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Türk Hava Yolları, 2010 
yılında küresel network 
taşıyıcısı kimliğini 
pekiştirirken, dünyanın 
en fazla uçuş noktasına 
sahip ilk 10 hava yolu 
arasında yerini almış 
bulunmaktadır. Başarılı 
sonuçları ve marka 
yatırımları ile Türk Hava 
Yolları, sürdürülebilir 
büyüme yolunda emin 
adımlarla ilerlemektedir.
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Finansal Göstergeler



3   Türk Hava Yolları Yıllık Rapor 2010

01 Ocak -
31 Aralık 2010

01 Ocak -
31 Aralık 2009

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Satış Gelirleri 8.422.771.140 7.035.882.903

Satışların Maliyeti (-) -6.609.264.529 -5.200.371.472

BRÜT KÂR/ZARAR 1.813.506.611 1.835.511.431

Pazarlama ve Satış Giderleri (-) -999.770.863 -806.503.413

Genel Yönetim Giderleri (-) -352.872.407 -266.173.785

Diğer Faaliyet Gelirleri 149.669.257 91.136.104

Diğer Faaliyet Giderleri (-) -128.343.992 -130.079.895

FAALİYET KÂRI 482.188.606 723.890.442

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 

Yatırımların Kâr/(Zararlarındaki) Paylar -36.800.970 12.813.703

Finansal Gelirler 72.851.263 172.982.144

Finansal Giderler (-) -152.549.546 -172.708.672

VERGİ ÖNCESİ KÂR 365.689.353 736.977.617

Vergi (Gideri)/Geliri -79.245.992 -177.901.337

DÖNEM KÂRI 286.443.361 559.076.280

Hisse Başına Kazanç/Kayıp (Kr) 0,29 0,56

Satış Gelirleri (TL)
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
İstikrarlı büyümesini, toplam 
kalite anlayışı ve koşulsuz 
müşteri memnuniyeti 
yaklaşımıyla destekleyen 
Ortaklığımız, 2010 yılında da 
kârlı bir şekilde büyümesine 
devam etti.

Türk Hava Yolları’nın değerli yatırımcıları, kıymetli iş 

ortaklarımız ve çalışanlarımız,

Oldukça zorlu geçen 2009 yılının ardından 2010 senesi havacılık 

sektörü için yatırımların ve iş hacminin arttığı, aynı zamanda 

rekabetin daha da derinleştiği ve sektöre yönelik maliyet baskısının 

güçlendiği bir dönem olarak kayıtlara geçti. Global anlamda 

bakıldığında, IATA verilerine göre dünya uluslararası tarifeli yolcu 

trafiği 2010 yılında %8,2 büyümüş ve sektör kriz sonrası kâra 

geçmeyi başarmıştır. Bu perspektifte, güçlü bir küresel oyuncu 

olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Ortaklığımız, gerek sektör 

ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı ve güçlü iş 

sonuçları, gerek pazarlama iletişimi ve marka yatırımları ile hem 

sektör çevreleri hem ulusal ve uluslararası medya tarafından 

oldukça yakından izlenmiştir. 

Türk Hava Yolları, küresel network taşıyıcısı kimliğini pekiştirmek 

ve yolcularına daha geniş bir yelpazede ürün sunabilmek amacı 

ile, uçuş ağını genişletmeye 2010 yılında da devam etmiş ve 

11 dış, 4 iç hat noktayı uçuş ağına dahil ederek dünyanın en 

fazla uçuş noktasına sahip ilk 10 hava yolu arasında yerini 

almış bulunmaktadır. Böylelikle, bayrağımızın taşındığı her yeni 

destinasyon ile yeni pazarlara erişim ve daha fazla yolcunun Türk 

Hava Yolları markası ile tanışması sağlanmıştır. 
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Ortaklığımız 2010 yılı sonu itibarıyla toplam yolcu sayısını bir 

önceki yıla göre %16 artışla 29,1 milyona ulaştırmış ve bu sayede 

sektörde global yolcu pazar payını yaklaşık %1,25’e yükseltmeyi 

başarmıştır. 2005 yılındaki yolcu pazar payını beş yıllık kısa bir 

sürede iki katından fazla artırarak dünyanın en fazla yolcu taşıyan 

18 hava yolundan biri konumuna gelen Türk Hava Yolları kurumsal 

organik büyüme programını emin ve hesaplı adımlar ile icra 

etmektedir. 

Organik büyümenin temel dinamiklerinden olan filomuzda 2010 

yılında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Siparişi verilen 89 yeni 

uçağın teslimleri 2010 yılında gerçekleşmeye başlamış ve bu 

doğrultuda 1 tanesi geniş gövdeli kargo uçağı olmak üzere 21 yeni 

uçak filomuza dahil edilmiştir. Bu sayede, 2010 yılında toplam 

koltuk kapasite artışı yaklaşık %18 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Yeni uçaklarımız ile portföyümüzün dinamizmi daha da artırılmış, 

yaklaşık 6,5 yaş ortalaması ile Avrupa’nın en genç filosuna sahip 

hava yolu kimliğimiz perçinlenmiştir. 

2010 yılında etkin satış ve pazarlama faaliyetlerimiz sayesinde 

kapasite artışının üzerinde yolcu büyümesi sağlanmış, böylelikle 

yolcu doluluk oranımız geçtiğimiz seneye göre 2,7 puanlık artışla 

%73,7’ye yükselmiştir. Öte yandan kargo taşımacılığı alanındaki 

güçlü yatırımların geri dönüşü de son derece hızlı bir şekilde 

gerçekleşmektedir. Bu kapsamda, kargo operasyonlarında %36’lık 

büyüme performansı yanında kargo doluluğu 6,3 puanlık artışla 

%72 mertebesinde oluşmuştur. 

İstikrarlı büyümesini, toplam kalite anlayışı ve koşulsuz müşteri 

memnuniyeti yaklaşımıyla destekleyen Ortaklığımız, Skytrax 

tarafından 2010 yılında bir kez daha Güney Avrupa’nın en iyi 

hava yolu olarak ödüllendirildi. Yine aynı kurum tarafından 

dünyada “Ekonomi Sınıfında En İyi İkram” hizmeti sağlayan 

hava yolu ödülüne layık görülen Türk Hava Yolları, yolcularına 

sunduğu servis standartlarını daha da yukarılara çıkarmak için 

yatırımlarına tüm hızı ile devam etmektedir. Bu kapsamda, sipariş 

edilen uçaklarda yolcu konforu gözetilerek Business Class 

kabin koltuklarına ek olarak koltuk aralıkları sektör ortalamasının 

üzerinde tutuldu. Böylelikle, yolcu konforunun maksimum 

seviyelere çıkartılması hedeflendi. Öte yandan, yeni sipariş 

edilen 777-300 ER tipi uçaklarda, business ve ekonomi sınıfının 

arasına yerleştirilen comfort sınıfı ile yeni bir ürün oluşturulup, 

daha kaliteli bir uçuş deneyimi yaşamak isteyen ekonomi sınıfı 

yolcularına makul bir ücretle, seyahatlerini comfort sınıfına 

yükseltme imkanı sağlandı. 

Marka yatırımları anlamında 2010 yılı, Türk Hava Yolları için 

önemli başarılara imza atılan bir dönem oldu. FC Barcelona ve 

Manchester United gibi başarılı futbol takımları ile gerçekleştirilen 

sponsorluk anlaşmalarımız dünya çapında ses getirdi. Yerli-yabancı 

spor kulüpleri ve sporcular ile yaptığımız işbirlikleri ile hem 

kurum olarak spora destek sağladık hem de marka değerimize 

katkıda bulunduk. Öte yandan, Caroline Wozniacki ve Kobe 

Bryant gibi ünlülerin marka yüzümüz olması ile markamızı dünya 

kamuoyunca daha da görünür kılarak prestijimizi daha da artırdık.

Rekabetin her geçen gün daha da yoğunlaştığı havacılık 

sektöründe finansal disiplin sürdürülebilir büyümenin en önemli 

anahtarlarından birisi olarak ön plana çıkmaktadır. Bunun 

bilincinde olarak Türk Hava Yolları, uzun vadeli değer bazlı 

büyüme programını etkin maliyet yönetimi esasında kurgulayarak 

icra etmeye devam ediyor. Nitekim havacılık sektörünün önde 

gelen yayın kuruluşlarından Aviation Week dergisi, 2010 yılı 

içerisinde Türk Hava Yolları’nı mali anlamda en sağlıklı hava yolu 

olarak seçmiştir. 

2010 yılı küresel mali piyasaların toparlanma sürecinde tüketimin 

arttığı ve üretimin önemli hammaddelerinden petrole olan 

talebin yükseldiği bir dönem olması itibari ile akaryakıt fiyatlarının 

artış trendi içerisine girdiği bir yıl oldu. Buna paralel, anılan 

dönemde, jet yakıtının fiyatları da artış gösterirken bu durum 

Ortaklığın kârlılığına da direkt etki etmiştir. Türk Hava Yolları, 

2010 mali dönemi içerisinde 8,4 milyar TL satış geliri, 482,2 

milyon TL faaliyet kârı ve 286,4 milyon TL net kâr elde ederek, 

güçlü yatırımlarına ve artan maliyet baskısına rağmen kârlılığını 

sürdürerek paydaşları için değer yaratmaya devam etti. 

Elde edilen sonuçlarda değerli katkıları olan ve emeği geçen 

yöneticilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize, 

tedarikçilerimize ve sürekli destekleri için siz değerli 

hissedarlarımıza candan teşekkür ediyorum. 

2011 yılının da gerek ülkemiz gerek Ortaklığımız açısından başarı 

dolu geçmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hamdi Topçu
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı
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İcra Komitesi

Hamdi Topçu

Yönetim Kurulu Başkanı, 

İcra Komitesi Başkanı

Prof. Dr. Cemal Şanlı

Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 

Başkan Vekili

Doç. Dr. Temel Kotil

Genel Müdür, Yönetim Kurulu ve İcra 

Komitesi Üyesi
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Hamdi Topçu

Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Komitesi Başkanı

1964 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. 1986 

yılında halen unvanını bulundurduğu Mali Müşavir olarak profesyonel 

çalışma hayatına başladı. 2003 yılında Türk Hava Yolları Yönetim 

Kurulu Üyeliği’ne, 2006 yılında ise aynı zamanda İcra Komitesi 

Üyeliği’ne atandı. 1 Ocak 2010 tarihinden bu yana Türk Hava Yolları 

Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini sürdüren Hamdi 

Topçu, evli ve dört çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Cemal Şanlı

Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili

1951 yılında Manisa’da doğdu. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nden mezun oldu. 1985 yılında Hukuk Doktoru unvanını 

“Milletlerarası Ticari Tahkim” teziyle aldı. Uluslararası Tahkime ilişkin 

doktora tezini Londra Üniversitesi’ne bağlı Institute of Advanced 

Legal Studies’de tamamladı. 1987 yılında Yardımcı Doçent, 1990 

yılında Doçent, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 

Profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası 

Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı görevine devam eden Cemal Şanlı 

evli ve dört çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Temel Kotil

Genel Müdür, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi

1959 yılında Rize’de doğdu. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 

(İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1986’da Michigan 

Üniversitesi’nin Uçak Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını, 

1987’de Makine Mühendisliği Bölümü’nde ikinci yüksek lisansını, 

1991’de de yine Michigan Üniversitesinde Makine Mühendisliği 

Bölümü’nde doktorasını tamamladı. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri 

Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak görev yapan Temel 

Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Fakülte Dekan 

Yardımcılığı unvanlarını üstlendi. 2003 yılında Türk Hava Yolları’ndaki 

kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başladı. 2005 yılında 

ise Türk Hava Yolları Genel Müdürlük görevine atandı. 2006 yılında 

IATA Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, 2010 yılında da Avrupa Havacılık 

Birliği’nin (AEA) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Evli ve dört çocuk 

babasıdır. 
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Yönetim Kurulu

Orhan Birdal
Yönetim Kurulu Üyesi

1958 yılında Erzincan’da doğdu. 1980 yılında İstanbul İ.T.İ.A. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler 
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 1976–1978 yıllarında Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu’nda memurluk ve 1982 yılından itibaren Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde 
(DHMİ) çeşitli kademelerde görev yapan Orhan Birdal, 2007 yılından bu yana DHMİ 
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 2008’de 
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilen Orhan Birdal, evli ve dört çocuk 
babasıdır.

Dr. Turan Erol
Yönetim Kurulu Üyesi

1961 yılında Trabzon’da doğdu. 1985 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun 
oldu ve yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Hollanda’nın 
Erasmus Üniversitesi’nde Ekonomi doktorasını 1996’da bitiren Dr. Turan Erol, Başkent 
Üniversitesi’nde 1997-1998’de yardımcı doçent, 1998-2003 yılları arasında da doçent 
olarak görev aldı. 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) üye olarak atanmış, 
Aralık 2004’te SPK İkinci Başkanı seçilmiş, Haziran 2007’de de SPK Başkanı olarak 
atanmış ve Şubat 2009’ a kadar bu görevi sürdürmüştür. Halen Başbakan Başdanışmanı 
olan Dr. Turan Erol, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Muzaffer Akpınar
Yönetim Kurulu Üyesi

1962 doğumlu, Saint Michel Fransız Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi 
mezunu olan Muzaffer Akpınar, iş hayatına 1986 yılında Penta Tekstil’in kurucu ortağı 
olarak başladı. 1993 yılında KVK Mobil Telefon Hizmetleri A.Ş.’de CEO görevini üstlendi. 
Daha sonra MV Holding A.Ş.’nin CEO’su olarak görev yapan Akpınar, Fintur Holding 
BV’nin de oluşum sürecinde aktif olarak rol aldı. Muzaffer Akpınar, 1 Ocak 2002 
tarihinden 2006 Temmuz ayına kadar Turkcell Genel Müdürü olarak görev yaptı. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Mehmet BÜYÜKEKŞİ
Yönetim Kurulu Üyesi

1961 yılında Gaziantep’te doğdu. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’ni bitirdi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği ile birlikte halen Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi, Türk 
Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi, İTKİB 
Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ziylan Şirketler Grubu 
Genel Koordinatörü görevlerini yürütmektedir. Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma, 
Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın kurucusu olan Mehmet Büyükekşi, evli ve üç çocuk 
babasıdır. 
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Denetleme Kurulu

İsmail Gerçek
Denetleme Kurulu Üyesi

1963 yılında Çanakkale’de doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Teftiş 
Kurulunda Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1998 yılına kadar Maliye 
Müfettişi ve Maliye Başmüfettişi olarak görev yaptı. 1992-1994 yılları arasında ABD’de 
ekonomi yüksek lisansı yaparak Para-Banka Anabilim dalında yüksek öğrenimini 
tamamladı. 1995-1997 yılları arasında İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevine vekalet 
eden İsmail Gerçek, 1998 yılından bu yana bir denetim şirketinde ortak yeminli mali 
müşavir olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Naci Ağbal
Denetleme Kurulu Üyesi
 
1968 yılında Bayburt’ta doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1996-1998 yılları arasında İngiltere Exeter 
Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) programını tamamladı. Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora programına devam eden Naci 
Ağbal, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ateş Vuran
Denetleme Kurulu Üyesi

1944 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdikten 
sonra 1966-1967 yıllarında İtalya Perugia Üniversitesi’nde eğitimine devam etti. 1974’de 
Doktor, 1978’de Doçent, 1984 yılında ise İstatistik ve Sayısal Yöntemler Anabilim 
dallarında Profesör oldu. 1971 yılında Türkiye’de ilk özel hava yolu şirketini (Anadolu 
Havacılık ve Turizm A.Ş.) kuran Prof. Dr. Ateş Vuran, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Ticari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 
1990 yılından bu yana yeminli mali müşavirlik yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Başta Türk Hava Yolları 
olmak üzere 100’den 
fazla yerli ve yabancı 
hava yolu şirketine 
bakım, onarım ve teknik 
destek sağlamaktadır.

