3.579) 39.779
Satışların Maliyeti (-)  (32.427)  (3.095)  3.579 (31.943)
Brüt Kar 6.881 955 - 7.836
Genel Yönetim Giderleri (-)  (701)  (325)  24 (1.002)
Pazarlama ve Satış Giderleri (-)  (4.085)  (20)  4 (4.101)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler  988  131  (158)  961 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)  (151)  (105)  130 (126)
Esas Faaliyet Karı 2.932 636 - 3.568
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler  640 - -  640 
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)  (5) - - (5)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen  Yatırımların 
Karlarından /  Zararlarından Paylar  312  45 -  357 
Finansman Geliri/Gideri Öncesi  Faaliyet Karı  3.879 681 - 4.560
Finansman Gelirleri  232  1  (29)  204 
Finansman Giderleri (-)  (3.963)  (17)  29 (3.951)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar 148 665 -  813 

    

4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)

4.3 Yatırım Faaliyetleri

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
     

1 Ocak-31 Aralık 2017 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Maddi ve maddi olmayan varlık alımı 4.979 517  - 5.496
Cari dönem amortisman gideri ve itfa payı 3.224 669  - 3.893
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 989 220  - 1.209

5. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
 

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Kasa   12    9 
Banka – vadeli mevduatlar   8.260    6.670 
Banka – vadesiz mevduatlar   334    433 
Diğer hazır değerler   -    20 
 8.606  7.132

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
  

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2018
1.718 TL 19,98% - 24,70% Mart 2019  1.762    
232 ABD Doları 3,57% - 5,92%  Ocak 2019  1.226    
871 Avro 2,54% - 3,60% Mart 2019  5.272    

8.260

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2017
153 TL %11,41 - %12,58 Ocak 2018  153    
141 ABD Doları %2,87 - %3,53  Mart 2018  535    

1.322 Avro %1,60 - %2,34  Mart 2018  5.982    
6.670
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6. FİNANSAL YATIRIMLAR

Kısa vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal 
varlıklar    
    - Devlet Borçlanma Senetleri 473  -
    - Özel Sektör Borçlanma Senetleri 138  -
    
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal 
varlıklar    
    - Hisse Senetleri 89  -
3 aydan uzun vadeli mevduatlar 2.033  736
 2.733  736

3 aydan uzun vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2018
500 TL 23.28% - 23.99% Nisan 2019 514
251 Avro 3.28% - 3.08% Nisan 2019 1.519

2.033     
Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2017

162 Avro %1,68 - %1,93 Mayıs 2018 736

Uzun vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal 
varlıklar    
    - Devlet Borçlanma Senetleri 238  65
    - Özel Sektör Borçlanma Senetleri 211  124

   
Diğer uzun vadeli finansal yatırımlar 5  4
 454  193

31 Aralık 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 2018  31 Aralık 2017
1 yıldan az 611  -
1 – 5 yıl arası 42  -
5 yıldan fazla 407  189
 1.060  189

6. FİNANSAL YATIRIMLAR (devamı)

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı diğer gelire yansıtılan finansal varlıklar detayı aşağıdaki 
gibidir:

31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar    
    - Hisse Senetleri 89  -

7. KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR 

Kısa vadeli borçlanmalar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Kısa vadeli krediler 5.780  2.807

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihi itibarıyla kısa vadeli kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2018
959 Avro %0,40 - %0,75 Aralık 2019 5.780

     
Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2017

400 ABD Doları %1,64 - %2,30 Ekim 2018 1.509
288 Avro %0,40 - %0,75 Aralık 2018 1.298

    2.807

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar (Not:18) 5.156  3.598
Banka kredileri 1.524  109
 6.680  3.707

Uzun vadeli borçlanmalar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar (Not:18) 36.855  27.382
Banka kredileri 6.487  302
 43.342  27.684
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KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
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(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

7. KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR (devamı)

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla banka kredilerine ilişkin vade analizi aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
1 yıldan az 1.524  109
1 – 5 yıl arası 6.487  302
 8.011  411

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihi itibarıyla banka kredilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Anapara Para Birimi Faiz Oranı Türü Efektif Faiz Oranı Ödeme Periyodu 31 Aralık 2018
623 Avro Sabit 4.00% -  4.60% May'19 - Haz'23 3.756

706 Avro Değişken
Euribor + 2.45% - 
Euribor + 3.50% Ocak'19 - Tem'23 4.255

     8.011
      

Anapara Para Birimi Faiz Oranı Türü Efektif Faiz Oranı Ödeme Periyodu 31 Aralık 2017

91 Avro Değişken Euribor + 2,45%
Şubat'18 - 

Eylül'21 411

Finansal işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin mutabakat:

 2017  
Geri 

Ödemeler  
Gayri nakdi 
değişimler  

Nakit 
Girişleri  2018

Finansal Kiralama Borçları 30.980  (5.261)  11.751  4.541     42.011
Banka Kredileri 3.218  (6.435)  2.374  14.634  13.791
 34.198  (11.696)  14.125  19.175  55.802

8. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa vadeli diğer finansal yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Diğer finansal yükümlülükler 32  61

Bankaya borçlar hesabı ay sonu vergi ve SSK ödemeleri için banka tarafından faizsiz olarak kullandırılan gecelik 
borçlardan oluşmaktadır.

9. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

Müşterek yönetime tabi ortaklıklardan kısa vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş (PTT)   8    5 
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve  İşletme A.Ş. (Türksat)   1    - 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom)   -    1 
Diğerleri   1    - 
   10    6 

9. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Turkish DO&CO   13    - 
TCI   5    - 
   18    - 

İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer borçlar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
THY Opet   -    25 

Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen ortaklıklara ait kısa vadeli ticari borçlar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
THY Opet   501    292 
TEC   315    135 
Turkish DO&CO   185    105 
TGS   100    62 
Sun Express   98    31 
Goodrich   11    4 
TCI   3    6 
 1.213  635

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki gibidir:

1 Ocak-  1 Ocak-
Satışlar 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Sun Express   203    89 
TEC   128    48 
PTT   44    30 
TGS   20    22 
Uçak Koltuk   12    1 
Turkish DO&CO   7    4 
Goodrich   4    2 
TCI   1    1 
Türk Telekom   1    3 
Türksat   1    1 
 421  201
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

9. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

1 Ocak-  1 Ocak-
Alışlar 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
THY Opet   9.125    5.068 
TEC   1.531    1.049 
Turkish DO&CO   1.322    876 
TGS   1.284    880 
Sun Express   815    577 
Goodrich   68    34 
Uçak Koltuk   12    6 
TCI   10    2 
PTT   8    4 
Türk Telekom   4    4 
Borsa İstanbul A.Ş.   1    - 
 14.180  8.500

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin ilişkili taraflarla olan finansal varlıklar aşağıdaki 
gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Finansal Yatırımlar   8.042    3.499 
Teminat Mektupları   4.533    1.638 
Banka Kredileri   603    - 
Borçlanma Senetleri   129    - 
Hisse Senedi   22    - 
Vadesiz Mevduat   12    12 
 13.341  5.149

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihi itibarıyla finansal yatırımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2018
1.310 TL 23.28% - 24.70% Nisan 2019 1.562
1.072 Avro 2.54% - 3.62% Mayıs 2019 6.480

    8.042

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2017
147 TL 12.58%  Ocak 2018 147
34 ABD Doları 3.53% Mart 2018 127

713 Avro 1.68% - 2.34% Nisan 2018 3.225
    3.499

İlişkili taraflardan faiz gelirleri

 1 Ocak -  1 Ocak -
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Türkiye Halk Bankası A.Ş.   273    103 
Ziraat Bankası A.Ş.   12    2 
 285  105

9. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

İlişkili taraflardan faiz giderleri

 1 Ocak -  1 Ocak -
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Ziraat Bankası A.Ş.   19    22 
Türkiye Halk Bankası A.Ş.   2    2 
 21  24

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 20 TL’dir (31 Aralık 2017: 14 TL).

10. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Ticari alacaklar 3.362  2.510
Şüpheli alacaklar karşılığı (370)  (283)
 2.992  2.227

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:37’de açıklanmıştır.

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflara ticari borçlar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Ticari borçlar 4.161  2.591
Diğer ticari borçlar 1  3
 4.162  2.594

Grup kur riskini Not 36’de değerlendirmektedir.
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

11. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
 Maaş tahakkukları 603  407
 Ödenecek SGK primleri 226  152
 Prim Tahakkukları 181  155
 Personele borçlar 43  41
 1.053  755

Prim karşılıklarının 31 Aralık 2018 ve 2017 hesap dönemlerindeki değişimi aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Dönem başı ayrılmış karşılık 155  -
Cari dönemde ayrılan karşılık 181  155
Konusu kalmayan karşılık (155)  -
Dönem sonu itibarıyla ayrılan karşılık 181  155

12. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Uçak alımı için yapılan nakdi olarak geri alınacak  ön ödemeler (net) 4.254  439
Geri alınacak vergiler 704  204
Teknik satınalma işlemlerinden doğan alacaklar 624  266
Fon transferi güçlüğü olan banka hesapları (*) 475  207
Pilotlara ilişkin eğitim alacakları 97  61
Diğer alacaklar 45  27
 6.199  1.204

(*) 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. (31 Aralık 2017 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, Gabon ve Benin deki bankalarda tutulan hesaplarla ilgilidir.) 

12. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Uçak alımı için yapılan nakdi olarak geri alınacak ön ödemeler (net) 2.656  932
Yatırım destek alacağı  1.251  966
Pilotlara ilişkin eğitim alacakları 606  379
Faiz ve akaryakıt takas sözleşmeleri depozitoları 493  -
Verilen depozito ve teminatlar 243  37
Fon transferi güçlüğü olan banka hesapları (*) 31  22
 5.280  2.336

(*) 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bu tutar Suriye’deki bankalarda tutulan hesaplarla ilgilidir.

İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
 Ödenecek vergi ve fonlar 274  161
 Alınan depozito ve teminatlar 66  38
 Kiralama firmalarına borçlar 54  38
 Diğer borçlar 18  8
 412  245

İlişkili olmayan taraflara uzun vadeli diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Kiralama firmalarına borçlar 103  112
Alınan depozito ve teminatlar 85  60
Faiz ve akaryakıt sözleşmeleri depozitoları -  142
 188  314

13. STOKLAR

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Teknik malzeme stokları 735  548
Diğer stoklar 383  274
 1.118  822
Değer düşüklüğü karşılığı (-) (118)  (94)
 1.000  728

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin stok değer düşüklüğündeki değişim 
aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Dönem başı ayrılmış karşılık 94  68
Yabancı para çevrim farkı 36  5
Dönem içinde ayrılan karşılık (12)  21
Dönem sonu itibarıyla ayrılan karşılık 118  94
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

14. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla, peşin ödenmiş giderler ve ertelenmiş gelirler aşağıdaki gibidir:

Kısa Vadeli Peşin Ödenen Giderler

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Verilen sipariş avansları 414  94
Peşin ödenen faaliyet tipi kiralama giderleri 105  73
Peşin ödenen reklam giderleri 102  49
Peşin ödenen satış komisyonları 81  49
Peşin ödenen diğer giderler 309  185
 1.011  450

Uzun Vadeli Peşin Ödenen Giderler

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Peşin ödenen motor bakım giderleri 3.204  1.638
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin yapılan ödemeler 572  29
Peşin ödenen uçak finansman giderleri 226  179
Peşin ödenen diğer giderler 35  26
 4.037  1.872

Ertelenmiş Gelirler 
 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Yolcu uçuş yükümlülükleri 5.270  3.774
Diğer kısa vadeli ertelenmiş gelirler 264  57
 5.534  3.831

Yolcu Uçuş Yükümlülükleri
 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Bilet satışından doğan yolcu uçuş yükümlülükleri 3.898  2.879
Mil yükümlülükleri 1.372  895
 5.270  3.774

Kısa Vadeli Diğer Ertelenmiş Gelirler
 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Alınan avanslar 151  36
Gelecek aylara ait banka protokol geliri 55  4
Ertelenmiş finansal gelirler 58  17
Gelecek aylara ait diğer gelirler -  -
 264  57

Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelirler
 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Ertelenmiş finansal gelirler 248  153
Brüt hibe krediler 162  116
Gelecek yıllara ait banka protokol geliri 65  -
Hibe krediler birikmiş amortismanı (160)  (110)
 315  159
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16. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 
 Slot Hakları ve Satın 

Alınmış Teknik Lisanslar   Haklar   Diğer Haklar   Toplam 
    
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   Diğer Haklar   Toplam 
    
Maliyet        
Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2017 155 495 17  667
Çevrim farkı 11 36 1  48
İlaveler   - 29   -  29
Transferler   - 3    -  3
Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2017 166  563  18  747
        
Birikmiş Amortisman        
Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2017   - 403 5  408
Çevrim farkı - 32 -  32
Cari dönem itfa payı   - 56 2  58
Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2017   -  491  7  498
Net defter değeri: 31 Aralık 2017 166  72  11  249
Net defter değeri: 31 Aralık 2016 155  92  12  259

Grup, satın almış olduğu slot haklarını ve haklara dahil edilen MNG Teknik’ in satın alınmasıyla elde edilen lisansları 
süre konusunda herhangi bir sınırlandırma olmadığından sınırsız yararlı ömre sahip maddi olmayan duran varlık 
kapsamında değerlendirmiştir. 
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17. ŞEREFİYE

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Maliyet    
Açılış Bakiyesi 47  44
Çevrim farkı 18  3
Kapanış bakiyesi 65  47

31 Aralık 2018 itibarıyla konsolide finansal tablolarda, MNG Teknik satın alımı esnasında oluşan şerefiye mevcuttur. 

18. KİRALAMA İŞLEMLERİ

Finansal kiralama borçlarının vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

 
Gelecekteki Asgari Finansal 

Kiralama Ödemeleri Faiz

Asgari Finansal Kiralama 
Ödemelerinin Net Bugünkü 

Değeri

 
31 Aralık 

2018  
31 Aralık 

2017
31 Aralık 

2018  
31 Aralık 

2017
31 Aralık 

2018  
31 Aralık 

2017
1 yıldan az 5.929  4.168 (773)  (585) 5.156  3.583
1 – 5 yıl arası 19.681  14.024 (1.889)  (1.626) 17.792  12.398
5 yıldan fazla 19.639  15.800 (576)  (801) 19.063  14.999
 45.249  33.992 (3.238)  (3.012) 42.011  30.980

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Faiz aralığı:    
Değişken oranlı borçlar   26.407    18.780 
Sabit oranlı borçlar   15.604    12.200 
 42.011  30.980

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. 

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, ABD Doları, Avro, İsviçre Frangı ve Japon Yeni cinsinden ifade edilen finansal kiralama 
borçlarının ağırlıklı ortalama faiz oranları, sabit oranlı borçlar için %2,66 (31 Aralık 2017: %2,77), değişken oranlı borçlar 
için ise %1,56 (31 Aralık 2017: %1,48)’dir.

19. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan 28.12.2010, 18.12.2014, 11.07.2017, 18.09.2017, 1.03.2018, 9.08.2018 
ve 11.09.2018 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.

20. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla kısa vadeli karşılıklar aşağıdaki gibidir:

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Kullanılmamış izin karşılığı 200  155

1 Ocak -  1 Ocak - 
31 Aralık 2018  31 Aralık 2017

Dönem başı ayrılmış karşılık 155  155
Cari dönemde ayrılan karşılık 475  (4)
Konusu kalmayan karşılık (427)  - 
Yabancı para çevrim farkı (3)    4 
Dönem sonu itibarıyla ayrılan karşılık 200  155

Grup, her raporlama dönemi sonunda kullanılmamış izin günleri için, çalışanların ücretleri üzerinden izin karşılığı 
hesaplayarak finansal tablolara yansıtmaktadır.

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Dava karşılıkları 87  82

Dava karşılıklarının 31 Aralık 2018 ve 2017 hesap dönemlerindeki değişimi aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Dönem başı ayrılmış karşılık 82  60
Cari dönemde ayrılan karşılık 16  27
Konusu kalmayan karşılık (12)  (5)
Yabancı para çevrim farkı   1  - 
Dönem sonu itibarıyla ayrılan karşılık 87  82

Grup, faaliyetleri gereği maruz kaldığı aleyhte açılan davalara ilişkin karşılık ayırmaktadır. Aleyhte açılan davalar 
genellikle eski çalışanların açtığı işe iade davaları ile kayıp ya da hasar görmüş bagaj ve kargolara ilişkindir. 
Tahmin, hukuki görüş çerçevesinde yapılmıştır. Bu tutarlar davalar için ayrılan karşılığı belirlemek amacıyla iskonto 
edilmemiştir, çünkü etkisi önemli boyutta değildir. Karşılık tutarının 1 yıl içinde ödeneceği öngörülmektedir.
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21. TAAHHÜTLER

a) Verilen Teminatlar: 31 Aralık 2018 itibarıyla verilen teminat mektupları tutarı 6.201 TL’dir. (31 Aralık 2017: 3.238 TL).

 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017
 Dövizli Tutar  TL Karşılığı  Dövizli Tutar  TL Karşılığı
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilen     6.201    3.238

- Teminatlar        
TL   38      38  34    34
Avro   976    5.882  326  1.474
ABD Doları   45    235  451  1.700
Diğer   -    46    30

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 -  -  -  -

   6.201    3.238

Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin (“D”) Grup’un özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla %0’dır 
(31 Aralık 2017: %0).

b) Faaliyet Tipi Uçak Kiralama Borçları: Grup’un henüz tahakkuk etmemiş ve iskonto edilmemiş tutarlar üzerinden, 
faaliyet tipi uçak kiralama borçlarının dökümü aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Bir yıldan az 1.773  1.352
1 – 5 yıl arası 4.256  3.584
5 yıldan fazla 3.199  2.856
 9.228  7.792

c) Faaliyet Tipi Diğer Kiralama Borçları:  Şirketin kullanımda ve kiralama dönemi 15 yıl olan, inşaatı devam eden 
ve kiralama dönemi 23 yıl olan hangar arazilerine ilişkin faaliyet tipi kiralamaları bulunmaktadır. Grup’un bu kira 
sözleşmelerine ilişkin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Bir yıldan az 22  17
1 – 5 yıl arası 106  76
5 yıldan fazla 87  86
 215  179

21. TAAHHÜTLER (devamı)

d) Teslim Alınacak Uçaklara İlişkin Taahhütler

Grup, 2018-2023 yılları arasında, liste fiyatı yaklaşık olarak 37,4 milyar ABD Doları (tam tutar) olan 220 adedi kesin ve 
10 adedi opsiyonlu toplam 230 uçak alacaktır. Grup, uçak alımları ile ilgili olarak ilgili firmalara 31 Aralık 2018 itibarıyla 
1.349 milyon ABD Doları (7,097 milyon TL) (tam tutar) avans ödemesi yapmıştır.

22. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Kıdem tazminatı karşılığı 685  482

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 2019 tarihi itibarıyla ödenecek 
kıdem tazminatı tavanı 6.018 TL (tam tutar)’dir. (1 Ocak 2018: 5.002 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”), şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında 
aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin 
hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Bu 
nedenle, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, ekli konsolide finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların 
emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 

İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %10,00 enflasyon (31 Aralık 2017: %7,00) ve %14,00 faiz (31 Aralık 2017: 
%12,00) oranı varsayımlarına göre hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Grup’a 
kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı %2,63 olarak dikkate alınmıştır (31 Aralık 2017: %2,64). Kıdem 
tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 
2018 tarihinden itibaren geçerli olan 6.018 (tam tutar) TL tavan tutarı dikkate alınmıştır. 
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22. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı)

Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki değişim aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Dönem başı ayrılmış karşılık 482  397
Aktüeryal kayıp 125 23
Cari hizmet maliyetleri 65  78
Faiz maliyeti 57  46
Yabancı para cevrim farkı 6  (12)
Ödemeler (50)  (50)
Dönem sonu itibari ile ayrılan karşılık 685  482

23. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde niteliklerine göre giderler aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Akaryakıt giderleri 18.478  10.433
Personel giderleri 8.516  6.438
Amortisman ve itfa payı giderleri 5.254  3.893
Bakım giderleri 3.943  2.362
Yer hizmetleri giderleri 3.532  2.388
Yolcu hizmet ve ikram giderleri 2.693  1.854
Üstgeçiş giderleri 2.619  1.852
Konma ve konaklama giderleri 2.490  1.703
Komisyon ve teşvik giderleri 1.923  1.145
Faaliyet tipi kiralama giderleri 1.621  1.182
Kısa dönemli uçak kirası giderleri 1.261  739
Rezervasyon sistem giderleri 1.217  841
Reklam ve tanıtım giderleri 915  610
Hizmet giderleri 344  259
Kira giderleri 329  245
Haberleşme ve bilişim giderleri 237  174
Sigorta giderleri 228  186
Vergi giderleri 184  143
Nakliye giderleri 178  109
Müşavirlik ve danışmanlık giderleri 132  50
Sistem kullanım ve üyelik giderleri 51  31
Diğer giderler 562  409
 56.707  37.046

24. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıkların dökümü aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Devreden KDV 482  313
Personel ve iş avansları 38  16
 520  329

31 Aralık 2018 ve 2017 diğer kısa vadeli yükümlülüklerin dökümü aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2018 31 Aralık 2017
Bakım onarım gider tahakkukları 1.041 740
Diğer gider tahakkukları 36 35
Diğer yükümlülükler 10 9

1.087 784

25. ÖZKAYNAKLAR

Ödenmiş sermaye ve sermaye düzeltme farkları

Şirket, Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.

Şirketin 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 2018 ve 2017 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki 
gibidir:

Grup % 31 Aralık 2018 % 31 Aralık 2017
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. 
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25. ÖZKAYNAKLAR (devamı)

Ödenmiş sermaye ve sermaye düzeltme farkları (devamı)

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.380.000.000 TL 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.

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.

Şirket’in 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesabının detayı aşağıdaki 
gibidir (Tutarlar tam olarak gösterilmiştir) : 

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Birinci tertip genel kanuni yedek akçe 55.364.582  55.364.582
İkinci tertip genel kanuni yedek akçe 20.374.405  20.374.405
Toplam 75.738.987  75.738.987

25. ÖZKAYNAKLAR (devamı)

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. 

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 2018 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   842.264 
Özel Fonlar   - 
Geçmiş Yıllar Zararları (*) (10.055.207.776)
Dönem Zararı (*) 8.652.536.468
Toplam Özkaynaklar 54.091.128

(*) 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. 
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25. ÖZKAYNAKLAR (devamı)

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.

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 %51’ini karşılamaktadır. Bu kapsamda olan kredilerin ödemelerinden ortaya 
çıkan kur farkları özkaynağa alınmaktadır ve diğer kapsamlı gelirde gösterilmektedir. 

26. HASILAT

Brüt karın dökümü aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Yolcu gelirleri    

Tarifeli hizmetler   53.109  33.839
Tarifesiz hizmetler   327  261

Toplam yolcu gelirleri 53.436  34.100
Kargo gelirleri    

Yolcu uçaklarında taşınan   3.907  2.635
Kargo uçaklarında taşınan   4.104  2.171

Toplam kargo gelirleri 8.011  4.806
Toplam yolcu ve kargo gelirleri 61.447  38.906
Teknik gelirler   1.089  632
Diğer gelirler 317  241
Net satışlar 62.853  39.779
Satışların maliyeti (-) (49.284)  (31.943)
Brüt kar 13.569  7.836

Toplam yolcu ve kargo gelirlerinin coğrafi dağılımı aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak -   1 Ocak -  
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
- Avrupa 18.245  11.295
- Uzak Doğu 14.212  9.375
- Orta Doğu 7.578  4.608
- Amerika 8.786  5.189
- Afrika 6.014  3.619
Yurtdışı 54.835  34.086
Yurtiçi 6.612  4.820
Toplam yolcu ve kargo gelirleri 61.447  38.906

27. SATIŞLARIN MALİYETİ

Satışların maliyetinin dökümü aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Akaryakıt giderleri 18.478  10.433
Personel giderleri 6.637  5.005
Amortisman ve itfa payı giderleri 5.017  3.687
Bakım giderleri 3.943  2.362
Yer hizmetleri giderleri 3.532  2.388
Yolcu hizmet ve ikram giderleri 2.693  1.854
Üstgeçiş giderleri 2.619  1.852
Konma ve konaklama giderleri 2.490  1.703
Faaliyet tipi kiralama giderleri 1.621  1.182
Kısa dönemli uçak kirası giderleri 1.261  739
Sigorta giderleri 219  179
Nakliye giderleri 178  109
Kira giderleri 174  123
Hizmet giderleri 141  106
Vergi giderleri 72  51
Haberleşme ve bilişim giderleri 35  24
Diğer satışların maliyeti 174  146
 49.284  31.943

28. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ VE PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ

Genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

   
Personel giderleri   443    410 
Amortisman ve itfa payı giderleri   207    185 
Haberleşme ve bilişim giderleri   168    124 
Hizmet giderleri   143    113 
Müşavirlik ve danışmanlık giderleri   92    22 
Sistem kullanım üyelik giderleri   51    31 
Kira giderleri   49    46 
Vergi giderleri   9    8 
Sigorta giderleri   9    7 
Diğer genel yönetim giderleri   67    56 
 1.238  1.002
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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 2018 31 Aralık 2017
    
Komisyon ve teşvik giderleri   1.923   1.145 
Personel giderleri   1.436   1.023 
Rezervasyon sistem giderleri   1.217   841 
Reklam ve tanıtım giderleri   915   610 
Kira giderleri   106   76 
Vergi giderleri   103   84 
Hizmet giderleri   60   40 
Müşavirlik ve danışmanlık giderleri   40   28 
Haberleşme ve bilişim giderleri   34   26 
Amortisman ve itfa payı giderleri   30   21 
Diğer satış pazarlama giderleri   321   207 
 6.185  4.101

29. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas faaliyetlerden diğer gelirlerin dökümü aşağıdaki gibidir:

1 Ocak -  1 Ocak - 
31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

   
Uçak, motor ve diğer alımlara ilişkin hibe kredi gelirleri   414    166 
Sigorta, tazminat ve ceza gelirleri   123    168 
Satıcılardan elde edilen ciro primi   55    39 
Konusu kalmayan karşılıklar   54    65 
Bankalardan elde edilen faiz dışı gelirler   50    28 
Reeskont faiz geliri   28    3 
Kira gelirleri   13    30 
TFRS 9 geri çevrilmesi   9   - 
Vade farkı gelirleri   4    7 
Ticari faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri, net   -    431 
Diğer faaliyet gelirleri   58    24 

808  961

Esas faaliyetlerden diğer giderlerin dökümü aşağıdaki gibidir:

1 Ocak -  1 Ocak - 
31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

Ticari faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gideri, net   616    - 
Karşılık giderleri   45    79 
Tazminat ve ceza gideri   27    6 
Diğer faaliyet giderleri   74    41 
 762  126

30. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER

Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin dökümü aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak -  1 Ocak -
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Menkul kıymet satış karları   12    5 
Duran varlık satış karları   28    176 
Finansal yatırımlar faiz geliri   152    233 
Devlet teşvik gelirleri   301    226 
 493  640

Yatırım faaliyetlerinden giderlerin dökümü aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak-  1 Ocak-
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Duran varlık satış zararları   3    5 
Gerçeğe uygun değer düşüş zararları 4    - 
 7  5

31. FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ

Finansman gelirlerinin dökümü aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak -  1 Ocak -
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Faiz gelirleri   488    174 
Türev işlemler gerçeğe
 uygun değer fark karları, net   265    - 
Diğer finansal gelirler   -    30 
 753  204