Almanya-Türkiye arası 
charter uçuşlarda pazar 
lideri konumundadır. 

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

Türkiye ve yakın bölgeler 
başta olmak üzere 
müşterilerine motor 
bakım, tamir ve revizyon 
hizmeti sunmaktadır. 

23 Mayıs 2006 tarihinde 
iştirak oranı %100 Türk Hava 
Yolları’na ait olmak üzere 
kurulmuştur. 
THY Teknik A.Ş. 3.000’den 
fazla çalışanı ve iştirakleri ile 
bölgesinde hava taşımacılığı 
sektöründe önemli bir teknik 
bakım üssü haline gelmek; 
bu doğrultuda bakım, onarım 
ve hava yolu sektörü ile ilgili 
her türlü teknik ve altyapı 
desteği sağlamak amacıyla 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

1989 yılında Türk Hava Yolları 
ve Lufthansa’nın %50’şer 
ortaklığı ile kurulmuştur. 
Filosundaki 28 uçak ile yurt içi 
ve yurt dışı tarifeli ve charter 
yolcu taşıma hizmetini, 1.416 
personeliyle sürdürmektedir. 
2010 yılında kurumsal kimliğini 
yenileyen SunExpress’in 
vizyonu, Türk turizminin en çok 
tercih edilen hava yolu olmak 
ve yolcularına en iyi kalitede 
uçuş deneyimi sunmak olarak 
şekillenmiştir. 

1 Ocak 2007 tarihinde %50’şer 
hisse ile Türk Hava Yolları ve 
Avusturya kökenli Do & Co 
Restaurants & Catering AG’ye 
ait olmak üzere faaliyetlerine 
başlamıştır.
İstanbul Atatürk Havalimanı 
merkez olmak üzere Türkiye’de 
9 noktada kurulmuş mutfakları 
ile yerli ve yabancı hava yolu 
şirketlerine ikram hizmeti 
sunmaktadır. Mutfaklarında 
günde yaklaşık 80 bin yemek 
üretilmekle birlikte, her 
bir tabak Turkish Do&Co 
aşçıları tarafından özenle 
hazırlanmaktadır. Türk Hava 
Yolları’nın uçak içi ikram kalitesi 
Turkish Do&Co ile önemli bir 
ölçüde artış göstermiştir. 

10 Ekim 2008 yılında, %49 
hissesi THY Teknik A.Ş.’ye, 
%51 hissesi ise United 
Technologies’e (Pratt & 
Whitney ) ait olmak üzere 
kurulmuştur. 
İstanbul Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havalimanı’nda 
yaklaşık 25 bin m2 alan 
üzerinde, yüksek teknolojide 
çevre dostu kimliği ile faaliyet 
gösteren bakım merkezi, tam 
kapasitede yıllık 200’den fazla 
motor bakımı sunmaktadır. 

Havacılık sektöründe lider olma yolunda nitelikli ve 
deneyimli kadrosu ve iştirakleri ile Türk Hava Yolları, küresel 
marka kimliğini güçlendirmeye devam etmektedir. İştirakleri 
ile operasyonlarının kalitesini, esnekliğini ve verimliliğini 
yükselten Türk Hava Yolları, havacılık sektöründeki gücünü ve 
hakimiyetini artırmaktadır. 

İştiraklerimiz
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Bosna Hersek’in bayrak 
taşıyıcısı ve tek hava yolu olan 
Bosna Hersek Hava Yolları, 
Türk Hava Yolları’nın Balkanlar 
bölgesindeki stratejik ortağı 
konumundadır. 

Başta İstanbul Atatürk 
Havalimanı olmak üzere 
Türkiye’de 6 havalimanında yer 
hizmeti vermektedir. 

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

İstanbul’da yüksek kalitede ve 
etkin Nacelle & Thrust Reserver 
bakım ve onarım hizmeti 
vermek üzere kurulmuştur.

THY Teknik Zorlu O/M 
ile endüstriyel gaz 
türbinlerinin bakım, onarım 
ve revizyon faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir.

Uçak kabin içi ürünleri 
ve komponentlerin 
tasarımını, üretimini, lojistik 
desteğini, modifikasyonunu 
ve pazarlamasını 
gerçekleştirecektir.

Goodrich THY Teknik Servis 
Merkezi 

THY Teknik Zorlu O/M Türk Kabin İçi Sistemleri 
Sanayi A.Ş.

2009 yılından itibaren, %49 hissesi 
Türk Hava Yolları, %50,93 hissesi Bosna 
Hersek Federasyonu, %0,07 hissesi ise 
Energoinvest A.Ş. ortaklığı ile faaliyet 
göstermektedir.
Mevcut tarifeli seferleri ve kod paylaşımı 
anlaşmaları ile Türk Hava Yolları’nın 
network gücünü arkasına alarak, 
Saraybosna’dan Avrupa’nın birçok şehrine 
direkt uçuşlar icra eden Bosna Hersek 
Hava Yolları, filosundaki 5 uçak ve 123 
personeliyle faaliyetlerini sürdürmektedir. 

12 Mart 2009 tarihinde yapılan ortaklık 
anlaşması ile %50’şer hisseleri Türk 
Hava Yolları ve Havaş Havaalanları 
Yer Hizmetleri A.Ş.’de olmak üzere, 
2010 yılı başından itibaren faaliyet 
göstermektedir. 
İstanbul Atatürk Havalimanı, Ankara 
Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan 
Menderes Havalimanı, Antalya 
Havalimanı, Adana Havalimanı ve İstanbul 
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Türk Hava 
Yolları başta olmak üzere yerli ve yabancı 
hava yolu şirketlerinin, yıllık 300.000 
frekansın üzerinde uçağına hizmet 
sunmayı hedefleyen TGS, 3 bine yakın 
ekipmanı ve 6 bine yakın personeliyle yer 
hizmetleri kapsamındaki tüm faaliyetleri, 
uluslararası kalite standartlarında 
sunmaktadır.

18 Eylül 2009 yılında, %50’şer hissesi 
Türk Hava Yolları ve OPET Petrolcülük 
A.Ş.’ye ait olmak üzere kurulmuştur. 
THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. her türlü 
hava aracı için petrol ürünleri, kimyevi 
maddeler, madeni yağlar ve boyaların 
yurt içi ve yurt dışına satımı, ithali, ihracı, 
dağıtımı ve nakliyesini yapmak üzere 
faaliyetlerine 1 Temmuz 2010 itibarıyla 
başlamıştır. 

2010 yılında, %40’ı THY Teknik A.Ş.’ye, 
%60’ı Goodrich şirketinin iştiraki TSA-
Rina Holdings B.V.’ye ait olmak üzere 
kurulmuştur. 
Goodrich THY Teknik Servis Merkezi, Türk 
Hava Yolları başta olmak üzere Türkiye 
ve diğer ülkelerdeki hava yolu şirketlerine 
2011 yılından itibaren, bakım ve onarım 
hizmetleri sunmaya başlayacaktır. 

2010 yılında, THY Teknik A.Ş. ve Zorlu 
O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım 
Hizmetleri A.Ş. ile “Ortak Girişim Şirketi 
Genel Prensipleri Anlaşması” imzalandı. 
Yapılan anlaşma ile Türk Hava Yolları ve 
Zorlu O&M’in %50’şer hisse ortaklığında, 
mevcut ortaklıkların iştigal kapsamı 
dışındaki bazı uçak motorları ve enerji 
santrallerinde kullanılan endüstriyel 
gaz türbinleri bakım, onarım ve 
revizyon faaliyetlerinin yürütülmesi 
amaçlanmaktadır. Teknik bilgi, uluslararası 
deneyim, uzman teknik personel ve güçlü 
marka temelleri üzerine kurulu bir işbirliği 
oluşturulmuştur.

2010 yılında Türk Hava Yolları, THY 
Teknik A.Ş. ve Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayi A.Ş. (TUSAŞ -TAI) ortaklığı 
çerçevesinde Türkiye’de uçak 
kabin içi ürünleri imalatını birlikte 
gerçekleştirmek üzere mutabakat 
sağlanmıştır.
“Türk Kabin İçi Sistemleri Sanayi A.Ş.” 
adı altında kurulacak olan ortak girişim 
şirketi, uçak kabin içi ürünleri ve 
komponentlerin tasarımını, üretimini, 
lojistik desteğini, modifikasyonunu ve 
pazarlamasını gerçekleştirecek olup 
üreteceği ürünlerle dünya pazarından pay 
almayı hedeflemektedir.
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Misyon

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 havayolu olmak.
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Vizyon

•	 Sektör	ortalamalarının	üstünde	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,

Hissedarların ve yarardaşlarının menfaatlerini birlikte 
gözeten modern yönetişim ilkelerini benimsemiş yönetimi 
ile belirginleşen bir hava yolu olmak.
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Türk Hava Yolları 2010 yılını da 
büyük başarılara imza atarak 
tamamladı...
Türk Hava Yolları operasyon ve kaliteye yönelik 
hizmetlerindeki üstünlüğü ile 2010 yılında da 
birçok ödüle layık görüldü. Operasyonel ve 
finansal alanlarda sağlanan başarılar sektör 
çevrelerinin dikkatini çekti.

Skytrax World Airline Awards 2010
• Güney Avrupa’nın En İyi Hava Yolu
Havacılık sektöründe farklı kategorilerde en iyilerin belirlendiği, 
sektörün “Oscar”ları olarak kabul edilen Skytrax World Airline 
Awards 2010 değerlendirmelerinde, Türk Hava Yolları geçen yıl 
elde ettiği başarıyı koruyarak Güney Avrupa’nın En İyi Hava Yolu 
ödülünü 2. kez almaya hak kazandı. 

• Ekonomi Sınıfı İkramda Dünyanın En İyi Hava Yolu
En iyi hizmet ve kalite yolunda emin adımlarla ilerlediğini 
kanıtlayan Türk Hava Yolları, başarısını daha da artırarak ödüllerine 
bir yenisini daha ekledi ve ekonomi sınıfı uçak ikramında dünyanın 
en iyi hava yolu unvanını kazandı.

ATW 2010 Yılı Pazar Liderliği Ödülü
Havacılık sektörünün önemli uluslararası yayınlarından olan Air 
Transport World (ATW), Türk Hava Yolları’nı 2010 yılının pazar lideri 
seçti. Avrupa’nın en hızlı büyüyen hava yolu şirketi olan Türk Hava 
Yolları, 2010 yılında trafik ve gelir performansıyla sektörün çok 
üzerine çıkarak başarısına bir yenisini daha ekledi.

Yolcu Pazar Payı Sıralamasında Avrupa’nın 4. Hava Yolu
Türk Hava Yolları, Avrupa Hava Yolları Birliği (AEA) üyesi 32 hava 
yolu şirketi arasında %8,4 yolcu pazar payı ile 4. sırada yer aldı.

Mali Anlamda Dünyanın En Sağlıklı Hava Yolu
Havacılık sektöründe haftalık takip edilen Aviation Week dergisinin 
“Best Performing Companies” sıralamasında 2009 rakamlarına 
göre dünyanın malî anlamda en sağlıklı hava yolu unvanını 
kazandı.

Türk Hava Yolları Başarılara Doymuyor...

4
Türk Hava Yolları, Avrupa Hava Yolları Birliği 
(AEA) içinde yolcu pazar payında 2010 itibarıyla 
4. sırada yer almaktadır.
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Türk Hava Yolları 2010 yılında da dünyanın en hızlı büyüyen 
hava yollarından olmaya devam etti.

Türk Hava Yolları, 2010 yılı içerisinde filo büyümesine paralel olarak, arz ettiği koltuk kapasitesini, 
uçtuğu nokta sayısı ile birlikte mevcut pazarlarındaki frekans sayısını artırdı. Kapasitedeki bu büyüme, 
yolcu artışı ile desteklenerek yolcu doluluk oranında 2,7 puanlık bir artış gerçekleşti.
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29,1 milyon
Toplam Yolcu Sayısı 29 milyon 119 bin
Türk Hava Yolları’nın 2010 yılında taşıdığı toplam 
yolcu sayısı %16,0 oranında artarak 29 milyon 119 
bin’e ulaştı.



18   Türk Hava Yolları Yıllık Rapor 2010

Türk Hava Yolları, 2010 yılı operasyonel ve ticari göstergelerinde 
sektör ortalamasının üzerinde bir performans kaydederek, 
dünyanın en hızlı büyüme trendi gösteren hava yolları arasında 
yerini aldı.

Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika, Uzak Doğu ve Amerika’ya uzanan 
uçuş ağını, yüksek standartlarda güvenlik ve emniyet prosedürleri 
ile Türk misafirperverliğini 2010 yılında da dünyanın 174 uçuş 
noktasına başarıyla taşıyan Türk Hava Yolları, büyümenin esasını 
teşkil eden filodaki gelişime paralel olarak, iç ve dış hatlarda 
operasyonlarını genişletti.

Toplam taşınan 29,1 milyon yolcunun %46,9’luk kısmını iç hat 
yolcusu, %53,1’lik kısmını dış hat yolcusu oluşturmuştur. İç ve 
dış hatlarda planlı bir şekilde yapılan kapasite artışı, hedeflendiği 
gibi taşınan yolcu sayısının bir önceki yıla göre artması ile 
sonuçlanmıştır. 