Finansman giderlerinin dökümü aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak -  1 Ocak -
 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017
   
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı zararları, net 1.365  2.847
Finansal kiralama faiz gideri 1.152  762
Uçak finansmanı giderleri 120  107
Uçak alımına ilişkin ön ödeme reeskont faiz giderleri 75  -
Kıdem tazminatı faiz maliyeti 57  46
Türev işlemler gerçeğe uygun değer fark zararları, net -  157
Diğer finansal giderler 84  32
 2.853  3.951
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32. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Peşin ödenen vergiler ve fonlar   318  120

Dönem karı vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Ödenecek kurumlar vergisi karşılığı 210  186
Peşin ödenen vergi ve fonlar (210)  (139)
Vergi yükümlülüğü -  47

Vergi gideri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Cari dönem vergi gideri 182  179
Ertelenen vergi gideri 1.007  (5)
Vergi gideri 1.189  174

Diğer kapsamlı gelire ait vergi etkileri aşağıdaki gibidir:

  1 Ocak-31 Aralık 2018 1 Ocak-31 Aralık 2017

  
Vergi 

öncesi  
Vergi 

(gideri)/  
Vergi 

sonrası  
Vergi 

öncesi  
Vergi 

(gideri)/  
Vergi 

sonrası
  tutar  geliri  tutar  tutar  geliri  tutar
Yabancı para çevrim farklarındaki 
değişim  7.516  -  7.516  1.486 - 1.486
Finansal riskten korunma fonundaki 
değişim  ( 318)    88  ( 230)    209 ( 47)   162 
Gerçeğe uygun değer farkı diğer 
kapsamlı gelire yansıtılan finansal 
varlık kazançlarındaki değişim  ( 50)  10  ( 40)  4 ( 1) 3
Tanımlanmış emeklilik planlarındaki 
aktüeryal kayıplardaki değişim  ( 161)  32  ( 129)  ( 23)   5 ( 18)
Diğer kapsamlı gelir  6.987    130  7.117    1.676  ( 43)    1.633 

Diğer kapsamlı gelire dahil yabancı para çevrim farklarındaki değişime ilişkin vergi etkisi bulunmamaktadır.

32. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)

Kurumlar Vergisi

Grup, 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 2018  31 Aralık 2017
Sabit kıymetler (10.050) (5.802)
Uçuş yükümlülüklerine gelen düzeltmeler (790) (476)
Birikmiş mali zarar 3.544 2.025
Gelecek aylara ait gelir ve giderler 481 280
Gider tahakkukları 253 183
Mil tahakkukları 186 130
Türev işlemler makul değer farkları 161 (63)
Kıdem tazminatı karşılığı 140 90
Kullanılmamış izin karşılığı 44 4
Diğer 42 1
Ertelenen vergi yükümlülükleri (5.989) (3.628)

1 Ocak – 31 Aralık 2018 ve 2017 dönemlerindeki ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareketi aşağıdadır:

1 Ocak -  1 Ocak - 
31 Aralık 2018  31 Aralık 2017

Dönem başı ertelenmiş vergi yükümlülüğü 3.628  3.361
Muhasebe politika değişikliği sebebiyle düzeltmeler (15)  -
Yeniden düzenlenmiş dönem başı ertelenmiş  vergi yükümlülüğü 3.613  3.361
Ertelenmiş vergi gideri/(geliri) 1.007  (5)
Riskten korunma kazançları/kayıpları vergi gideri/(geliri) (88)  47
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal 
varlıklardaki kazanç/kayıpların vergi gelir/(gideri) (10)  1
Tanımlanmış emeklilik paylarındaki aktüeryal kayıpların  vergi geliri   (32)    (5)
Yabancı para çevrim farkları 1.499  229
Dönem sonu ertelenmiş vergi yükümlülüğü 5.989  3.628

Ertelenmiş vergi aktifi ayrılmış devreden geçmiş yıl zararlarının kullanım hakkının sona erecekleri yıllar aşağıdaki 
gibidir:

31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
2020 yılında sona erecek 395 395
2021 yılında sona erecek 6.447 6.447
2022 yılında sona erecek 3.048 2.976
2023 yılında sona erecek 7.828 -
Birikmiş toplam mali zararlar 17.718 9.818

 

32. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)

1 Ocak - 1 Ocak - 
 Vergi giderinin mutabakatı: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017

Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kar 5.234 813

%22 vergi oranı (1.151) (163)

Vergi etkileri:
- yatırım destek kazancı 60 45
- kanunen kabul edilmeyen giderler (79) -
- özsermaye metodu ile muhasebeleştirilen iş ortaklıkları 131 71
- geçmiş yıl mali zarar düzeltmesi 15 (9)
- çevrim kar/(zararı) (160) (129)
- ertelenmiş vergi oranındaki değişimin etkisi - 11
- indirimler 137 -
- yatırım teşvik 21 -
- istisna (53) -
- diğer (110) -
Kar veya zarardaki vergi karşılığı gideri (1.189) (174)

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 2018 ve 2017 tarihlerindeki sayısı ve pay başına kazancın hesaplaması aşağıda gösterildiği 
gibidir: 

1 Ocak -  1 Ocak - 
31 Aralık 2018  31 Aralık 2017

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   4.045   639 
Pay başına kazanç  (Kr)   2,93   0,46 
Sulandırılmış pay başına kazanç (Kr)   2,93   0,46 
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34. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerine ilişkin kur değişimi etkilerinin analizi Not 37’de yer almaktadır.

35. TÜREV ARAÇLAR

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihlerinde Grup’un türev finansal araç varlık ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

Türev finansal varlıklar

31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı türev araçlar 177  695
Çapraz kur nakit akım riskinden korunma amaçlı türev araçlar 32  10
Faiz oranı nakit akım riskinden korunma amaçlı türev araçlar 1  2
Riskten korunmaya konu olmayan türev araçlar 89  60
 299  767

Türev finansal yükümlülükler

 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı türev araçlar 624  16
Çapraz kur nakit akım riskinden korunma amaçlı türev araçlar 189  154
Faiz oranı nakit akım riskinden korunma amaçlı türev araçlar 178  133
Riskten korunmaya konu olmayan türev araçlar 42  178
 1.033  481

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.
 

36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(a) Sermaye risk yönetimi (devamı)

Grup’un genel stratejisinde 2017 yılına göre bir değişiklik olmamıştır. 

31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Toplam Borçlar 55.834 34.259
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri ve vadesi üç aydan uzun banka mevduatları (11.793) (8.061)
Net Borç (A) 44.041 26.198
Toplam Özkaynak (B) 31.284 20.171
Toplam Sermaye (A+B) 75.325 46.369
Net borç/toplam sermaye oranı 0,58 0,56

(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. 



269268

KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR
TÜ

RK
 H

AV
A 

YO
LL

AR
I A

N
ON

İM
 O

RT
AK

LI
ĞI

 V
E 

BA
ĞL

I O
RT

AK
LI

KL
AR

I
31

 A
RA

LI
K 

20
18

 T
AR

IH
IN

DE
 S

ON
A 

ER
EN

 H
ES

AP
 D

ÖN
EM

IN
E 

AI
T 

KO
N

SO
LI

DE
 F

IN
AN

SA
L 

TA
BL

OL
AR

A 
IL

IŞ
KI

N
 D

IP
N

OT
LA

R
(T

UT
AR

LA
R,

 A
KS

I B
EL

IR
TI

LM
ED

IK
ÇE

, M
IL

YO
N

 T
ÜR

K 
LI

RA
SI

 (
TL

) 
OL

AR
AK

 G
ÖS

TE
RI

LM
IŞ

TI
R.

)

TÜ
RK

 H
AV

A 
YO

LL
AR

I A
N

ON
İM

 O
RT

AK
LI

ĞI
 V

E 
BA

ĞL
I O

RT
AK

LI
KL

AR
I

31
 A

RA
LI

K 
20

18
 T

AR
IH

IN
DE

 S
ON

A 
ER

EN
 H

ES
AP

 D
ÖN

EM
IN

E 
AI

T 
KO

N
SO

LI
DE

 F
IN

AN
SA

L 
TA

BL
OL

AR
A 

IL
IŞ

KI
N

 D
IP

N
OT

LA
R

(T
UT

AR
LA

R,
 A

KS
I B

EL
IR

TI
LM

ED
IK

ÇE
, M

IL
YO

N
 T

ÜR
K 

LI
RA

SI
 (

TL
) 

OL
AR

AK
 G

ÖS
TE

RI
LM

IŞ
TI

R.
)

3
6

. 
F

İN
A

N
S

A
L

 A
R

A
Ç

L
A

R
D

A
N

 K
A

Y
N

A
K

L
A

N
A

N
 R

İS
K

L
E

R
İN

 N
İT

E
L

İĞ
İ 

V
E

 D
Ü

Z
E

Y
İ 

(d
e

va
m

ı)

(b
) 

F
in

a
n

sa
l r

is
k

 f
a

k
tö

rl
e

ri
 (

d
e

va
m

ı)

b
.1

)K
re

d
i r

is
ki

 y
ö

n
e

ti
m

i

A
la

ca
kl

ar
T

ic
ar

i A
la

ca
kl

ar
D

iğ
e

r 
A

la
ca

kl
ar

31
 A

ra
lık

 2
0

1
8

İli
şk

ili
 

Ta
ra

f
D

iğ
e

r 
Ta

ra
f

İli
şk

ili
 

Ta
ra

f
D

iğ
e

r 
Ta

ra
f

B
an

ka
la

rd
ak

i 
M

e
vd

u
at

(*
**

)

Tü
re

v 
A

ra
çl

ar

D
e

vl
e

t 
B

o
rç

la
n

m
a 

Se
n

e
tl

e
ri

Ö
ze

l 
S

e
k

tö
r 

B
o

rç
la

n
m

a 
S

e
n

e
tl

e
ri

H
is

se
 

Se
n

e
tl

e
ri

R
ap

o
rl

am
a 

ta
ri

h
i i

ti
b

ar
ıy

la
 m

ar
u

z 
ka

lın
an

 a
za

m
i 

kr
e

d
i r

is
ki

 (*
)

 1
0

 
 

 2
.6

82
 

 
 -

 
 

 1
1

.4
79

 
 

 1
0.

62
7

 
 

 2
9

9
 

 
 7

1
1

 
 

 3
49

 
 

 8
9

 
-A

za
m

i r
is

ki
n

 t
e

m
in

at
, v

s 
ile

 g
ü

ve
n

ce
 a

lt
ın

a 
al

ın
m

ış
 k

ıs
m

ı (*
*)

 -
 

 
(3

10
)

 
 -

 
 

 -
 

 
 -

 
 

 -
 

 
 -

 
 

 -
 

 
 -

 
A

. V
ad

e
si

 g
e

çm
e

m
iş

 y
a 

d
a 

d
e

ğ
e

r 
d

ü
şü

kl
ü

ğ
ü

n
e

 
u

ğ
ra

m
am

ış
 f

in
an

sa
l v

ar
lık

la
rı

n
 n

e
t 

d
e

ft
e

r 
d

e
ğ

e
ri

 1
0

 
 

 1
.9

0
0

 
 

 -
 

 
 1

1
.4

79
 

 
 1

0.
62

7
 

 
 2

9
9

 
 

 7
1

1
 

 
 3

49
 

 
 8

9
 

B
. K

o
şu

lla
rı

 y
e

n
id

e
n

 g
ö

rü
şü

lm
ü

ş 
b

u
lu

n
an

, a
ks

i 
ta

kd
ir

d
e

 v
ad

e
si

 g
e

çm
iş

 v
e

ya
 d

e
ğ

e
r 

d
ü

şü
kl

ü
ğ

ü
n

e
 

u
ğ

ra
m

ış
 s

ay
ıla

ca
k 

fi
n

an
sa

l v
ar

lık
la

rı
n

 d
e

ft
e

r 
d

e
ğ

e
ri

 -
 

 
 -

 
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

C
. V

ad
e

si
 g

e
çm

iş
 a

n
ca

k 
d

e
ğ

e
r 

d
ü

şü
kl

ü
ğ

ü
n

e
 

u
ğ

ra
m

am
ış

 v
ar

lık
la

rı
n

 n
e

t 
d

e
ft

e
r 

d
e

ğ
e

ri
 -

 
41

2
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
-T

e
m

in
at

, v
s 

ile
 g

ü
ve

n
ce

 a
lt

ın
a 

al
ın

m
ış

 k
ıs

m
ı

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

D
. D

e
ğ

e
r 

d
ü

şü
kl

ü
ğ

ü
n

e
 u

ğ
ra

ya
n

 v
ar

lık
la

rı
n

 n
e

t 
d

e
ft

e
r 

d
e

ğ
e

rl
e

ri
 

 
-V

ad
e

si
 g

e
çm

iş
 (

b
rü

t 
d

e
ft

e
r 

d
e

ğ
e

ri)
 -

 
 3

70
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
D

e
ğ

e
r 

D
ü

şü
kl

ü
ğ

ü
 (-

)
 -

 
(3

70
)

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
N

e
t 

d
e

ğ
e

ri
n

 t
e

m
in

at
, v

s 
ile

 g
ü

ve
n

ce
 a

lt
ın

a 
al

ın
m

ış
 k

ıs
m

ı
 -

 
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

-V
ad

e
si

 g
e

çm
e

m
iş

 (
b

rü
t 

d
e

ft
e

r 
d

e
ğ

e
ri)

 -
 

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

D
e

ğ
e

r 
D

ü
şü

kl
ü

ğ
ü

 (-
)

 -
 

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

N
e

t 
d

e
ğ

e
ri

n
 t

e
m

in
at

, v
s 

ile
 g

ü
ve

n
ce

 a
lt

ın
a 

al
ın

m
ış

 k
ıs

m
ı

 -
 

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
E

.B
ila

n
ço

 d
ış

ı k
re

d
i r

is
ki

 iç
e

re
n

 u
n

su
rl

ar
 -

 
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

(*
) T

u
ta

rı
n

 b
e

lir
le

n
m

e
si

n
d

e
, a

lın
a

n
 t

e
m

in
at

la
r 

g
ib

i, 
k

re
d

i g
ü

ve
n

ili
rl

iğ
in

d
e

 a
rt

ış
 s

a
ğ

la
ya

n
 u

n
su

rl
a

r 
d

ik
ka

te
 a

lın
m

a
m

ış
tı

r.
(*

*)
Te

m
in

at
la

r, 
m

ü
şt

e
ri

le
rd

e
n

 a
lın

a
n

 n
a

ki
t 

te
m

in
at

 v
e

 t
e

m
in

at
 m

e
k

tu
p

la
rı

n
d

a
n

 o
lu

şm
a

k
ta

d
ır

.
(*

**
) B

a
n

ka
la

rd
a

ki
 m

e
vd

u
at

 r
a

ka
m

ı, 
3

 a
yd

a
n

 u
zu

n
 v

a
d

e
li 

fi
n

a
n

sa
l y

at
ır

ım
la

rı
 d

a 
iç

e
rm

e
k

te
d

ir
.

3
6

. 
F

İN
A

N
S

A
L

 A
R

A
Ç

L
A

R
D

A
N

 K
A

Y
N

A
K

L
A

N
A

N
 R

İS
K

L
E

R
İN

 N
İT

E
L

İĞ
İ 

V
E

 D
Ü

Z
E

Y
İ 

(d
e

va
m

ı)

(b
) 

F
in

a
n

sa
l r

is
k

 f
a

k
tö

rl
e

ri
 (

d
e

va
m

ı)

b
.1

) 
K

re
d

i r
is

ki
 y

ö
n

e
ti

m
i (

d
e

va
m

ı)

A
la

ca
kl

a
r

T
ic

a
ri

 A
la

ca
kl

a
r

D
iğ

e
r 

A
la

ca
kl

a
r

3
1

 A
ra

lık
 2

0
1

7
İli

şk
ili

 
Ta

ra
f

D
iğ

e
r 

Ta
ra

f
İli

şk
ili

 
Ta

ra
f

D
iğ

e
r 

Ta
ra

f
B

a
n

ka
la

rd
a

ki
 

M
e

vd
u

at
(*

**
)

Tü
re

v 
A

ra
çl

a
r

D
e

vl
e

t 
B

o
rç

la
n

m
a 

S
e

n
e

tl
e

ri

Ö
ze

l 
S

e
k

tö
r 

B
o

rç
la

n
m

a 
S

e
n

e
tl

e
ri

H
is

se
 

S
e

n
e

tl
e

ri

R
a

p
o

rl
a

m
a 

ta
ri

h
i i

ti
b

a
rı

yl
a 

m
a

ru
z 

ka
lın

a
n

 a
za

m
i 

kr
e

d
i r

is
ki

 (*
)

 6
 

 
 

1
.8

7
3

 
 

 -
 

 
 3

.5
4

0
 

 
 7

.8
3

9
 

 
 7

67
 

 
 6

5
 

 
 1

24
 

 
 -

 
-A

za
m

i r
is

ki
n

 t
e

m
in

at
, v

s 
ile

 g
ü

ve
n

ce
 a

lt
ın

a 
a

lın
m

ış
 k

ıs
m

ı (*
*)

 -
 

 
(3

5
4)

 
 -

 
 

 -
 

 
 -

 
 

 -
 

 
 -

 
 

 -
 

 
 -

 
A

. V
a

d
e

si
 g

e
çm

e
m

iş
 y

a 
d

a 
d

e
ğ

e
r 

d
ü

şü
kl

ü
ğ

ü
n

e
 

u
ğ

ra
m

a
m

ış
 f

in
a

n
sa

l v
a

rl
ık

la
rı

n
 n

e
t 

d
e

ft
e

r 
d

e
ğ

e
ri

 6
 

 
 

1
.5

6
2

 
 