Bir önceki yıla göre Avrupa Hava Yolları Birliği (AEA) üyesi 
şirketlerde ortalama %2,7 oranında yolcu artışı gerçekleşirken, 
Türk Hava Yolları yolcu sayısını %16,0 oranında artırmıştır. 
Yolcu sayısındaki bu artış oranı ile Türk Hava Yolları, son yıllarda 
gerçekleşen en yüksek artış oranını yakalamıştır. Ortaklık, 2010 
yılında taşıdığı 29.1 milyon yolcu sayısı ile AEA içerisinde en fazla 
yolcu taşıyan 4. büyük hava yolu şirketi olmuştur.

2010 2009 2008 2007 2006

Ücretli Yolcu (000) 29.119 25.102 22.597 19.636 16.947

Arz Edilen Koltuk-Km (Milyon) 65.100 56.574 46.343 41.619 36.934

Ücretli Yolcu-Km (Milyon) 47.950 40.130 34.265 30.251 25.383

Yolcu Doluluk Oranı (%) 73,7 70,9 73,9 72,7 68,7

Uçulan Nokta 174 158 145 141 134

Konma Sayısı 245.226 213.953 189.328 168.899 152.536

Uçulan Km (000) 358.370 311.869 262.124 232.147 207.202

Kargo (Ton) 302.983 230.709 191.934 177.508 155.863

Posta (Ton) 10.973 7.351 6.956 6.714 4.010

Fazla Bagaj (Ton) 3.629 3.734 3.752 3.462 3.673

Arz Edilen Ton-Km (Milyon) 9.036 7.795 6.147 5.535 4.874

Ücretli Ton-Km (Milyon) 5.894 4.784 3.993 3.549 3.019

Genel Doluluk Oranı (%) 65,2 61,4 65,0 64,1 61,9

Toplam Trafik Neticeleri

Taşınan Ücretli Yolcu (000)
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Taşınan Yolcu Dağılımı

%46,9 İç Hat %53,1 Dış Hat

%14,6
Konma Sayısı Artışı
2010 yılında filo genişlemesi ile birlikte daha fazla 
uçuş icra etmeye başlayan Türk Hava Yolları, 
konma sayısını 2010 yılında %14,6 oranında 
artırarak 245 bin’in üzerine çıkarmıştır.
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%15,1 
Arz Edilen Koltuk Km Artışı
Türk Hava Yolları, kapasite arzını %15,1 oranında 
artırarak, Arz edilen koltuk-kilometrede 65 
milyonun üzerine çıkmıştır. Kapasite artışı ile 
kıyaslandığında, yolcu artış oranı daha hızlı 
gerçekleşmiş ve doluluk oranında 2,7 puanlık bir 
artış sağlanmıştır.

Operasyon verimliliğini ve network ağını sürekli genişletmeyi 
hedefleyen Türk Hava Yolları, 2010 yılında filosuna yeni giren 
uçaklar, açılan yeni hatlar ve frekans artışları ile birlikte toplam 
uçulan kilometrede %14,9 oranında artış göstermeyi başarmıştır. 
2006 yılından bu yana konma sayısındaki artış %60 oranında 
gerçekleşmiştir. 

Toplam uçulan kilometre, 358 milyon kilometrenin üzerinde 
gerçekleşerek bir önceki yıla göre yaklaşık %15 oranında artış 
kaydetmiştir. Toplam konma sayısı ve toplam uçulan kilometre 
verilerine paralel olarak, 2010 yılının ortalama uçuş menzili de bir 
önceki yılın üzerinde gerçekleşmiştir.
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13,6 milyon
İç Hat Yolcu Sayısı
Türk Hava Yolları’nın 2010 yılında iç hat yolcu sayısı 
%16,7 artarak 13,6 milyonun üzerine çıktı.

Türk Hava Yolları, iç hatlarda 
hızla büyümeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları, iç hat uçuş ağını 
genişletmeye devam ederken, frekans 
artışlarını da sürdürerek iç hat konma sayısını 
%15,5 oranında artırdı.
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Türk Hava Yolları’nın 2010 yılı iç hat seferlerinde, son 4 yılın en 
yüksek büyümesi gerçekleşmiştir. İç hatlarda arz edilen koltuk 
km %15,5 oranında artarken, ücretli yolcu km. artışı %17,4 olarak 
gerçekleşmiştir. İç hat yolcu sayısındaki artış ise %16,7 seviyesine 
yükselmiştir.

İç hatlarda bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında 2010 yılında yaklaşık 
2 milyon daha fazla yolcu taşınmıştır. İç hatlar uçuş ağını 2010 
yılında da genişletmeye devam eden Türk Hava Yolları, daha fazla 
yolcuya uçuş deneyimi yaşatmıştır.

Türk Hava Yolları’nın iç hat operasyonları hem ana marka, hem 
de alt markamız olan ve iç hat operasyonlarını Ankara Esenboğa 
havalimanı merkezli olarak icra eden AnadoluJet ile devam 
etmektedir.

2010 2009 2008 2007 2006

Ücretli Yolcu (000) 13.645 11.692 11.063 9.984 8.906

Arz Edilen Koltuk-Km (Milyon) 10.437 9.038 8.488 8.117 7.123

Ücretli Yolcu-Km (Milyon) 8.007 6.819 6.417 5.924 5.213

Yolcu Doluluk Oranı (%) 76,7 75,4 75,6 73,0 73,2

Uçulan Nokta 42 38 34 33 29

Konma Sayısı 112.842 97.697 92.593 87.162 78.910

Uçulan Km (000) 65.576 56.313 53.372 51.016 45.282

Kargo (Ton) 35.353 33.037 34.305 35.518 32.085

Posta (Ton) 3.971 3.549 3.427 3.555 1.295

Fazla Bagaj (Ton) 1.700 1.450 1.589 1.538 1.460

Arz Edilen Ton-Km (Milyon) 1.191 1.047 1.000 946 806

Ücretli Ton-Km (Milyon) 757 652 615 570 504

Genel Doluluk Oranı (%) 63,6 62,3 61,5 60,3 62,5

İç Hatlar

İç Hat Yolcu Dağılımının Marka Bazında Dağılımı

%34 AnadoluJet
%66 Türk Hava 
Yolları Ana Markası

%16,7
2010 yılında iç hatlar 
ücretli yolcu adedindeki 
bir önceki yıla göre artış 
oranı %16,7’dir.

İç Hatlar Ücretli Yolcu (000)
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15,5 milyon
Dış Hat Yolcu Sayısı
Türk Hava Yolları’nın 2010 yılında dış hat yolcu 
sayısı %15,4 artarak 15,5 milyona ulaştı.

Türk Hava Yolları, 2010 
yılında dış hatlarda önemli 
atılımlar gerçekleştirdi.

2010 yılında uçuş ağına 11 yeni dış hat 
noktasını daha ilave eden Türk Hava Yolları, 
5 kıtada, 132 dış hat noktasında, toplam 15,5 
milyon yolcu taşımıştır.



23   Türk Hava Yolları Yıllık Rapor 2010

Geniş uçuş ağı ve güçlü tarife yapısı ile küresel bir hava yolu 
olarak konumunu belirginleştiren Türk Hava Yolları, konma sayısını 
dış hatlarda %13,9 oranında artırmıştır. Dış hatlarda arz edilen 
koltuk km %15,0 artış gösterirken, yolcu sayısında %15,4’lük bir 
artış gerçekleşmiştir. 

Bu çerçevede transfer yolcu taşımacılığında odaklanma 2010 
yılında da devam etti. Türkiye harici bir noktadan, yine Türkiye 
dışındaki bir noktaya giden yolcuları İstanbul üzerinden Türk Hava 
Yolları ile seyahat ettiriyor olmak, Türk Hava Yolları için daha geniş 
bir yelpazedeki pazara ulaşma bağlamında önemli bir stratejik 
duruşu oluşturmaktadır. Bu çerçevede 2010 yılında da transfer 
yolcu sayısındaki artış devam etmiştir. Yıllara göre dıştan dışa 
seyahat eden transfer yolcu sayısı aşağıda sunulmaktadır.

Lider network taşıyıcılarından biri olma hedefiyle büyüme, gelişim 
ve dönüşüme devam eden Türk Hava Yolları, birçok dış noktada 
önceki yıllara göre daha çok tercih edilen hava yolu olarak dikkat 
çekmektedir. 

Türk Hava Yolları, daha fazla transfer yolcunun İstanbul üzerinden 
seyahatlerini gerçekleştirmesi ile İstanbul’un havacılık için önemli 
bir aktarma merkezi olmasına katkıda bulunmaktadır. İş planları bu 
stratejik vizyona paralel bir nitelikte yürütülmektedir.

2010 2009 2008 2007 2006

Ücretli Yolcu (000) 15.474 13.410 11.534 9.652 8.041

Arz Edilen Koltuk-Km (Milyon) 54.663 47.536 37.855 33.502 29.811

Ücretli Yolcu-Km (Milyon) 39.943 33.311 27.848 24.327 20.170

Yolcu Doluluk Oranı (%) 73,1 70,1 73,6 72,6 67,7

Uçulan Nokta 132 120 111 109 105

Konma Sayısı 132.384 116.256 96.735 81.737 73.626

Uçulan Km (000) 292.794 255.556 208.752 181.131 161.920

Kargo (Ton) 267.630 197.672 157.629 141.990 123.777

Posta (Ton) 7.002 3.802 3.529 3.159 2.715

Fazla Bagaj (Ton) 1.929 2.284 2.163 1.924 2.213

Arz Edilen Ton-Km (Milyon) 7.845 6.748 5.147 4.589 4.068

Ücretli Ton-Km (Milyon) 5.137 4.132 3.378 2.979 2.515

Genel Doluluk Oranı (%) 65,5 61,2 65,6 64,9 61,8

Dış Hatlar

%15,4
Dış hatlar ücretli yolcu 
sayısı 2010 yılında %15,4 
oranında artış ile 15,5 
milyona ulaşmıştır. 

Dış Hatlar Ücretli Yolcu (000)
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13,5
Dıştan dışa transfer 
yolcu sayısı 2010 yılında 
%13,5 artış ile 5,05 
milyona ulaşmıştır.

Dıştan Dışa Transfer Yolcu Sayısı Gelişimi (000)
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Uçmak AnadoluJet ile artık 
hiç de lüks değil.
Havacılık hizmetlerini, standartlarından ve uçuş 
güvenliğinden taviz vermeden yalınlaştıran ve 
yolcularına ekonomik fiyatlar sunan AnadoluJet, 
kolay seyahat etme imkanını Anadolu’ya taşımaya 
devam ediyor.

5,3 Milyon
AnadoluJet Toplam Yolcu Sayısı
AnadoluJet 2010 yılında toplam yolcu sayısını %85,6 
artırarak 5,3 milyon yolcu taşıdı.
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49

%120,2

AnadoluJet, 2010 yılında 35 yurt içi ve 14 yurt dışı 
olmak üzere 49 noktada uçuşlarına devam etti.

AnadoluJet’in 2010 yılı içerisinde arz ettiği toplam 
koltuk-kilometre kapasitesi bir önceki yıla göre 
%120,2 oranında arttı. 

Nisan 2008’de Ankara merkezli olarak kurulan ve 5 uçakla 
operasyonlarına başlayan Türk Hava Yolları’nın alt markası 
AnadoluJet, 2010 yılını B737-700 ve B737-800 tiplerinden 
oluşan 22 uçaklık filosu ile tamamlanmıştır. Havacılık hizmetlerini, 
uluslararası standartlardan ve uçuş güvenliğinden taviz vermeden 
yalınlaştıran ve müşterisinin bütçesini düşünerek ekonomik fiyatlar 
sunan AnadoluJet, hava yolu ile seyahat etme lüksünü Anadolu’ya 
taşımaya 2010 yılında da devam etmiştir.

Kiraladığı 2 adet ATR72-500 tipi uçakla kısa pistli meydanlara da 
uçmaya başlayan AnadoluJet, 2010 yılında iç hat uçuş noktalarına 
Bursa, Balıkesir, Siirt ve Tokat’ı eklemiştir. 2009 yılında sadece 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dış hat sefer düzenleyen 
AnadoluJet, 2010 yılında Ankara ve İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı üzerinden yurt dışını Anadolu’ya 13 yeni uçuş noktası 
ile bağlamıştır. AnadoluJet’in yeni dış hat uçuş noktaları
Amsterdam, Stockholm, Brüksel, Kopenhag, Şam, Domodedovo, 
Dusseldorf, Frankfurt, Tahran, Nahçıvan, Stansted, Moskova ve 
Viyana olmuştur. 20 nokta ile yola çıkan AnadoluJet, 2010 yılını 
35 yurt içi ve 14 yurt dışı olmak üzere toplam 49 uçuş noktası ile 
tamamlamıştır.

2009 yılına göre kapasitesini %120,2 artıran AnadoluJet, 2010 
yılında 5,3 milyon yolcu taşıyarak geçen yıla göre yolcu sayısında 
%85,6 artış sağlamıştır. Konma sayısı %90,5 artan AnadoluJet’in 
iç hat seferleri doluluk oranı %82,8, dış hat seferleri doluluk oranı 
%71,2, genel doluluk oranı %79,5 olarak gerçekleşmiştir.

Havacılık hizmetlerini, 
uluslararası standartlardan 
ve uçuş güvenliğinden taviz 
vermeden yalınlaştıran 
ve müşterisinin bütçesini 
düşünerek ekonomik fiyatlar 
sunan AnadoluJet, hava yolu 
ile seyahat etme ayrıcalığını 
Anadolu’ya taşımaya 2010 
yılında da devam etmiştir.

Uçmayan Kalmasın!

2010 2009 2008

Ücretli Yolcu 5.337 2.876 1.732

Arz Edilen Koltuk-km (milyon) 4.611 2.094 1.255

Ücretli Yolcu-km (milyon) 3.664 1.695 1.023

Yolcu Doluluk Oranı (%) 79,5 80,9 81,5

Konma Sayısı 41.149 21603 12.862
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314 bin ton
Toplam Taşınan Kargo ve Posta 
2010 yılında kargo taşımacılığında altın yılını 
yaşayan Türk Hava Yolları, son 10 yılın en yüksek 
artışını %31,9 ile 2010 yılında göstererek yaklaşık 
314 bin ton kargo ve posta taşımıştır.

Kargo’da	2010	yılında	hızlı	
atılım gerçekleşti!