 -
 

 
 3

.5
4

0
 

 
 7

.8
3

9
 

 
 7

67
 

 
 6

5
 

 
 1

24
 

 
 -

 
B

. K
o

şu
lla

rı
 y

e
n

id
e

n
 g

ö
rü

şü
lm

ü
ş 

b
u

lu
n

a
n

, 
a

k
si

 t
a

kd
ir

d
e

 v
a

d
e

si
 g

e
çm

iş
 v

e
ya

 d
e

ğ
e

r 
d

ü
şü

kl
ü

ğ
ü

n
e

 u
ğ

ra
m

ış
 s

ay
ıla

ca
k 

fi
n

a
n

sa
l 

va
rl

ık
la

rı
n

 d
e

ft
e

r 
d

e
ğ

e
ri

 -
 

 
 -

 
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

C
. V

a
d

e
si

 g
e

çm
iş

 a
n

ca
k 

d
e

ğ
e

r 
d

ü
şü

kl
ü

ğ
ü

n
e

 
u

ğ
ra

m
a

m
ış

 v
a

rl
ık

la
rı

n
 n

e
t 

d
e

ft
e

r 
d

e
ğ

e
ri

 -
 

 6
7

1
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

-T
e

m
in

at
, v

s 
ile

 g
ü

ve
n

ce
 a

lt
ın

a 
a

lın
m

ış
 k

ıs
m

ı
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
D

. D
e

ğ
e

r 
d

ü
şü

kl
ü

ğ
ü

n
e

 u
ğ

ra
ya

n
 v

a
rl

ık
la

rı
n

 n
e

t 
d

e
ft

e
r 

d
e

ğ
e

rl
e

ri
 

 
-V

a
d

e
si

 g
e

çm
iş

 (
b

rü
t 

d
e

ft
e

r 
d

e
ğ

e
ri

)
 -

 
 2

8
3

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

D
e

ğ
e

r 
D

ü
şü

kl
ü

ğ
ü

 (
-)

 -
 

(2
8

3)
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

N
e

t 
d

e
ğ

e
ri

n
 t

e
m

in
at

, v
s 

ile
 g

ü
ve

n
ce

 a
lt

ın
a 

a
lın

m
ış

 k
ıs

m
ı

 -
 

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
-V

a
d

e
si

 g
e

çm
e

m
iş

 (
b

rü
t 

d
e

ft
e

r 
d

e
ğ

e
ri

)
 -

 
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
D

e
ğ

e
r 

D
ü

şü
kl

ü
ğ

ü
 (

-)
 -

 
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
N

e
t 

d
e

ğ
e

ri
n

 t
e

m
in

at
, v

s 
ile

 g
ü

ve
n

ce
 a

lt
ın

a 
a

lın
m

ış
 k

ıs
m

ı
 -

 
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

E
.B

ila
n

ço
 d

ış
ı k

re
d

i r
is

ki
 iç

e
re

n
 u

n
su

rl
a

r
 -

 
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

(*
) T

u
ta

rı
n

 b
e

lir
le

n
m

e
si

n
d

e
, a

lın
a

n
 t

e
m

in
at

la
r 

g
ib

i, 
k

re
d

i g
ü

ve
n

ili
rl

iğ
in

d
e

 a
rt

ış
 s

a
ğ

la
ya

n
 u

n
su

rl
a

r 
d

ik
ka

te
 a

lın
m

a
m

ış
tı

r.
(*

*)
Te

m
in

at
la

r, 
m

ü
şt

e
ri

le
rd

e
n

 a
lın

a
n

 n
a

ki
t 

te
m

in
at

 v
e

 t
e

m
in

at
 m

e
k

tu
p

la
rı

n
d

a
n

 o
lu

şm
a

k
ta

d
ır

.
(*

**
) B

a
n

ka
la

rd
a

ki
 m

e
vd

u
at

 r
a

ka
m

ı, 
3

 a
yd

a
n

 u
zu

n
 v

a
d

e
li 

fi
n

a
n

sa
l y

at
ır

ım
la

rı
 d

a 
iç

e
rm

e
k

te
d

ir
.



271270

KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR
TÜ

RK
 H

AV
A 

YO
LL

AR
I A

N
ON

İM
 O

RT
AK

LI
ĞI

 V
E 

BA
ĞL

I O
RT

AK
LI

KL
AR

I
31

 A
RA

LI
K 

20
18

 T
AR

IH
IN

DE
 S

ON
A 

ER
EN

 H
ES

AP
 D

ÖN
EM

IN
E 

AI
T 

KO
N

SO
LI

DE
 F

IN
AN

SA
L 

TA
BL

OL
AR

A 
IL

IŞ
KI

N
 D

IP
N

OT
LA

R
(T

UT
AR

LA
R,

 A
KS

I B
EL

IR
TI

LM
ED

IK
ÇE

, M
IL

YO
N

 T
ÜR

K 
LI

RA
SI

 (
TL

) 
OL

AR
AK

 G
ÖS

TE
RI

LM
IŞ

TI
R.

)

TÜ
RK

 H
AV

A 
YO

LL
AR

I A
N

ON
İM

 O
RT

AK
LI

ĞI
 V

E 
BA

ĞL
I O

RT
AK

LI
KL

AR
I

31
 A

RA
LI

K 
20

18
 T

AR
IH

IN
DE

 S
ON

A 
ER

EN
 H

ES
AP

 D
ÖN

EM
IN

E 
AI

T 
KO

N
SO

LI
DE

 F
IN

AN
SA

L 
TA

BL
OL

AR
A 

IL
IŞ

KI
N

 D
IP

N
OT

LA
R

(T
UT

AR
LA

R,
 A

KS
I B

EL
IR

TI
LM

ED
IK

ÇE
, M

IL
YO

N
 T

ÜR
K 

LI
RA

SI
 (

TL
) 

OL
AR

AK
 G

ÖS
TE

RI
LM

IŞ
TI

R.
)

3
6

. 
F

İN
A

N
S

A
L

 A
R

A
Ç

L
A

R
D

A
N

 K
A

Y
N

A
K

L
A

N
A

N
 R

İS
K

L
E

R
İN

 N
İT

E
L

İĞ
İ 

V
E

 D
Ü

Z
E

Y
İ 

(d
e

va
m

ı)

(b
) 

F
in

a
n

sa
l r

is
k

 f
a

k
tö

rl
e

ri
 (

d
e

va
m

ı)

b
.1

)K
re

d
i r

is
ki

 y
ö

n
e

ti
m

i (
d

e
va

m
ı)

F
in

an
sa

l a
ra

cı
n

 t
ar

af
la

rı
n

d
an

 b
ir

in
in

 s
ö

zl
e

şm
e

ye
 b

a
ğ

lı 
yü

kü
m

lü
lü

ğ
ü

n
ü

 y
e

ri
n

e
 g

e
ti

re
m

e
m

e
si

 n
e

d
e

n
iy

le
 G

ru
p

’a
 f

in
an

sa
l b

ir
 k

ay
ıp

 o
lu

şt
u

rm
as

ı r
is

ki
, k

re
d

i 
ri

sk
i o

la
ra

k 
ta

n
ım

la
n

ır
.

G
ru

p
’u

n
 k

re
d

i r
is

ki
 t

e
m

e
l o

la
ra

k 
ti

ca
ri

 a
la

ca
kl

ar
ın

a 
ili

şk
in

d
ir

. B
ila

n
ço

d
a 

g
ö

st
e

ri
le

n
 t

u
ta

r 
G

ru
p

 y
ö

n
e

ti
m

in
in

 ö
n

ce
ki

 t
e

cr
ü

b
e

le
ri

n
e

 v
e

 c
ar

i e
ko

n
o

m
ik

 
şa

rt
la

ra
 b

a
ğ

lı 
o

la
ra

k 
ta

h
m

in
 e

tt
iğ

i ş
ü

p
h

e
li 

al
ac

ak
la

r 
d

ü
şü

ld
ü

k
te

n
 s

o
n

ra
ki

 n
e

t 
tu

ta
rd

an
 o

lu
şm

ak
ta

d
ır

. G
ru

p
’u

n
 k

re
d

i r
is

ki
 ç

o
k 

sa
yı

d
a 

m
ü

şt
e

ri
yl

e
 

ça
lış

ıld
ığ

ın
d

an
 d

o
la

yı
 d

a
ğ

ılm
ış

 d
u

ru
m

d
ad

ır
 v

e
 ö

n
e

m
li 

b
ir

 k
re

d
i r

is
k 

yo
ğ

u
n

la
şm

as
ı y

o
k

tu
r.

G
ru

p
’u

n
 3

1
 A

ra
lık

 2
0

1
8

 t
ar

ih
i i

ti
b

ar
ıy

la
 v

ad
e

si
 g

e
çm

iş
 a

la
ca

kl
ar

ın
ın

 v
ad

e
 a

n
al

iz
i a

şa
ğ

ıd
a 

su
n

u
lm

u
şt

u
r. 

A
la

ca
kl

ar

3
1

 A
ra

lık
 2

0
1

8
T

ic
ar

i 
A

la
ca

kl
ar

D
iğ

e
r 

A
la

ca
kl

ar
B

an
ka

la
rd

ak
i 

M
e

vd
u

at
Tü

re
v 

A
ra

çl
ar

D
iğ

e
r

To
p

la
m

V
ad

e
si

 ü
ze

ri
n

d
e

n
 1

-3
0

 g
ü

n
 g

e
çm

iş
 2

8
8

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
2

8
8

 
V

ad
e

si
 ü

ze
ri

n
d

e
n

 1
-3

 a
y 

g
e

çm
iş

 1
8

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
1

8

V
ad

e
si

 ü
ze

ri
n

d
e

n
 3

-1
2

 a
y 

g
e

çm
iş

 9
7

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
9

7

V
ad

e
si

 ü
ze

ri
n

d
e

n
 1

-5
 y

ıl 
g

e
çm

iş
 3

7
9

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
3

7
9

To
p

la
m

 v
ad

e
si

 g
e

çe
n

 a
la

ca
kl

ar
 7

8
2

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
7

8
2

Te
m

in
at

, v
s 

ile
 g

ü
ve

n
ce

 a
lt

ın
a 

al
ın

m
ış

 k
ıs

m
ı

 1
3

2
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

1
3

2

3
6

. 
F

İN
A

N
S

A
L

 A
R

A
Ç

L
A

R
D

A
N

 K
A

Y
N

A
K

L
A

N
A

N
 R

İS
K

L
E

R
İN

 N
İT

E
L

İĞ
İ 

V
E

 D
Ü

Z
E

Y
İ 

(d
e

va
m

ı)

(b
) 

F
in

a
n

sa
l r

is
k

 f
a

k
tö

rl
e

ri
 (

d
e

va
m

ı)

b
.1

) 
K

re
d

i r
is

ki
 y

ö
n

e
ti

m
i (

d
e

va
m

ı)

G
ru

p
’u

n
 3

1
 A

ra
lık

 2
0

1
7

 t
ar

ih
i i

ti
b

ar
ıy

la
 v

ad
e

si
 g

e
çm

iş
 a

la
ca

kl
ar

ın
ın

 v
ad

e
 a

n
al

iz
i a

şa
ğ

ıd
a 

su
n

u
lm

u
şt

u
r. 