Yurt içi hava kargo taşımacılığında %60 pazar 
payı ile Türkiye’de liderliğini sürdüren Türk 
Hava Yolları, büyüyen yapısı ile atılımlarına 
uluslararası platformda da devam etmektedir. 
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Kargo Taşımacılığında Hızlı Büyüme
Jeostratejik konumu itibarıyla Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney 
arasında önemli bir lojistik üs olan Türkiye’nin lider hava yolu 
şirketi Türk Hava Yolları, küresel ekonomik kriz ardından gelişen 
ekonomik toparlanma sürecinde, genç ve dinamik yapısı ile hava 
kargo taşımacılığında hızlı büyüme oranları yakalamıştır.

Bölgesinde ekonomik bir güç olan ve çevresindeki 400 milyon 
nüfusluk pazara hitap eden Türk Hava Yolları Kargo, 2010 yılında 
4 adet A310 ve 1 adet A330 kargo filosu ile toplam 26 noktaya 
tarifeli kargo seferleri düzenlemiştir. Bu şehirler Maastricht, 
Frankfurt, Zürih, Paris, Tel Aviv, Milano, Kahire, Madrid, Almaata, 
Delhi, Tiflis, Şam, Amman, Bişkek, Kazablanka, Şangay, Hong 
Kong, Köln, Londra, Dubai, Cezayir, Priştine, Tiran, Taşkent, Dubai 
ve Trablus olarak sıralanabilir.

Uluslararası ticarette hız, zaman ve emniyet avantajları nedeniyle 
hava yolu ile yük taşımanın payı giderek artmakta, hava kargo 
taşımacılığı çok hızlı değişmekte ve gelişmektedir. Türk Hava 
Yolları Kargo, sahip olduğu rekabet avantajlarını en iyi şekilde 
değerlendirerek dünyadaki gelişmelere paralel hizmetlerini 
yaygınlaştırmayı ve pazar payını artırmayı hedeflemektedir.

Türk Hava Yolları, 2010 yılında taşıdığı 314 bin ton kargo ve posta 
ile son 10 yılın en yüksek artış oranını %31,9 olarak yakalamıştır.

2010 yılında dünyanın dört bir yanına yaklaşık 314 bin ton kargo 
taşıyan Türk Hava Yolları Kargo, toplam kargonun 223 bin tonunu 
yolcu uçaklarının kargo kompartımanlarında, 91 bin tonu ise 
kargo uçakları ile taşımıştır.

Ticarette taşıma maliyetinin önüne geçen zaman ve hız 
faktörünün sağladığı fırsat önceliğinin öneminin farkında olan 
Türk Hava Yolları Kargo, en yoğun trafiğini Avrupa ve Uzak Doğu 
bölgelerinde yaşamıştır. Türk Hava Yolları Kargo yatırımlarını 
ve büyümesi hızla sürdürerek, Ortaklık için daha fazla değer 
oluşturmaya devam edecektir.

 2010 2009 % Değişim

Kargo Uçak Sayısı 5 4 25,0

Kargo Uçuş Noktası 26 22 18,2

Konma Sayısı 245.226 213.953 14,6

Yolcu Seferleri 241.188 210.990 14,3

Kargo Seferleri 4.038 2.963 36,3

Kargo+Posta (ton) 313.956 238.060 31,9

Yolcu Seferleri (ton) 222.982 178.511 24,9

Kargo Seferleri (ton) 90.974 59.549 52,8

Kargo Trafiği Bölgesel Kargo Dağılımı 

%47,2 Avrupa

%25,8 Uzak Doğu

%6,8 K. Amerika

%13,4 Orta Doğu

%6,0 Afrika

%0,9 G. Amerika

%47
2010 yılında kargo 
seferlerinde Avrupa 
%47,2 ile en yüksek 
paya sahip olmuştur.

Kargo+Posta Gelişimi (ton)
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%31,9
Taşınan Kargo ve Postadaki Artış
2010 yılında Türk Hava Yolları kargosunda toplam 
313.956 ton kargo taşınarak bir önceki yıla göre 
%31,9 oranında artış kaydedildi.
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153
Uçak Sayısı 
Türk Hava Yolları filosunun yıl sonu toplam uçak 
sayısı bir önceki yıla göre 21 adet artarak 153’e 
ulaştı.

Avrupa’nın en genç filosuna 
sahip hava yollarından 
biriyiz!
Türk Hava Yolları, filosuna dahil ettiği yeni 
uçaklarla 2010 yılında daha da gençleşerek 
yolcu uçaklarının ortalama filo yaşı 6,2; toplam 
filo yaşı ise 6,5 oldu.
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Yüksek kaliteli hizmet ve maksimum yolcu konforu sunmayı 
hedefleyen Türk Hava Yolları, sektör ortalamasının altında yaş 
ortalamasına ve standartların üzerinde kabin konforuna sahip, 
genç ve etkin bir filo ile hizmet sunmaktadır. Türk Hava Yolları, 
son 5 yılda uçak sayısını %82 artırarak, 2005 yılı sonunda 84 olan 
uçak sayısını, 2010 yılı sonu itibarıyla 153 uçağa çıkarmıştır. Aynı 
dönemde koltuk kapasitesi de %93 artmıştır. Türk Hava Yolları’nın 
filosunu genç uçaklarla genişletme hedefi doğrultusunda, filo yaş 
ortalaması 2010 sonunda 6,5 olarak gerçekleşmiştir.

Filo genişletme sürecini “2010-2015 Filo Projeksiyonu” ile 
sürdüren Türk Hava Yolları, 12 adet B777-300ER ve 10 adet 
A330-300 uçağı olmak üzere toplam 22 adet geniş gövde uçak 
siparişi vermiş olup bu uçaklardan 5 adet B777-300ER ve 4 adet 
A330-300 uçağı 2010 yılı sonu itibarıyla filoya katılmıştır. Kalan 
13 adet geniş gövde uçak ise 2011 ve 2012 yıllarında teslim 
alınacaktır. Dar gövde uçaklarda ise Boeing firmasından sipariş 
edilen 20 adet B737-800 ve 15 adet B737-900ER uçakları 
2011-2015 döneminde, Airbus firmasından sipariş edilen 6 
adet A319-100 ve 24 adet A321-200 uçakları ise 2011-2013 
döneminde teslim alınacaktır.

Kargo uçaklarında ise daha önce 2 adet sipariş edilen A330-200F 
uçağından 3 adet daha sipariş verilmiştir. Bu uçaklardan 2010 
yılında 1 adedi teslim alınmış olup kalan 4 adedi 2014 yılına kadar 
teslim alınacaktır.

Dönemsel ihtiyaçları karşılamak için kısa süreli uçak kiralamaları 
ile ara çözümler de üretilmiştir. Bu kapsamda, 12 adet uçak 
kiralanarak 2010 yılı içinde filomuza katılmıştır.

2010 yılında Türk Hava Yolları’nın filosundaki uçak sayısının %15,9 
oranındaki artışı doğrultusunda, toplam koltuk kapasitesi %18,4 
oranında artırılmıştır.

2010 yılında utilizasyon değeri, önceki yıla göre %5,2 artış ile 12:15 
olarak gerçekleşmiştir.

Uçak Tipi Adedi Filo Yaşı
Toplam 

Kapasite 
(Koltuk)

Yolcu Uçakları

A340-300 9 14,2 2.446

A330-200 7 4,6 1.812

A330-300 4 0,1 1.156

B777-300ER 9 1,6 2.933

A319-100 4 4,9 528

A320-200 25 3,7 3.962

A321-200 21 4,8 4017

B737-400 3 18,9 450

B737-800 52 7,5 8.596

B737-700 14 5,0 1.986

Kargo Uçağı

A310-300F 4 22,5 -

A330-200F 1 0,3 -

TOPLAM 153 6,5 27.886

2010 Yıl Sonu İtibarıyla Filo

%93
Türk Hava Yolları, son 
5 yılda koltuk 
kapasitesini %93 
oranında artırmıştır. 

Toplam Koltuk Kapasitesi
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Günlük Uçak Kullanımı (Utilizasyon)
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%15,9
2010 yılında Türk Hava 
Yolları’nın filosundaki 
uçak sayısı bir önceki 
yıla göre %15,9 artarak 
153’e ulaşmıştır.

Toplam Uçak Sayısı Gelişimi
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Daha Fazla Uçuş, Daha Fazla Hizmet
Havacılık sektöründeki global rekabet koşulları, Türk Hava 
Yolları’nı sadece yerel pazarlarda yolcu taşımacılığı yapan bir 
hava yolu olmaktan öte, uluslararası arenada yolcu taşımacılığı 
yapan küresel bir network taşıyıcısı olarak konumlandırmıştır. 
Bu çerçevede, Ortaklığın stratejik planına uygun olarak Orta 
Asya’daki Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri ile 
Uzak Doğu, Amerika ve Avrupa ülkeleri arasında köprü vazifesi 
görmek amacıyla uçuş tarifesinde, bu bölgeler arasında daha fazla 
bağlantı imkanı sağlayacak ve İstanbul’u önemli bir uluslararası 
uçuş merkezi (hub) haline getirecek şekilde iyileştirmeler yapılmış, 
bu hedefe doğru önemli bir yol alınmıştır.

2010 yılında, yolcu talebine bağlı olarak potansiyeli yüksek 
hatlarda frekans artışı sağlanmış, uçuş ağının geliştirilmesine 
yönelik olarak yeni noktalara seferler düzenlenmiştir. Yolcu talebi 
yüksek olan hatlara ilave seferler planlanarak 640’ı iç hat, 354’ü 
dış hat olmak üzere toplam 994 ilave sefer düzenlenmiş olup, bu 
seferlerde toplam 66.382 yolcu taşınmıştır.

Açılış tarihleri aşağıda belirtilen 11 dış, 4 iç hat olmak üzere toplam 
15 yeni noktaya seferler başlatılmıştır.

Böylece, 2009 yılında 37 iç hat ve 119 dış hat uçuş noktası sayısı, 
uçuş ağına yeni hatların katılmasıyla birlikte 2010 yılında, 42’si iç, 
132’si dış hat olmak üzere toplam 174’e ulaşmıştır.

*2010 sonu itibarıyla uçulan şehir sayısı 171, uçulan havalimanı sayısı 

174’tür. 

Accra, 15 Temmuz 2010 itibarıyla yeni uçuş noktası.

İskenderiye, 19 Haziran 2010 itibarıyla yeni uçuş noktası

2009 yılında 37 iç hat ve 119 
dış hat uçuş noktası sayısı, 
uçuş ağına yeni hatların 
katılmasıyla birlikte 2010 
yılında, 42’si iç, 132’si dış hat 
olmak üzere toplam 174’e 
ulaşmıştır.

82 Ülkede Varız!

15
Türk Hava Yolları, 2010 yılı içerisinde 11 dış, 4 iç 
hat olmak üzere toplam 15 yeni noktaya sefer 
düzenlemeye başladı.

Sefer Başlama Tarihi

Dış Hatlar

Bolonya 01 Mart 2010

Soçi 25 Mayıs 2010

Darusselam 14 Haziran 2010

Entebbe 14 Haziran 2010 

İskenderiye 19 Haziran 2010

Podgorica 08 Temmuz 2010

Accra 15 Temmuz 2010

Washington 06 Kasım 2010

Dacca 26 Aralık 2010

Ho Chi Minh City 29 Aralık 2010

Nahçıvan 24 Haziran 2010

İç Hatlar

Bursa 02 Nisan 2010

Balıkesir 09 Temmuz 2010

Siirt 20 Aralık 2010

Tokat 23 Aralık 2010



33   Türk Hava Yolları Yıllık Rapor 2010

Washington D.C., 06 Kasım 2010 itibarıyla yeni uçuş noktası

Podgorica, 08 Temmuz 2010 itibarıyla yeni uçuş noktası

Pazarlama ve satış faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında 82 
ülkede başarıyla sürdürmeye devam eden Türk Hava Yolları, 
kıtalar arası etkinlik coğrafyasını artırmaya devam etmektedir. 
Uluslararası pazarda tarifeli ve ilave seferler ile taşınan toplam 
yolcu dağılımında en yüksek payın sahibi %62,6 ile Avrupa Bölgesi 
olmuştur.

2010 yılı içinde tarifeli seferlere ilave olarak 1.104 Hac, 2.215 Umre 
seferi düzenlenmiş, bu seferlerde geçen yıla göre %22 artışla 
390.859 yolcu taşınmıştır. Bunun yanında tarifeli seferlerinden 
atıl kalan müsaitliklerin değerlendirilmesi suretiyle 1.924 özel 
kira seferi düzenlemiş, bu seferlerde ise toplam 327.111 yolcu 
taşınmıştır. 

174 uçuş noktası
Dünyanın en geniş network ağına sahip ilk 10 
hava yolu arasında yer alan Türk Hava Yolları, 2010 
yılında 42’si iç, 132’si dış hat olmak üzere toplam 
174 noktaya tarifeli uçuş gerçekleştirdi.

Bölgelere Göre Yolcu Dağılımı

%0,4 Güney Amerika%7,5 Afrika

%11,6 Uzak Doğu

%14,8 Orta Doğu

%62,6 Avrupa

%3,0 Kuzey Amerika

Yolcu Sayısının Operasyon Tipine Göre Dağılımı

%50,9 Dış Hat
%1,3 Hac-Umre

%1,1 Özel Kira

%46,7 İç Hat

%51
2010 yılı operasyon tipine göre yolcu dağılımında 
dış hat yolcuları yaklaşık %51 ile en büyük payı 
almıştır.
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23
Türk Hava Yolları’nın 2010 yılı sonu itibari ile kod 
paylaşımı anlaşması bulunan toplam hava yolu 
sayısı 23’tür.

Türk Hava Yolları, 
gerçekleştirdiği anlaşmalar 
ile uçuş ağını daha da 
genişletiyor. 
Özel prorasyon ve kod paylaşımı anlaşmaları 
ile Türk Hava Yolları, direkt uçuş icra etmediği 
noktalara da seyahat etme imkanı sağlıyor. 
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2010 yılında, Türk Hava Yolları’nın özellikle Uzak Doğu, Asya, 
Kuzey ve Güney Amerika pazarlarındaki etkinliğinin artırılması 
ve network olanaklarının interline bağlantılarla genişletilmesi 
amacıyla çalışmalar yürütülmüştür.

Bu çerçevede, var olan Özel Prorasyon (SPA) ve Trafik 
Anlaşmaları revize edilmiş ve farklı havayolları ile yeni anlaşmalar 
imzalanmıştır. 

Kod Paylaşımı (code-share) Anlaşmalarına dayalı olarak; 
2010 yılı içerisinde imzalanan ve revize edilen kod paylaşımı 
anlaşmaları ile 43 offline noktaya Türk Hava Yolları’nın sefer sayısı 
ve kodu altında satış yapılması imkanı sağlanmıştır. Bu çerçevede 
All Nippon Airways ile İstanbul-Tokyo ve İstanbul-Osaka hattında 
mevcut Free Sale anlaşması All Nippon tarafından icra edilen 
Osaka-Okinawa ve Osaka-Fukuoka iç hat seferleri dahil edilerek 
revize edilmiştir.

01 Şubat 2010 tarihinde Türk Hava Yolları ile Spanair arasında 
İstanbul-Madrid/Barcelona, Türkiye iç hatları ve İspanya iç 
hatlarında geçerli olmak üzere bir free sale code-share anlaşması 
imzalanmıştır.

Türk Hava Yolları ile Swiss Hava Yolları arasında 01 Nisan 2010 
tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Free Sale code-share 
Anlaşması imzalanmış olup İstanbul-Zürih/Basel/Cenevre 
parkurlarında ortak seferler düzenlenmeye başlanmıştır.

Ayrıca, Garuda Indonesia Airways ile imzalan Blocked Space 
code-share anlaşması çerçevesinde, Türk Hava Yolları tarafından 
icra edilen İstanbul-Cakarta seferlerinde ortak uçuşlara 
başlanmıştır.

Egyptair ile İstanbul-Kahire hattında karşılıklı olarak sürdürülen 
Free Sale anlaşması revize edilerek Türk Hava Yolları tarafından 
icra edilen İstanbul-İskenderiye ve İstanbul-Almaata seferleri 
anlaşma kapsamına alınmıştır.

Kanarya Adaları, Spanair ile imzalanan anlaşma neticesinde uçuş 
icra ettiğimiz yeni offline noktamız oldu.
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5.326
Kabin Memuru Sayımız 5.326
Türk Hava Yolları’nın istihdam ettiği kabin memuru 
sayısı 2010 yılında %35,6 oranında artarak 5.326’ya 
ulaştı.

Türk konukseverliği 
uçuşlarımızda yolcularımız 
ile buluşuyor. 
Güleryüzlü ve profesyonel kabin memurlarımız 
ile “Dünya evimiz, siz misafirimizsiniz” 
yaklaşımı ile yolcularımızı ağırlıyoruz. 
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Dünyanın en iyi hava yolu olma yolunda atılan adımlar hizmet 
anlayışında farklılaşmanın bir getirisi olarak en iyi kabin ekibi 
ile hizmet vermeyi gerektirmektedir. Bu noktadan hareketle 
kabin içinde sunulan hizmet kalitesinin iyileşmesi, yolcu 
memnuniyetinin artması, yolcuya sunulan hizmette sürekliliğin 
sağlanması ve yolcu-kabin ekibi arasındaki bağın kuvvetlenmesi 
için 2010 Ağustos ayından itibaren “Hizmet Kalitesi ve Yolcu 
Memnuniyetini Artırma Programı” 4.970 kişilik kabin ekibinin 
katılımı ve interaktif çalışmalarıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu program, geniş kapsamlı içeriğiyle hizmetin bir bütün olarak 
algılanması ve yolcu ile yüz yüze gelen personelin bu amacı 
içselleştirmesi temelinde uygulanmaktadır. Süreç içerisinde 
bireysel ve kurumsal hedeflerin ortak noktada buluşmasını 
sağlayacak davranış ve fikir birliğinin oluşturulması için kabin 
ekiplerine programla ilgili her ay farklı konularda bilgilendirmeler 
yapılmaktadır. Aktarılan konular genel olarak;

•	 Hizmet	ve	yolcu	memnuniyeti	kavramı
•	 Yolcunun	hava	yolundan	beklentileri
•	 Yolcuya	sunulan	ürün	ve	hizmetler
•	 Dünya	hava	yollarından	örnekler
•	 Yolcu	gözüyle	kabin	içi	hizmetler
•	 Marka	ve	marka	algısı
•	 Ekip	çalışmasının	önemi
•	 Kabin	amiri	ve	liderlik
•	 Davranış	modelleri
•	 Görgü	kuralları	ve	sofra	adabı
•	 Skytrax	sonuçları	ve	değerlendirmelerini	
içermektedir.

Program, ihtiyaç duyulan konular belirlenerek her ay 
güncellenmekte olup üstün hizmet konusunda süreklilik 
sağlayana kadar devamı planlanmaktadır. Bu çalışmaların amacı, 
sunduğu hizmet kalitesi ile Türk Hava Yolları kabin ekibini güleryüz 
ve misafirperverlik hususunda bir marka olarak tanıtmaktır.

Teorik bilgi ve uygulama içeren çalışmalar, Ağustos, Eylül ve Ekim 
aylarında kabin memurlarının, Kasım ve Aralık aylarında ise kabin 
amirlerinin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Program işleyişi haftada 6 gün, sabah ve öğle grupları şeklinde 
belirlenmiş, her grup çalışması “Teorik ve Uygulama” dört saat, 
“Kişisel Gelişim Semineri” bir saat olarak tasarlanmıştır. 

Ağustos ayı itibarıyla çalışmalara kabin ekibinden 4.970 kişi 1 kez, 
2.988 kişi 2 kez, 1.581 kişi 3 kez katılmıştır. Bilgi ve iletişim akışının 
sürekliliğinin sağlanması ve yapılan çalışmaların etki düzeyinin 
artırılması amacıyla her kabin ekibi üyesinin, bu programa bir yıl 
içerisinde en az dört kez dahil edilmesi hedeflenmektedir.

4.970
2010 yılında toplam 4.970 kabin personeli 
Hizmet Kalitesi ve Yolcu Memnuniyetini Artırma 
Programı’na katılmıştır. 

“Hizmet	Kalitesi	ve	Yolcu	
Memnuniyetini Artırma 
Programı” 4.970 kişilik 
kabin ekibinin katılımı ve 
interaktif çalışmalarıyla 
gerçekleştirilmiştir.

Kabin Hizmetleri Vizyonu Gelişiyor, Hizmet Kalitesi Yükseliyor
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%96
Memnuniyet Seviyesi
Yolcularımızın ikram memnuniyet oranı 2010 yılı 
içerisinde %96 olarak gerçekleştirildi.

Uçuş keyfine lezzet 
katıyoruz. 
Turkish Do&Co ile sunulan ikramlarımız 
yolcularımız tarafından büyük bir 
memnuniyetle karşılanıyor, damaklardaki tat 
uçuştan sonra da devam ediyor. 
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Misafirlerine gökyüzünde lezzetli ve eğlenceli seyahatler sunan 
Türk Hava Yolları, bu alandaki yatırım ve başarılarını 2010 yılında 
da sürdürmeye devam etmiştir. %50’şer hisse paylaşımı ile Türk 
Hava Yolları ve Do&Co Restaurants&Catering ortaklığı sonucu 
kurulan Turkish Do&Co, 2007 yılından beri ulusal ve uluslararası 
birçok havalimanında Türk Hava Yolları uçaklarında hizmet 
vermeye devam etmektedir.

2010 yılında, Skytrax tarafından ekonomi sınıfında dünyanın 
en iyi ikram ödülüne layık görülen Türk Hava Yolları, first ve 
business sınıfında seyahat eden misafirlerinin yemeklerini 
uçaktaki aşçıları ile yapacağı yeni bir hizmet olan “Uçan Aşçı” 
uygulamasını ilk olarak 2010 yılı Nisan ayında, New York 
uçuşunda hayata geçirmiştir. Kıtalararası uçuşlarda sunulan 
ikram servis sistemindeki yeni hizmet Bangkok, Hong Kong, Seul, 
New York, Johannesburg-Cape Town, Osaka, Narita, Şikago, 
Şangay ve Toronto olmak üzere toplam 10 hatta sunulmaya 
devam etmektedir. First ve business sınıflarında uygulanan ikram 
konseptini yolcuya tanıtan ve yemeğin hazırlanmasında kabin 
ekibine profesyonel destek sağlayan Turkish Do&Co’nun eğitimli 
aşçıları ile Türk Hava Yolları, kabinde yolcu servisine katılarak Türk 
misafirperverliğini bütün dünyaya göstermekte ve yolcu taleplerini 
yerinde değerlendirme fırsatı bulmaktadır. 

Türk Hava Yolları’nın ikramdaki bu öncü konumu uluslararası 
kurumlar tarafından da tescillenerek, Skytrax tarafından ekonomi 
sınıfında en iyi ikram sunan şirket olarak seçilmiştir. Yolcularımızın 
%96’sının ikramlarımızdan son derece memnun kalması, hizmet 
kalitemizi daha yukarı seviyelere çıkarma yönünde Türk Hava 
Yolları’nı motive etmektedir.

Misafirlerine gökyüzünde 
lezzetli ve eğlenceli seyahatler 
sunan Türk Hava Yolları, bu 
alandaki yatırım ve başarılarını 
2010 yılında da sürdürmeye 
devam etmiştir.

1
Ekonomi Sınıfında En İyi Catering
Türk Hava Yolları, Skytrax tarafından farklı kıtalardan 
çeşitli uyruktan yolcular ile yaptığı araştırmalar 
neticesinde, Türk Hava Yolları’nın ekonomi sınıfındaki 
ikramını dünyanın en iyisi olarak seçti. 
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49 cm 
Koltuk İçi Genişlik
Türk Hava Yolları comfort kabinde 49 cm’lik koltuk 
genişliği ile yolcularına daha konforlu bir uçuş 
deneyimi sunuyor. 

Yeni kabin sınıfımız: 
Comfort Class 
Türk Hava Yolları, 2010 yılında filosuna katılan 
uçakları ile birlikte comfort class hizmetini 
yolcularının beğenisine sundu. Business ve 
ekonomi sınıfı arasında yer alan comfort class 
ile yolcularımız için cazip bir ürün oluşturuldu.
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Gökyüzünde yeni ayrıcalıkların kapısını aralayan Türk Hava 
Yolları, ekonomi, business ve first sınıf kabinlerinde seyahat etme 
ayrıcalığına bir yenisini daha ekledi. Uçak içinde ekonomi ve 
business sınıfı kabinleri arasında konumlandırılan comfort kabin 
alternatifi sayesinde, cazip fiyat avantajları ile business kabin 
konforu misafirlerimizin tercihine sunulmaya başlanmıştır.
Comfort kabin ayrıcalığıyla seyahat eden yolcularımız, daha geniş 
koltuk aralıkları, daha zengin ikram ve kabin içi eğlence imkanına, 
uygun fiyatlarla sahip olmaktadır.

Comfort kabin yolcularını bekleyen konfor ve eğlence özellikleri 
aşağıda belirtilmiştir. 

•	Diz	mesafesi:	46	inch	(116	cm)	
•	Koltuk	içi	genişlik:	19,5	inch	(49	cm)	
•	Maksimum	koltuk	yatış:	8,5	inch	(21	cm)/111,3	derece	
•	Bir	sıradaki	koltuk	konfigürasyonu:	2-3-2	
•	Her	koltukta	10,6	inch	koldan	açılan	(in	arm)	ekran	
•	Bu	ekranlarda	oldukça	geniş	müzik,	film,	belgesel	arşivi	ve	
oyunlar 
•	Kişisel	usb	ve	i-pod	için	bağlantı	noktası	
•	Ayak	dinlendirme	aparatı	(leg	rest)	
•	Yakın	bir	gelecekte	internet,	GSM	ve	televizyon	

Comfort sınıfı hali hazırda ekonomi sınıfında uçan, fakat daha 
geniş koltuk aralıkları, daha zengin ikram ve kabin içi eğlence 
sistemleri ile birlikte ekonomi sınıfına kıyasla daha çok konfor 
arayan yolcularımıza hitap etmektedir.

Comfort kabin ayrıcalığıyla 
seyahat eden yolcularımız, 
daha geniş koltuk aralıkları, 
daha zengin ikram ve kabin 
içi eğlence imkanına, uygun 
fiyatlarla sahip olmaktadır.

116 cm
Diz Mesafesi
116 cm.’lik diz mesafesi ile sağlanan rahat uçuş, 
comfort kabinin yolcularımıza sağladığı birçok 
avantajdan sadece bir tanesi.

Gökyüzünde Yeni Ayrıcalıklar
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285.913
Kalkış-Varış Yer Hizmeti
Türk Hava Yolları iştiraki olan TGS Yer Hizmetleri 
A.Ş., 2010 yılında 6 havalimanında toplam 285.913 
operasyonda kaliteli ve güleryüzlü yer hizmetleri 
sundu.

Yeryüzünde	Kaliteli	
Hizmet 
Yer hizmetlerinde, uçmuş olduğu 174 noktanın 
tümünde mutlak yolcu memnuniyeti ilkesi ile 
hareket eden Türk Hava Yolları, gerek iç gerek 
dış noktalarda yolcularının beklentilerini en 
yüksek seviyelerde karşılayacak iş ortakları ile 
faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Yolcularına toplam kalite eksenli bir uçuş deneyimi yaşatma 
vizyonu ile faaliyetlerini icra eden Türk Hava Yolları, yer hizmetleri 
süreçlerinin her aşamasında kaliteli ve güleryüzlü hizmet sunmayı 
hedeflemektedir. Yer hizmetlerinde, uçmuş olduğu 174 noktanın 
tümünde mutlak yolcu memnuniyeti ilkesi ile hareket eden 
Türk Hava Yolları, gerek iç gerek dış noktalarda yolcularının 
beklentilerini en yüksek seviyelerde karşılayacak iş ortakları ile 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türk Hava Yolları ve Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. (HAVAŞ) 
ortaklığı ile kurulan Turkish Ground Services (TGS) 31 Aralık 
2009 tarihi itibarıyla İstanbul Atatürk Havalimanı, Ankara 
Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 
Antalya Havalimanı, Adana Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı olmak üzere toplam 6 havalimanında faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Yer hizmetleri sektöründe 3 binden fazla ekipman 
ve 6 bine yakın personeli ile yerini alan TGS Yer Hizmetleri A.Ş., 
sunduğu kaliteli hizmet ile kısa sürede sektöründe lider konuma 
gelerek, 2010 yılı itibarıyla faaliyet gösterdiği merkez ofis ve 6 
istasyonda denetimden geçmiş ve uluslararası bir kalite yönetim 
standardı olan ISO 9001:2008 belgesi ile hizmet kalitesini 
belgelendirmiştir.