A
la

ca
kl

ar

3
1

 A
ra

lık
 2

0
1

7
T

ic
ar

i 
A

la
ca

kl
ar

D
iğ

e
r 

A
la

ca
kl

ar
B

an
ka

la
rd

ak
i  

M
e

vd
u

at
Tü

re
v 

A
ra

çl
ar

D
iğ

e
r

To
p

la
m

V
ad

e
si

 ü
ze

ri
n

d
e

n
 1

-3
0

 g
ü

n
 g

e
çm

iş
1

7
3

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

1
7

3

V
ad

e
si

 ü
ze

ri
n

d
e

n
 1

-3
 a

y 
g

e
çm

iş
1

3
3

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

1
3

3

V
ad

e
si

 ü
ze

ri
n

d
e

n
 3

-1
2

 a
y 

g
e

çm
iş

41
2

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

41
2

V
ad

e
si

 ü
ze

ri
n

d
e

n
 1

-5
 y

ıl 
g

e
çm

iş
1

5
3

-
-

-
 -

 
1

5
3

To
p

la
m

 v
ad

e
si

 g
e

çe
n

 a
la

ca
kl

ar
8

7
1

-
-

-
 -

 
8

7
1

Te
m

in
at

, v
s 

ile
 g

ü
ve

n
ce

 a
lt

ın
a 

al
ın

m
ış

 k
ıs

m
ı

1
0

8
-

 -
 

 -
 

 -
 

1
0

8



273272

KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(b) Finansal risk faktörleri (devamı)

b.1) Kredi riski yönetimi (devamı)

Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmamış olanlara ilişkin aldığı nakit 
teminat ve teminat mektupları toplamı 132 TL’dir (31 Aralık 2017: 108 TL).

Bilanço tarihi itibarıyla, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmış olanlara ilişkin alınan teminatlar 
bulunmamaktadır.

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 2018 ve 2017 
tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin şüpheli alacak karşılığındaki değişimi aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak -  1 Ocak - 
 31 Aralık 2018  31 Aralık 2017
Dönem başı ayrılan karşılık 283 269
Cari dönem gideri 23 52
Tahsil edilen alacak (41)  (56)
TFRS 9 düzeltmesi (9)  -
Yabancı para çevrim farkı 114 18
Dönem sonu itibarıyla ayrılan karşılık 370  283

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. 

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 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 2017

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 3.217   (3.236)   (920)   (2.003)   (313)   - 
Finansal kiralama yükümlülükleri 30.980   (33.992)   (1.041)   (3.127)   (14.024)   (15.800)
Ticari borçlar 3.229   (3.229)   (3.229)   -   -   - 
Diğer Borçlar 150   (150)   (11)   (26)   (113)   - 
Diğer finansal yükümlülükler 61   (61)   (61)   -   -   - 
Toplam 37.637   (40.668)   (5.262)   (5.156)   (14.450)   (15.800)

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)
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KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(b) Finansal risk faktörleri (devamı)

b.3) Likidite riski yönetimi (devamı)

31 Aralık 2017

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 767 744 240 377 125 2
Türev Nakit Çıkışları   (481)   (455)   (158)   (98)   (80)   (119)
Türev nakit giriş çıkışları, net 286 289 82 279 45   (117)

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. 

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 

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:

 
 

31 Aralık 2018
 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   -   -   -   -   -   - 

(*) 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 2018 itibarıyla bu kapsamda olan kredilerin TL karşılığı 36.053 TL’dir.
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KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

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)

 
 

31 Aralık 2017
 TL TOPLAM  TL  AVRO  JPY  CHF  Diğer 

1.Ticari Alacaklar   2.141   473   430   12   28   1.198 
2a.Parasal Finansal Varlıklar   7.333   215   6.933   13   6   166 
2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar   -   -   -   -   -   - 
3.Diğer   1.392   534   386   25   21   426 
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)   10.866   1.222   7.749   50   55   1.790 
5.Ticari Alacaklar   -   -   -   -   -   - 
6a.Parasal Finansal Varlıklar   -   -   -   -   -   - 
6b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar   -   -   -   -   -   - 
7.Diğer   401   14   353   -   -   34 
8.Duran Varlıklar (5+6+7)   401   14   353   -   -   34 
9.Toplam Varlıklar (4+8)   11.267   1.236   8.102   50   55   1.824 
10.Ticari Borçlar   2.031   1.370   522   1   7   131 
11.Finansal Yükümlülükler   2.723   61   1.805   780   77   - 
12a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler   3.609   2.990   545   72   2   - 
12b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler   237   237   -   -   -   - 
13.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)   8.600   4.658   2.872   853   86   131 
14.Ticari Borçlar   -   -   -   -   -   - 
15.Finansal Yükümlülükler   21.944   -   13.363   7.905   676   - 
16a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler   51   33   18   -   -   - 
16b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler   482   482   -   -   -   - 
17.Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)   22.477   515   13.381   7.905   676   - 
18.Toplam Yükümlülükler (13+17)   31.077   5.173   16.253   8.758   762   131 
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)   (19.810)

  
(3.937)   (8.151)   (8.708)   (707)   1.693 

21.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / 
(Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-
11-12a-14-15-16a)   (20.884)

  
(3.766)   (8.890)   (8.733)   (728)   1.233 

22.Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların 
Toplam  Gerçeğe Uygun Değeri   -   -   -   -   -   - 
23.Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı   -   -   -   -   -   - 
24.Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı   -   -   -   -   -   - 

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 nakit 
akış riskinden korunma muhasebesi kapsamında değerlendirmekte ve bu 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.

31 Aralık 2018
Vergi Öncesi Kar / (Zarar) Özkaynak

 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

4- JPY net varlık / yükümlülük   (603) 603 (524) 524
5- JPY riskinden korunan kısım (-)   -   -   -   - 
6- JPY  net etki (4+5) (603) 603 (524) 524

7- CHF net varlık / yükümlülüğü 8 (8) (94) 94
8- CHF riskinden korunan kısım (-)   -   -   -   - 
9- CHF net etki (7+8) 8 (8) (94) 94

10- Diğer net varlık / yükümlülüğü 234 (234)   -   - 
11- Diğer riskinden korunan kısım (-)   -   -   -   - 
12- Diğer net etki (10+11) 234 (234)   -   - 

TOPLAM (3+6+9+12) 109 (109) (3.605) 3.605
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KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

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)

31 Aralık 2017
Vergi Öncesi Kar / (Zarar) Özkaynak

 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 (394) 394   -   - 
2- TL riskinden korunan kısım (-)   -   -   -   - 
3- TL net etki (1+2) (394) 394   -   - 

4- Avro net varlık / yükümlülük (815) 815   -    - 
5- Avro riskinden korunan kısım (-)   -   -   -   - 
6- Avro  net etki (4+5) (815) 815   -   - 

7- JPY net varlık / yükümlülük   (871) 871   -    - 
8- JPY riskinden korunan kısım (-)   -   -   -   - 
9- JPY  net etki (4+5) (871) 871   -   - 

10- CHF net varlık / yükümlülüğü (71) 71   -    - 
11- CHF riskinden korunan kısım (-)   -   -   -   - 
12- CHF net etki (7+8) (71) 71   -   - 

13- Diğer net varlık / yükümlülüğü 169 (169)   -    - 
14- Diğer riskinden korunan kısım (-)   -   -   -   - 
15- Diğer net etki (10+11) 169 (169)   -   - 

TOPLAM (3+6+9+12+15) (1.982) 1.982   -   - 

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.

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 2018  31 Aralık 2017
Sabit Faizli Finansal Araçlar
Finansal Yükümlülükler 15.604  12.200

Değişken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Yükümlülükler 26.407 18.780
Riskten Korunma Muhasebesine Konu Olmayan Faiz Takası Sözleşmeleri 
(Net)   (30)   (27)
Riskten Korunma Muhasebesine Konu Olan Faiz Takası Sözleşmeleri (Net)   (177)   (131)

Not 38’de belirtildiği üzere Grup 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 17.633 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 172 milyon TL azalacaktır (31 Aralık 2017 döneminde vergi öncesi dönem karı 106 
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 
177 milyon TL artacaktır (31 Aralık 2017 döneminde ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 137 milyon TL 
artacaktır). Libor ve Euribor faiz oranlarında % 0,5’lik bir düşüş meydana gelmesi durumunda ise ertelenmiş vergi 
etkisi hariç Grup özkaynakları aynı tutarda azalacaktır.
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KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

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 38’da 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 315 milyon TL artacaktır (31 Aralık 2017 
döneminde ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 439 milyon TL artacaktır). Akaryakıt fiyatlarında %10’luk 
bir düşüş meydana gelmesi durumunda ise ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 295 milyon TL azalacaktır 
(31 Aralık 2017 döneminde ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 436 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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31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2018 TARIHINDE SONA EREN HESAP DÖNEMINE AIT 
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILIŞKIN DIPNOTLAR
(TUTARLAR, AKSI BELIRTILMEDIKÇE, MILYON TÜRK LIRASI (TL) OLARAK GÖSTERILMIŞTIR.)