Yer hizmetleri sektöründe 
3 binden fazla ekipman ve 
6 bine yakın personeli ile 
yerini alan TGS Yer Hizmetleri 
A.Ş., sunduğu kaliteli hizmet 
ile kısa sürede sektöründe 
lider konuma gelerek, 2010 yılı 
itibarıyla faaliyet gösterdiği 
merkez ofis ve 6 istasyonda 
denetimden geçmiş ve 
uluslararası bir kalite yönetim 
standardı olan ISO 9001:2008 
belgesi ile hizmet kalitesini 
belgelendirmiştir.

6 havalimanı
TGS Yer Hizmetleri A.Ş. 2010 yılında toplam 6 
havalimanında faaliyetlerine devam etti.

Yeryüzünde Kaliteli Hizmet
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Miles&Smiles yolcu programı üye sayısı %14’lük 
artış ile 2.051.036’ya ulaştı.

Miles&Smiles: Avantajlar 
Dünyası
Türk Hava Yolları, Miles&Smiles Programı ile 
üyelerine ödül biletler, refakatçi biletler ve 
upgrade imkanı (uçuş sınıfı yükseltme) gibi pek 
çok ayrıcalık sunmaktadır. 
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Türk Hava Yolları’nın özel yolcu programı olan Miles&Smiles, 
yolcular ile uzun dönemli ilişkiler kurulmasını sağlayan, yapmış 
olduğu anlaşma ve işbirlikleri ile düzenli ve dolaylı gelir kanalları 
oluşturan önemli bir üründür.

Miles&Smiles, 1989’da Frequent Flyer ismi ile başladığı yolcuğuna 
dünden çok daha güçlü bir şekilde devam etmektedir. 2010 
yılında yeni program ortağı firmaların da etkisiyle (Shop&Miles 
harici) program ortaklarından elde edilen mil satış geliri, 2009 
yılına göre %128 artmış, ödül bilet ve upgrade işlemleri ise %7 artış 
göstermiştir.

2009 yılında 1.804.181 olan üye sayısı yaklaşık %14’lük bir artış ile 
2.051.036 kişiye ulaşmıştır.

Miles&Smiles 29 hava yolu ve otel, araç kiralama şirketi, banka, 
telekomünikasyon, akaryakıt ve otomotiv sektörlerinden 25 
program ortağı arasında yaptığı anlaşmalarla üyelerine mil 
kazanma ve harcama imkanı sunmaktadır. 

Miles&Smiles özel yolcu programının kredi kartı markası olan ve 
Türk bankacılığına büyük bir yenilik getiren Shop&Miles’ın özellik 
ve avantajları devamlı geliştirilmekte olup bu sayede müşteri 
memnuniyeti de üst düzeyde tutulmaktadır. Miles&Smiles’ın 
en önemli program ortağı olan Garanti Bankası, 2000 yılından 
itibaren Shop&Miles kredi kartı hizmetini Ortaklık ile işbirliği 
içerisinde başarıyla sürdürmektedir. Shop&Miles kredi kartı, 
Türkiye’nin yapılan harcamalar karşılığında mil kazandıran ilk kredi 
kartı olma özelliğine sahip olup sektörde kullanıcı sayısı itibarıyla 
da önde yer almaktadır.

Üyeleri, uçuşlarından ve program ortaklarından kazandıkları 
milleri Türk Hava Yolları uçuşlarının yanı sıra AnadoluJet ve Star 
Alliance üyesi diğer hava yolları uçuşlarında da diledikleri gibi 
kullanabilmektedirler.

Müşteri Memnuniyeti
Türk Hava Yolları yolculara kısa sürede ve kaliteli bir hizmet 
anlayışı ile geri dönüşü hedeflemekte olup yolcu şikayet, teşekkür 
ve önerilerini  bu kapsamda değerlendirerek yolcu memnuniyetini 
sağlayacak şekilde sonuçlandırmaktadır. Yolcu taleplerine geri 
dönüş süresinde 2010 yılı başına göre %50’den fazla iyileşme 
sağlanmıştır. Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak ve sadık yolcu 
profili oluşturmak amacıyla,  bütün müracaatlar  raporlanmakta 
ve alınan sonuçlar çerçevesinde iyileştirme yöntemleri 
geliştirilmektedir.   

Çağrı Merkezi (444 0 849)
Türk Hava Yolları’nın en önemli pazarlama ve satış kanallarından 
biri olarak hizmet veren çağrı merkezi, 2009 Şubat ayı itibarıyla 2 
farklı firmadan, 4 farklı lokasyonda hizmet almaktadır.

Dış kaynak hizmeti alınmasıyla servis seviyesinde artış, hizmet 
kalitesi ve maliyetlerde tasarruf hedeflenmiştir. Ayrıca hizmet 
verilirken gereken kaynak artışı için aktivasyon hızı sağlanmıştır. 

Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Moskova, İsviçre, Hollanda, 
Danimarka, Avusturya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İtalya 
yurt dışı noktalarına gelen rezervasyon ve satış çağrılarının 
çağrı merkezinden cevaplandırılmasına devam edilmiştir. 
Ayrıca 2010 yılında ek olarak Güney Afrika (Johannesburg) ve 
Norveç (Oslo) noktalarına gelen çağrıların da çağrı merkezinden 
cevaplandırılmasına başlanmıştır.

Çağrı merkezi sesli yanıt sistemine Eylül 2010 itibarıyla müşteri 
memnuniyeti anketi konularak, hizmet kalitesi değerlendirilmiş, 
yolcularımızın %97 oranında çağrı merkezi hizmetinden 
memnun kaldıkları sonucu elde edilmiştir. Anket sonuçlarına 
göre yolcularımızın memnun kalmadıkları görüşmeler analiz 
edilerek gerekli aksiyonlar alınmak suretiyle hizmette iyileştirme 
sağlanmıştır.

Miles&Smiles ile milleriniz de sizin kadar değerli... 

2010 Yılı Üye Sayıları

CLASSIC 1.959.044

CLASSIC PLUS 50.472

ELITE 32.861

ELITE PLUS 8.659

MILES&SMILES ÜYE SAYISI 2.051.036
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Türk Hava Yolları dinamik, çalışkan ve özverili personeli ile 
büyümesine devam ediyor.

Türk Hava Yolları, artan iş hacmi paralelinde yeni üyelerin ailesine katılımıyla her geçen gün daha 
da büyümektedir. Çeşitli kültür ve milletlerden biraraya gelen ekip, Türk Hava Yolları’nı daha da 
yükseklere uçurmak için çalışmaktadır.
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Personel sayısı 2010 yılında %11,4 artışla 14.206’ya 
ulaşmıştır. 
(THY Teknik A.Ş. personel sayısı dahil değildir.)
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İnsana ve başarıya odaklı insan kaynakları politikası ve stratejisi ile 
kurumsal başarı zincirini perçinleyen Türk Hava Yolları, sektördeki 
lider konumunu 2010 yılında da korumaya devam etmiştir. Bu 
başarının altında, 2010 yılında %11,4 artışla toplam 14.206*’ya 
ulaşan Türk Hava Yolları personelinin imzası bulunmaktadır. Global 
kimliğini 174 uçuş noktasına başarıyla taşıyan Türk Hava Yolları, bu 
gururu ve mutluluğu çeşitli kültür ve milletlerden oluşan personeli 
ile yaşamaktadır.

2010 yılında Personel Başkanlığı ve Kurumsal İletişim Başkanlığı 
işbirliğiyle geliştirilen proje kapsamında, çalışanların kurumla 
ilgili algı ve beklentilerini öğrenmek amacıyla hazırlanan anket 
çalışması, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm çalışanlara 
ulaştırılmıştır. Alınan geri bildirimlerin değerlendirilmesinin 
ardından, iç iletişim odaklı aksiyon önerileri hazırlanmış ve 
uygulamaya alınmıştır. Bu doğrultuda çalışanların memnuniyetini 
ve verimliliğini artırıcı yönde projeler daha aktif bir şekilde hayata 
geçirilmiştir. Diğer taraftan, yeni istihdam edilen personelin uyum 
süreci kurum kültürü eğitimleri ve çeşitli oryantasyon programları 
ile desteklenmiştir.

* Personel sayısına THY Teknik A.Ş. dahil değildir.

İş güvenliği, çalışan sağlığı, çalışma ortam ve şartlarının 
iyileştirilmesi yönünde yapılan çalışmaların yanı sıra 
çalışanlarımızın motivasyon ve verimliliğini yükseltmek amacıyla 
çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenmiştir.%11,4

Personel Artış Oranı
2010 yılında personel sayısındaki artışımız %11,4 
olmuştur.

Personel Dağılımı (Çalışma Süresine Göre)

14.206

1009

12.750

08

11.520

07

10.453

06

10.324

333 107
401

590

12.160

97

14.109

11.119
10.3469.991

Part Time

Tam Zamanlı

Filodaki büyümeye paralel olarak istihdam edilen kokpit personeli 
sayısında 2009 yılına göre %30 oranında artış gerçekleşirken, 
kabin personeli sayısında artış oranı %36 olmuştur.

Unvan Bazında Personel Sayıları

Unvan 31.12.2010

Yönetici 733

Pilot 2.113

Kabin Memuru 5.326

Bilgi İşlem Personeli 220

Dış Büro 1.654

Mühendis, Avukat, Doktor 152

Uzman, Dispeç, Öğretmen 963

Teknisyen 65

Memur 2.689

İşçi 291

TOPLAM 14.206

İş güvenliği, çalışan sağlığı, 
çalışma ortam ve şartlarının 
iyileştirilmesi yönünde 
yapılan çalışmaların 
yanı sıra çalışanlarımızın 
motivasyon ve verimliliğini 
yükseltmek amacıyla çeşitli 
sosyal ve kültürel aktiviteler 
düzenlenmiştir.

Kurum Kültüründe Birleşen Büyük Bir Aile
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%52,1
Bayan Personel Oranı
Türk Hava Yolları, Türkiye genelinde ve dünya 
havacılık sektöründe bayan personel istihdam 
oranında ortalamanın üzerindedir. 

Personel Dağılımı Oranı (cinsiyete göre)

1009080706

%50 %49
%48

%48

%52

%52

%48
%52%51%50

Kadın

Erkek

Personel Sayısı Dağılımı (cinsiyete göre)

14.206

1009

12.750

08

11.520

07

10.453

06

10.324

5.111 5.101
5.550

6.175

6.575

7.400

6.806
5.9705.3525.213

Kadın

Erkek

Türk Hava Yolları, Türkiye ve dünya havacılık sektörü genelinde 
bayan personel istihdam oranında %52,1 ile ortalamanın 
üzerindedir. 

Türk Hava Yolları’nda görev yapan bayan personel oranı 2010 yılı 
içerisinde yaklaşık 4 puan yükselerek %52,1 oranına ulaştı. Türk 
Hava Yolları’nda sadece çalışan sayısı bağlamında değil, yönetim 
kademelerinde de bayan personel sayısı önemli orandadır.

Toplam personel sayısının yaklaşık %93’lük önemli bir bölümü 
Uçuş İşletme, Pazarlama–Satış, Ticari, Mali ve İnsan Kaynakları 
Genel Müdür Yardımcılığı’na bağlı olup geri kalan %7’lik 
bölüm Genel Müdürlük makamına ve Yönetim Kurulu’na 
raporlamaktadır. Türk Hava Yolları yurt dışı teşkilatı, 2010 yılında 
ihdas edilen Pazarlama–Satış Genel Müdür Yardımcılığı altında 
teşkilatlanmıştır.

Ünite Bazında Personel Sayıları

Üniteler
(31.12.2010 

itibarıyla)

Yönetim Kuruluna Bağlı Üniteler 12

Genel Müdüre Direkt Bağlı Üniteler 984

Genel Müdür Yardımcılığı (Uçuş İşletme) 7.807

Genel Müdür Yardımcılığı (Pazarlama ve Satış) 2.817

Genel Müdür Yardımcılığı (Ticari) 1.799

Genel Müdür Yardımcılığı (Mali) 419

Genel Müdür Yardımcılığı (İnsan Kaynakları) 368

TOPLAM 14.206

Ünitelere Göre Personel Dağılımı

12 Yönetim Kuruluna Bağlı Üniteler368 Genel Müdür Yardımcılığı 
(İnsan Kaynakları)

2.817 Genel Müdür 
Yardımcılığı (Pazarlama 
ve Satış)

1.799 Genel Müdür Yardımcılığı 
(Ticari)

984 Genel Müdüre Direkt 
Bağlı Üniteler

7.807 Genel Müdür 
Yardımcılığı (Uçuş 

İşletme)

419 Genel Müdür Yardımcılığı (Mali)



52   Türk Hava Yolları Yıllık Rapor 2010

E
ğ
it
im

	F
aa

li
ye

tl
er
i

Türk Hava Yolları, eğitim 
faaliyetlerinde de öncü...

Türk Hava Yolları, deneyimli eğitmen kadrosu 
ve birikimi ile meslek içi, kişisel gelişim ve 
yetkinlik artırıcı eğitimleri bünyesinde devam 
ettirmektedir.
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Başarının Ön Koşulu: Eğitim Üstünlüğünün Sağlanması

23.374 
Kursiyer Sayısı
2010 yılında, eğitim birimimiz tarafından 
23.374 kursiyere toplam 1.488 eğitim hizmeti 
sunulmuştur.

2010 yılında 23.374 kursiyere teknik, ticari ve yer hizmetleri, kalite 
ve davranış eğitimleri ile diğer eğitimler adı altında toplam 1.488 
adet eğitim hizmeti sunulmuştur. Bu hizmetten, Türk Hava Yolları 
personeli başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı havacılık firmaları, 
bakım merkezleri, kargo firmaları, seyahat acenteleri, üniversiteler, 
diğer hava yolu çalışanları, havalimanı işletmeleri, sivil havacılık 
sektöründeki firmalar ile diğer kişi, kurum, kuruluş ve üçüncü 
şahıslar faydalanabilmektedir.

Çevreci ve Teknoloji Destekli Eğitim
Hayata geçirilen Çevreci ve Teknoloji Destekli Eğitim Projesi ile 
tüm dokümanlar kursiyerlere elektronik ortamda dağıtılarak 2010 
yılında önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır.

Bakım Eğitim Simülatörlerinin Kurulması ve Kullanılması
Gelişen teknoloji, uçak bakım eğitimlerinin daha uygulamaya 
dönük olmasını ve simülasyonların daha çok kullanılmasını 
sağlamaktadır. 

Bu amaçla Havacılık Akademisi’ne, dünyada sadece sayılı hava 
yolları tarafından kullanılan aşağıdaki sistemler kazandırılmıştır:
•	 Airbus	tarafından	geliştirilen	ve	CAE	firması	tarafından	sunulan	7	

istasyon A320/A330/A340 ACT (MTFD-2D ve Virtual Aircraft)
•	 Boeing	tarafından	geliştirilen	ve	CAE	firması	tarafından	

sunulan 4 istasyon B737NG ve 5 istasyon B777 VMT (Virtual 
Maintenance Trainer)

Böylece daha kaliteli ve daha kısa eğitim süresi ile eğitimler, 
katılımcılar için daha cazip hale getirilmiştir.

EASA
“E-Examination Center” 
2009 yılında EASA tarafından başlatılan ve dünyada sayılı 
kuruluşların aldığı EASA E-Examination yetkisi, 2010 yılında 
alınmıştır. Böylece Türk Hava Yolları başta olmak üzere 
müşterilerimizin havacılık kurallarında güncelliğinin yeterli olup 
olmadığı konusunda sınav yapma imkanı sağlanmıştır. Sınavda 
başarılı olanlara EASA (European Aviation Safety Agency) 
tarafından da kabul edilen sertifika verilmektedir.

Türk Hava Yolları, eğitim faaliyetlerini kalitenin, mükemmelliğin, 
yüksek standartların, üstün nitelik ve yeteneklerin temel dayanağı 
ve en sağlam güvencesi olarak görmektedir. İleri teknoloji 
ürünlerini kullanan Türk Hava Yolları’nda, personelin eğitim 
üstünlüğüne sahip olması başarının ön koşulu kabul edilirken, 
verilen eğitimlerin güncel, bilimsel ve değişen teknolojiye paralel 
sürdürülmesi de bu koşulun tamamlayıcısı olmaktadır. 

Bilgi ve becerilerin güncelliğine koşut olarak, verilen eğitimlerin, 
eğitim bilimlerindeki çağdaş gelişmelere uygun ve sistematik 
biçimde yürütülmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 
Havacılık Akademisi eğitimlerinin, yetişkin eğitimlerine ve çağdaş 
eğitim bilimine uygun olacak biçimde E.S.G (Eğitim Sistemi 
Geliştirme) modeli ile bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece 
eğitimlerin sistematik bir niteliğe kavuşması, daha etkin ve verimli 
olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.

Uzaktan eğitimin şirketlere katkısı göz önünde bulundurularak 125 
adet e-learning eğitiminin tedarik ve hazırlık süreci tamamlanmış 
ve 345.000 eğitim etkinliği açılması sağlanmıştır. Bu sayede 
her yıl yaklaşık 15 bin personel e-learning eğitim hizmetinden 
yararlanmaktadır.

Öte yandan, Türk Hava Yolları bünyesindeki yöneticilerin yönetim, 
bilgi ve becerilerinin havacılık sektöründeki küresel gelişmelere 
paralel olarak geliştirilmesi amacıyla akademik destekli “Executive 
MBA Programı” gerçekleştirilmiştir. 

Türk Hava Yolları’nda 
personelin eğitim üstünlüğüne 
sahip olması başarının ön 
koşulu kabul edilirken, verilen 
eğitimlerin güncel, bilimsel 
ve değişen teknolojiye paralel 
sürdürülmesi de bu koşulun 
tamamlayıcısı olmaktadır. 
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14 Eğitim	Uçağı	
14 eğitim uçağı ve 7 simülatörü ile Uçuş Eğitim 
Merkezi, Türk Hava Yolları dışında yurt içi ve yurt 
dışı müşterilerine hizmet veren profesyonel bir 
organizasyon konumundadır. 

Kabin	ve	kokpit	personelimiz,	
Türk Hava Yolları Uçuş 
Akademisi’nde eğitim alıyor.
Uçuş eğitim faaliyetlerinde bölge ülkeleri 
arasında lider konumunda olan Türk Hava Yolları, 
yenilenen, modern Uçuş Akademisi ile uluslararası 
standartlarda kurum içi personeline ve kurumsal 
müşterilerine hizmet vermektedir.
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Başarının Ön Koşulu: Eğitim Üstünlüğünün Sağlanması

9.341
Kabin Personeline Eğitim
23 farklı kategoride eğitim veren Kabin Eğitim 
Müdürlüğü bünyesinde, ikili vardiya düzeninde 
9.341 kabin personelinin eğitim alması sağlanmıştır.

23
farklı kategoride 9.314 
kabin personeli eğitimi

14.194
Kokpit Personeli Eğitimi
Ağırlıklı olarak conversion, 
tip ve recurrent olmak 
üzere toplam 31 alanda 
14.194 kokpit personeline 
uçuş akademimizde eğitim 
verilmiştir.

Profesyonel Eğitim
Birçok hava yolu şirketinin operasyon ve eğitim yatırımlarını 
ertelediği küresel kriz sonrası toparlanma sürecinde, Türk 
Hava Yolları hızlı filo büyümesine paralel olarak kokpit ve kabin 
eğitimlerinde standartlarını korumuş yeni simülatör ve eğitim 
uçakları alarak personelinin daha uzun süre eğitim almasını 
sağlamıştır.

Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi’nde faaliyet gösteren 
Uçuş Eğitim Akademisi’nde 2010 yılında toplam 70 öğrenci 
ve 21 öğretmen ile pilotaj eğitimi gerçekleştirilmiştir. 23 farklı 
kategoride eğitim veren Kabin Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, 
ikili vardiya düzeninde 9.341 kabin personelinin eğitim alması 
sağlanmıştır. Kokpit eğitimlerinde ağırlıklı olarak conversion, tip ve 
recurrent eğitimleri olmak üzere toplam 31 alanda 14.194 kokpit 
personeline eğitim verilmiştir. Ayrıca B777 filosu ile Türk Hava 
Yolları bünyesine katılan yabancı uyruklu pilotların uyum süreci, 
kurum kültürü eğitimleriyle desteklenmiştir.

Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi, 2010 yılı süresince 
planlı veya plansız yapılan IOSA vb. tüm ulusal ve uluslararası 
denetimlere sıfır uygunsuzluk ile cevap vermiştir. IQNet onaylı TSE 
9001, 18001 ve 14001 kalite standartlarında sahip olan merkez, 
SHGM tarafından TRTO, FTO olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından 
İlkyardım Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca Eğitim Kurumu 
olarak verilen yetkilendirmeler ile faaliyetlerine hız kesmeden 
devam etmektedir. 

Kokpit ve kabin personeline uçuş eğitimleri veren Türk Hava 
Yolları Uçuş Eğitim Merkezi, 1994 yılından beri ulusal ve 
uluslararası standartlarda Türkiye’nin en büyük eğitim merkezi 
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

1995 yılında 1 simülatörle hizmet vermeye başlayan Merkez, 
bugün 10 adet C-172, 2 adet DA 42 ve 2 adet C510 olmak üzere 
toplam
•	 14	eğitim	uçağı,	
•	 7	simülatör,	
•	 1	CEET,	1	FNPT	II,	2	IPT,	2	CST,	4	CBT	sınıfı
•	 24	derslik	
ile Türk Hava Yolları personeli dışında, yurt içi ve yurt dışı 
müşterilere hizmet veren profesyonel bir organizasyon 
konumundadır.

1 adet B737-800 yeni simülatör anlaşması tamamlanan Merkezin, 
kurulum aşamasında olan 1 adet B777 Door Trainer’ının ve 2 adet 
IPT’sinin 2011 yılında hizmete alınması planlanmaktadır. 

İş ortaklarıyla birlikte hareket etme imkanı sunan mevcut 
yapılanma, diğer simülatör ve eğitim merkezleri ile işbirliği içinde 
eğitimler yoluyla bilgi alışverişinde bulunarak güncelliğini ve 
piyasa ile olan entegrasyonu korumayı hedeflemektedir.

Türk Hava Yolları hızlı filo 
büyümesine paralel olarak 
kokpit ve kabin eğitimlerinde 
standartlarını korumuş yeni 
simülatör ve eğitim uçakları 
alarak personelinin daha 
uzun süre eğitim almasını 
sağlamıştır.
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We are Turkish Airlines We are Globally Yours

Sosyal Medya Yatırımları
Türk Hava Yolları 2010 yılında iletişimin önemli bir ayağı olarak 
değerlendirdiği sosyal medya alanında birçok yatırıma imza 
atmıştır. Bu çerçevede Facebook’taki mecra ve etki alanımız 
kuvvetlendirilmiştir. Global niteliğimize paralel olarak tüm 
dünyaca takip edilebilecek İngilizce Facebook sayfasına ek olarak 
Türkiye’ye özel Türkçe bir bölüm oluşturulmuştur. 

Öte yandan, Türk Hava Yolları’nın  gerçekleştirdiği tüm 
promosyonlar ve aktiviteler Twitter sayfasından da yayınlanmaya 
başlanmış ve yolcularımızın şirketimizin gelişmeleri hakkında bilgi 
edinebileceği ek bir kanal oluşturulmuştur. 

Sosyal farkındalığı yüksek bir kurum olarak, gerek ulusal gerek 
uluslararası ölçekte spor, kültür-sanat ve bilim faaliyetlerine 
destek olmaktan ve kaynaklarımızı sosyal yatırımlara 
yönlendirmekten gurur duyuyoruz. Bu çerçevede birçok farklı 
alanda gerçekleştirdiğimiz sponsorluklar ve sosyal yatırımlarımız 
ile attığımız her adımın bizi sadece hedef kitlemize değil, küresel 
arenadaki tüm ilgi gruplarına yakınlaştırmasını hedefliyoruz. 

Havacılık sektöründe 77. yılını dolduran ve uluslararası pazarda 
konumunu her geçen gün daha da kuvvetlendiren Türk Hava 
Yolları, yerli ve yabancı tüm misafirlerine sunduğu üstün ve kaliteli 
hizmet anlayışını, küresel niteliğini ön plana çıkaran “We Are 
Turkish Airlines, We Are Globally Yours” sloganı ile bütünleştirerek 
marka faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu motto, kısa sürede marka 
ile özdeşleşmiş ve kurumsal kimliğin önemli bir bileşeni haline 
gelerek kırmızı küre görseli ile simgelenmiştir. Kürenin en 
tepesinde, kıtalar arası uçma yeteneğine sahip tek canlı olan 
yaban kazı şeklindeki Türk Hava Yolları logosu bulunmaktadır. 
Dünyada uçulan noktalar paralel ve meridyenler halinde 
birbirleriyle bağlanarak, en yukarıda Türk Hava Yolları logosunda 
buluşmaktadır. Kürenin söz konusu yapısı ve sembolizasyonu 
markanın tüm dünyayı kapsama alanı altına aldığının vurgusunu 
yapmaktadır.

 

Filomuza yeni katılan tüm uçaklar yeni kurumsal kimliğimize göre 
dizayn edildi.

Uluslararası pazarda 
konumunu her geçen gün 
daha da kuvvetlendiren 
Türk Hava Yolları, yerli ve 
yabancı tüm misafirlerine 
sunduğu üstün ve kaliteli 
hizmet anlayışını, küresel 
niteliğini ön plana çıkaran 
“We Are Turkish Airlines, We 
Are Globally Yours” sloganı 
ile bütünleştirerek marka 
faaliyetlerini sürdürmüştür.
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Marka Elçimiz Kobe Bryant
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FC Barcelona Resmi Sponsoru
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Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük futbol kulüplerinden 
Manchester United’ın resmi sponsoru oldu.
Dünya futbolunun önemli takımlarından İngiliz futbol kulübü 
Manchester United ile 3,5 yıllık resmi sponsorluk anlaşması 22 
Ocak 2010 tarihinde, Manchester’da imzalandı. Resmi sponsorluk 
anlaşması çerçevesince ünlü İngiliz futbol kulübü, İngiltere 
dışındaki turnuva ve kamplarına Türk Hava Yolları ile taşınmaktadır.

Türk Hava Yolları, 2009-2010 sezonunda Beşiktaş Jimnastik 
Kulübü Derneği, Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzonspor Kulübü 
ve Galatasaray Spor Kulübü, Bursaspor Kulübü ve A Milli Futbol 
Takımı’na ulaşım sponsoru oldu.
Türk Hava Yolları, 2009-2010 futbol sezonunda Türkiye’nin 
beş büyük futbol kulübü ve A Milli Futbol Takımı’mıza ulaşım 
sponsoru oldu. Böylece, beş büyük futbol kulübü ve A Milli Futbol 
Takımı’mız turnuva ve kamplara Türk Hava Yolları ayrıcalığı ile 
taşındı.

Ayrıca, Türk Hava Yolları, 08 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilen 
Almanya-Türkiye A Milli Futbol Takımı 2012 Avrupa Şampiyonası 
Grup Eleme Maçı’na sponsor oldu. 

Türk Hava Yolları, 2008-2009 sezonunda 6 kupa birden alarak 
tarihe geçen FC Barcelona’nın İspanya dışından “3. Uluslararası 
Resmi Sponsoru” oldu.
Türk Hava Yolları, dünya kamuoyu tarafından yakından izlenen 
İspanya’nın FC Barcelona takımına resmi sponsor oldu. 18 
Ocak 2010 akşamı Nou Camp’a FC Barcelona’nın futbolu 
ile birlikte Türk Hava Yolları damgasını vurdu. Sponsorluk 
anlaşması çerçevesinde FC Barcelona takımı İspanya dışında 
gerçekleştireceği kamplara ve maçlara Türk Hava Yolları ile 
taşınmaktadır. Yapılan sponsorluk anlaşması ile Türk Hava 
Yolları, uluslararası markalaşma yolunda dünya çapında bir atılım 
gerçekleştirmiştir.

Marka Bilinirliği Odaklı Küresel Sponsorluklar
Türk Havayolları’nın küresel bir marka olma hedefi, kurumun 
genel stratejilerine dünya çapında sponsorluk faaliyetleri olarak 
yansıdı. Marka bilinirliğinin artırılması gereken segmentlerde, 
o segmentin en çok ilgi çeken spor dalları seçilirken, marka 
sadakati ve tercihinin güçlendirilmesi gereken coğrafyalarda en 
prestijli yüzler ve takımlarla işbirliğine gidildi. Sponsorluklarda 
ağırlıklı olarak sporun kullanılması da, hedef kitleler üzerindeki 
etkisinden kaynaklandı. Euroleague sponsorluğu ile Avrupa 
pazarında büyük avantaj elde edilirken, dünyanın en büyük spor 
markalarından Barcelona ve Manchester United sponsorlukları 
ile marka farkındalığında büyük bir atılım sağlandı. Tenis ve 
Golf sponsorlukları ile potansiyel Business Class yolcuları 
hedeflenirken, kurumun prestijli marka algısına da katkı sağlandı.
 