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:

Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi

1. Seviye  2. Seviye  3. Seviye

Finansal varlıklar  
31 Aralık 

2018  TL  TL  TL
         
Gerçeğe uygun değer farkı diğer  1.060    1.060    -    - 
kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar    
         
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara  89    89    -    - 
yansıtılan finansal varlıklar     
         
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara  89    -  89    - 
yansıtılan finansal varlıklar     
Türev araçlar     
           
Finansal riskten korunma muhasebesine   210    -  210    - 
göre muhasebeleştirilen finansal varlıklar     
Türev araçlar     
         
Toplam  1.448  1.149  299    - 
         
Finansal yükümlülükler         
         
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara  42    -  42    - 
yansıtılan finansal varlıklar     
Türev araçlar     
           
Finansal riskten korunma muhasebesine   991    -  991    - 
göre muhasebeleştirilen finansal varlıklar     
Türev araçlar     
         
Toplam  1.033    -  1.033    - 

37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)

(a) Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri (devamı)

Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi

    1. Seviye  2. Seviye  3. Seviye

Finansal varlıklar  
31 Aralık 

2017  TL  TL  TL
         
Gerçeğe uygun değer farkı diğer  189    189    -    - 
kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar    
         
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara  60    -  60    - 
yansıtılan finansal varlıklar     
Türev araçlar     
           
Finansal riskten korunma muhasebesine   707    -  896    - 
göre muhasebeleştirilen finansal varlıklar     
Türev araçlar     
         
Toplam  956    189  956    - 
         
Finansal yükümlülükler         
         
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara  178    -  178    - 
yansıtılan finansal varlıklar     
Türev araçlar     
           
Finansal riskten korunma muhasebesine   303    -  303    - 
göre muhasebeleştirilen finansal varlıklar     
Türev araçlar     
         
Toplam  481    -  481    - 
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
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37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)

(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri 

Grup, gelecekteki nakit akımlarının öngörülebilirliğini arttırmak amacıyla, jet yakıtı fiyatı riski, döviz kuru riski ve 
faiz riskinden korunma stratejileri uygulamaktadır. Bu bağlamda ham petrol üzerine yazılmış swap ve opsiyon 
sözleşmeleri, döviz kuru üzerine yazılmış forward ve opsiyon sözleşmeleri ile çapraz kur swap sözleşmeleri ve faiz 
swap sözleşmelerini kullanmaktadır.

Grup’un değişken faizli finansal yükümlükleri Not: 37 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 %63’ü 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.

Grup, 2009 yılında akaryakıt fiyatlardaki dalgalanmaya bağlı ortaya çıkabilecek olası artışı kontrol edebilmek amacıyla 
riskten korunma işlemlerini gerçekleştirmeye başlamıştır. 2009 yılı Haziran ayında başlanan akaryakıt riskten 
korunma stratejisi, edinilen piyasa tecrübesi ve gereklilikler sonucunda yıllar içerisinde güncellenmiştir. Bu bağlamda, 
Grup’un 14 Temmuz 2017 tarihli yönetim kurulu kararına göre riskten korunma işlemlerinin, değişen piyasa koşulları 
dikkate alınarak, maksimum 24 ay vadeli ve bütçelenen aylık akaryakıt tüketim miktarının en fazla %60’ını kapsayacak 
şekilde uygulanmasına karar verilmiştir. Bahsi geçen değişiklikle birlikte, swap ve primsiz opsiyon yapılarına ek olarak 
prim ödemeli opsiyon yapıları da ürün portföyüne eklenmiştir. Böylelikle akaryakıt fiyatlarındaki değişimi dikkate 
alarak güncellenebilen daha esnek bir yapıya geçilmiştir. Gelecekteki akaryakıt alımlarından kaynaklanan nakit 
akım risklerine karşı riskten korunma muhasebesine konu edilen bu türev araçların gerçeğe uygun değerlerindeki 
değişimin riskten korunmada etkin olan kısmı özkaynaklar altında nakit akım riskinden korunma fonu içerisinde 
muhasebeleştirilmektedir.

Grup’un gelir ve giderlerini oluşturan para birimleri arasındaki uyumsuzluk döviz kuru riskine sebebiyet vermektedir. 
Bu sebeple, Yönetim Kurulu kararı ile ilk defa 2013 yılı Haziran ayında döviz kuru riskinden korunma metodolojisi 
oluşturulmuş ve ilgili metodoloji 2015 yılı Şubat ayında güncellenerek mevcut halini almıştır. Bu doğrultuda, 
Grup’un kısa pozisyonda olduğu ABD Doları ve TRY para birimlerindeki açığın uzun pozisyondaki Avro pozisyonu 
kullanılarak riskten korunma işlemlerine konu edilmesine karar verilmiştir. Uygulanan metodolojiye göre, gelecek 
24 ay için öngörülen aylık TRY açık pozisyonun %30 için forward enstrümanı kullanılarak riskten korunma işlemleri 
yapılmaktadır. Benzer şekilde gelecek 24 aylık dönem için öngörülen aylık USD açık pozisyonunun piyasa 
koşullarına göre %25 ila %35’inin kapatılması için forward veya maliyetsiz bantlı opsiyon yapılarından uygun olanı 
kullanılmaktadır. Böylece döviz kurunun sabitlenmesi veya belirli aralıklarda kontrol edilmesi suretiyle öngörü 
sağlanmakta ve döviz kurlarından ötürü oluşabilecek belirsizlik azaltılmaktadır. Gelecekteki döviz kurlarından 
kaynaklanan nakit akım risklerine karşı riskten korunma muhasebesine konu edilen bu türev araçların gerçeğe uygun 
değerlerindeki değişimin riskten korunmada etkin olan kısmı özkaynaklar altında nakit akım riskinden korunma fonu 
içerisinde muhasebeleştirilmektedir.

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 %51’ini karşılamaktadır. Bu kapsamda olan kredilerin ödemelerinden ortaya 
çıkan kur farkları özkaynağa alınmaktadır ve diğer kapsamlı gelirde gösterilmektedir. 

37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)

(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri (devamı)

Grup’un 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla yukarıdaki işlemler dolayısıyla girmiş olduğu türev araçlar ve 
bakiyeleri aşağıda sunulmuştur:

Varlık ve yükümlülüklerde yer alan türev araçlar 
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 sözleşmelerı   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)
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37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)

(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri (devamı)

31 Aralık 2017

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   2   (133)   (131)
Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde 
edilen vadeli akaryakıt alım sözleşmeleri 82   (1)   81 
Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde 
edilen vadeli akaryakıt dört bariyerli bantları 613   (15)   598 
Riskten korunma işlemine konu olan çapraz kur sözleşmelerı 10   (154)   (144)
Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların gerçeğe 
uygun değeri 707    (303)    404 
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan çapraz kur 
takas sözleşmeleri 26    (1)  25
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan faiz takas 
sözleşmeleri 13    (40)    (27)
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan vadeli döviz 
alım satım sözleşmeleri 21    (137)    (116)
Riskten korunma işlemine konu edilmeyen türev araçların 
gerçeğe uygun değeri 60   (178)    (118)
Toplam 767   (481)    286 

37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)

(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri (devamı)

Özsermayede yer alan türev araçlar 
31 Aralık 2018  

Akaryakıt 
riski 

korunması  
Faiz riski 

korunması  
Kur riski 

koruması  Toplam
   
Riskten korunma işlemine konu edilen türev 
araçların gerçeğe uygun değer kazancı/(kaybı)    (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)
Kur riskinden korunma amaçlı edinilen türev 
aracın gerçeğe uygun değer kazancının riskten 
korunmada etkin olmayan kısmının gelir/gidere 
sınıflanan tutarı    -    -    879  879
Toplam    (557)    (173)    713    (17)
Ertelenmiş vergi etkisi    123    38    (143)    18 
31 Aralık 2017 itibarıyla Finansal Riskten Korunma 
Fonu    (434)    (135)    570    1 
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37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)

(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri (devamı)

31 Aralık 2017  

Akaryakıt 
riski 

korunması  
Faiz riski 

korunması  
Kur riski 

koruması  Toplam
Riskten korunma işlemine konu edilen türev 
araçların gerçeğe uygun değer kazancı/(kaybı)    683    (131)    (170)    382 
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    (92)    -    -    (92)
Yabancı para çevrim farkları    -    -    1    1 
Toplam    591    (127)    (169)    295 
Ertelenmiş vergi etkisi    (130)  28    38    (64)
31 Aralık 2016 itibarıyla Finansal Riskten Korunma 
Fonu    461    (99)    (131)    231 

38. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Yoktur.

39. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, 
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

FİNAR tarafından özenle üretilmiştir.
www.finarkurumsal.com
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