Ulusal Sponsorluklar
Türk Hava Yolları, her ne kadar küresel vizyon ve kıtalararası 
hedeflerde bir kurum olsa da, bayrak taşıyıcı bir havayolu 
olarak Türkiye içinde de etkin ve verimli sponsorluk faaliyetleri 
gerçekleştirdi. A Milli Futbol ve Basketbol Takımlarının Ana 
Sponsorluğu, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve 
Trabzonspor Kulüplerinin Ulaşım Sponsorluğu gibi yatırımlar, 
hedef kitle ile marka arasındaki bağı güçlendirirken, Türkiye’deki 
47 federasyona, 2. ve 3. Lig Futbol Takımlarına verilen desteklerle 
de Türk sporuna büyük katkı sağlandı.     

Dünya futbolunun önemli 
takımlarından İngiliz futbol 
kulübü Manchester United ile 3,5 
yıllık resmi sponsorluk anlaşması 
22 Ocak 2010 tarihinde, 
Manchester’da imzalandı.

Sponsorluk Yatırımları
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Dünyanın en önemli ikinci basketbol organizasyonu olan FIBA’ya 
sponsor olduk. Ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri 
illerinde düzenlenen bu dev organizasyonla Dünya basketbolunun 
kalbi Türkiye’de atarken uluslararası platformda sesimizi duyurduk.  

Türk Hava Yolları, Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonu 
olan Euroleague Basketball ile isim hakkı sponsorluğu anlaşması 
imzaladı. 
Avrupa’nın en önemli ve üst düzey basketbol ligine “Turkish 
Airlines Euroleague” adını veren sponsorluk anlaşması, 5 yılı 
opsiyonlu olmak üzere 10 yıl süreli imzalandı. Bu anlaşma 
kapsamında, sezon sonundaki Final Four karşılaşmaları da “Turkish 
Airlines Euroleague Final Four” adıyla oynanmaktadır.

Türk Hava Yolları, Euroleague Basketball tarihinde ilk kez 
imzalanan bu anlaşma ile Avrupa’nın -Euroleague’den sonraki- 
ikinci büyük organizasyonu olan Euro Cup’ın da “Global 
Sponsoru” oldu.

Aynı zamanda Türk Hava Yolları, Euroleague ile birlikte 
‘’Euroleague For Life’’ programı kapsamında Türkiye ve dünyanın 
çeşitli yerlerinde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri de 
gerçekleştirme kararı aldı.

Türk Hava Yolları, Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın ana 
sponsoru oldu.
Türk Hava Yolları, 12 Ağustos 2010 tarihinde yapılan imza töreni 
ile 2,5 yıllığına Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) ana 
sponsoru oldu. Ayrıca Türk Hava Yolları, A Milli Erkek Basketbol 
Takımına destek için çektiği reklam filmi ile bir rekora da imza 
attı. Gökyüzünde oynanan maç ile dünyanın en yüksek ve en hızlı 
basket maçı yapılmış oldu.

Basketbol’da Türk Hava Yolları... Türk Hava Yolları, ülkemizde 
yapılan Dünya Basketbol 
Şampiyonası ana sponsoru

Shop&Miles Sailing Cup 2010
Garanti Bankası, Shop&Miles markası altında “Sailing Cup” İstanbul 
parkurunu 22-23 Mayıs 2010, Bodrum parkurunu 30 Temmuz-1 
Ağustos 2010 ve Göçek parkurunu 27-29 Ağustos 2010 
tarihlerinde gerçekleştirdi. Sailing Cup’ın her parkurunun birincileri 
Fransa’da 26 Eylül-2 Ekim 2010 tarihlerinde düzenlenen Les 
Voiles de Saint-Tropez yarışlarına katıldı. Her parkurun birincilerine 
Türk Hava Yolları ulaşım sponsorluğu yaptı. 

32. Geleneksel Kıtalararası Avrasya Maratonu
Türkiye’nin uluslararası nitelikteki en önemli maraton yarışı olan 
ve her yıl yüzbinlerce kişinin yarıştığı geleneksel 32. Kıtalararası 
Avrasya Maratonu’na Türk Hava Yolları resmi ulaşım sponsoru 
oldu. 

46. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
Bu yıl 46’ncısı düzenlenen, Türkiye’nin en prestijli yarışlarından 
biri olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Bisiklet Turu, 30 
ülkeden 120 profesyonel bisikletçinin katılımıyla 01-18 Nisan 2010 
tarihleri arasında Türk Hava Yolları sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Kurulduğu günden beri sporun ve sporcuların yanında olan 
ve Anadolu spor kulüplerine ulaşım sponsoru olarak destek 
veren AnadoluJet’in Ankaragücü, Ankaraspor, Gençlerbirliği, 
Hacettepespor, Hacettepe Üniversitesi Basketbol Takımı, TED 
Basketbol Takımı, Botaş Bayan Basketbol Takımı, Çankırıspor, 
Trabzon Karadenizspor, Antalyaspor, Urfaspor, Konyaspor ile 
ulaşım sponsorluğu 2009-2010 futbol sezonunda da devam etti. 
Ayrıca AnadoluJet, 2010 yılında Ormanspor’a ve Akut Kar Sporları 
Kulubü’ne sponsor oldu. 

AnadoluJet’ten Türk Sporuna 
Destek
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Tenisin bir numaralı ismi Caroline Wozniacki Türk Hava 
Yolları’nın Business Class yüzü seçildi.
2010 yılında, Türk Hava Yolları’nın Business Class yüzü seçilen 
Caroline Wozniacki ağırlıklı olarak Avrupa’daki marka iletişiminde 
tenis severler ile biraraya gelmektedir. Polonya asıllı Danimarka’lı 
tenisçi, 3 yıl boyunca reklam filmlerinde ve halkla ilişkiler 
etkinliklerinde Türk Hava Yolları’nı temsil edecektir.

Türk Hava Yolları PTT Thailand Open 2010’a sponsor oldu.
Türk Hava Yolları, 25 Eylül-3 Ekim 2010 tarihlerinde Tayland’da 
yapılan ve Kraliyet ailesinin de maddi ve manevi desteği ile 
düzenlenmekte olan Rafael Nadal gibi birçok ünlü tenis 
oyuncusunun yer aldığı uluslararası PTT Thailand Open 2010’a 
sponsor oldu.

Türk Hava Yolları, Sony Ericsson WTA İstanbul Cup’a ulaşım 
sponsoru oldu.
Türk Hava Yolları, 26 Temmuz-01 Ağustos 2010’da ENKA Spor 
Tesisleri’nde düzenlenen Sony Ericsonn WTA İstanbul Cup 2010 
Uluslararası Bayanlar Tenis Turnuvası’nın ulaşım sponsoru oldu.

Black Mountain Masters Golf Organizasyonu
2010 Aralık ayı içerisinde 132 profesyonel oyuncunun katılımı ile 
gerçekleşen Black Mountain Masters’a Türk Hava Yolları olarak 
sponsor olduk. Asya’nın en prestijli golf organizasyonu olan Asian 
Tour çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde Ortaklığımızın tanıtım 
faaliyetlerine geniş olarak yer verilmiş ve business class hedef 
kitlemiz ile bağlarımız sağlamlaştırılmıştır.

Tenis’te Türk Hava Yolları... Golf’te Türk Hava Yolları...

Turkish Airlines Challenge
Türk Hava Yolları, The European Challenge Tour’un “Turkish 
Airlines Challenge” adı altında Antalya’da düzenlenen golf 
turnuvasına sponsor oldu. 29 Nisan-2 Mayıs 2010 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen turnuvaya katılmak üzere çeşitli 
ülkelerden 156 profesyonel golfçü Türkiye’ye geldi. Türkiye’nin 
golf potansiyeline dikkat çekerek golfün parlayan yıldızı Antalya’yı 
dünya kamuoyuna farklı bir arenada tanıtan Türk Hava Yolları, 
Türkiye’nin turizm potansiyeline bu çerçevede katkı yaptı. 

Turkish Airlines Ladies Open
Türk Hava Yolları 6-9 Mayıs 2010 tarihleri arasında Antalya’da 
düzenlenen “Turkish Airlines Ladies Open” turnuvasına sponsor 
oldu. 30’dan fazla ülkeden 108 profesyonel bayan golfçünün 
Antalya’ya geldiği “Turkish Airlines Ladies Open” ekranlardan bir 
milyar izleyiciye ulaştı.
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İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
Sadece Türkiye için değil tüm dünya için bir çekim 
alanı, bir kültür ve sanat merkezi niteliğine sahip 
olan İstanbul, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olarak 
başta kültür sanat olmak üzere geniş bir alana 
yayılan etkinliklere ev sahipliği yaptı.
 
İstanbul’un eşsiz değerlerini ön plana çıkarmak, 
kültürel mirası koruma projelerini desteklemek gibi 
pek çok hedefi gerçekleştiren İstanbul 2010 Kültür 
Başkenti Ajansı’na Türk Hava Yolları “Sermaye 
Sponsoru” olarak destek verdi. Bu kapsamda, 
Türk Hava Yolları’nın tüm uçaklarının gövdesinde 
2010 İstanbul Kültür Başkenti etiketleri yer alarak 
uçağımıza binen tüm yolcularımıza, İstanbul’un 
Avrupa’nın 2010 yılı Kültür Başkenti vurgusu 
yapılmış oldu.

Türk Hava Yolları ve Türk Kızılayı el ele 
İki kurum arasında uzun süredir devam eden işbirliği protokolü 
çerçevesinde Türk Kızılayı tarafından yürütülmekte olan afet, kan, 
eğitim, bağış ve tanıtım faaliyetlerine süresiz katkı sağlanmaktadır. 
Bu kapsamda Türk Hava Yolları, ulusal ve uluslararası afetlerde 
Türk Kızılayı’nın yardımlarını afet bölgelerine ulaştırmaktadır. 
İki kurumun işbirliği ile çeşitli sosyal sorumluluk projeleri de 
gerçekleştirilmektedir.
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Empathy 
Türk Hava Yolları’nın 2010 Ocak ayı itibarıyla aylık olarak 
çıkarmaya başladığı iç iletişim dergisi Empathy İngilizce-Türkçe 
baskısı ile Türk Hava Yolları’nın dünya üzerindeki tüm çalışanlarına 
ulaşıyor.

Türk Hava Yolları, sürdürülebilir bir başarının her şeyden önce 
çalışan mutluluğuyla, şirketini gönülden seven, gururla temsil 
eden çalışanlarla sağlanabileceğine inanıyor. Markaya yapılan 
tüm yatırımların, insan kaynağına verilen değer ölçüsünde 
anlamlı olacağını düşünüyor. Yaklaşık 15 bin kişilik Türk Hava 
Yolları ailesinin sesine kulak veriyor, bu doğrultuda aidiyet ve 

motivasyonu artırmaya yönelik projeler geliştiriyor, 
uyguluyor. Kurum içindeki memnuniyet ve yüksek 
aidiyet duygusunun, koşulsuz müşteri memnuniyetini 
beraberinde getireceği inancıyla, mutlu ve huzurlu 
bir çalışma ortamı için sürekli ve önemli adımlar 
atıyor. 

Global PR Yönetimi
Eylül 2010’da İstanbul’da düzenlenen “Global 
PR Workshop”a, Türk Hava Yolları’na yaklaşık 20 
ülkede iletişim danışmanlığı hizmeti veren ajanslar 
katıldı. Çalıştayda Türk Hava Yolları’nın mevcut 
algısı değerlendirildi, markanın global tanıtım 
stratejisi konuşuldu.

Çalışan Memnuniyet Anketi 
Çalışan memnuniyet anketi 
gerçekleştirildi. Anket verilerine 
çalışanlarımızın memnuniyet oranı 
5 puan üzerinden, 4,23 puan. Aynı 
rakam 2007’de yapılan benzer bir 
ankette 4,07 oranında çıkmıştı.

“Globally Yours” Fotoğraf Projesi
Dünyada çapındaki projeyle, farklı noktalarda 
kurulan stüdyolar aracılığıyla 14.000 Türk Hava 
Yolları çalışanının fotoğrafı çekildi, çalışanların 
“Globally Yours” felsefesiyle tanışması sağlandı. 
Proje kapsamında “globe”lar kullanılarak çekilen 
eğlenceli fotoğraflar, önümüzdeki dönemde 
sürpriz iç iletişim projelerinde kullanılacak.

AirTV 
Türk Hava Yolları’nın kurumsal yayını olan AirTV güncel kurum 
haberleri ile 120 noktada yayın yapıyor.

İç ve D
ış İletişim

Çalışan Memnuniyeti Oranı

4,23

1007

4,07
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Türk	Hava	Yolları	Kalite	Yaklaşımında	da	Öncü

Faaliyetlerinin her aşamasındaki kalite standartlarını iyileştirme ve geliştirme çalışmalarıyla Türk Hava 
Yolları, sektörde kalite yaklaşımında da öncü olma hedefini başarıyla sürdürmektedir.
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Sıfır uygunsuzluk
Toplam kalite anlayışını benimseyen Türk Hava Yolları, 
sıfır hata ve uygunsuzluk ile faaliyetlerine devam 
etmektedir. 
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831
Denetleme
2010 yılında Türk Hava Yolları ve tedarikçilerine 261 
adedi plansız olmak üzere toplam 831 denetleme 
gerçekleştirilmiştir.

Kalitede	süreklilik	ve	
maksimum güvence 
Kalitede süreklilik ve maksimum güvence 
politikasını sürdürmeye devam eden Türk 
Hava Yolları, ulusal ve uluslararası otoritelerle 
işbirliği içinde, kalite ve emniyet standartları 
geliştirmekte ve uygulamaya devam 
etmektedir.
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Yaşanmakta olan küresel krizin etkisiyle, çeşitli maliyet avantajları 
politikaları geliştirilen ve rekabetin hızla artmaya devam ettiği 
2010 yılında Türk Hava Yolları, kaliteden ve uçuş emniyetinden 
ödün vermeksizin, dünya hava yolu markaları arasında rekabetin 
önde gelen isimleri arasında yer almayı başarmıştır. Kalitede 
süreklilik ve maksimum güvence politikasını sürdürmeye devam 
eden Türk Hava Yolları, ulusal ve uluslararası otoritelerle işbirliği 
içinde, kalite ve emniyet standartları geliştirmekte ve uygulamaya 
devam etmektedir.

2010 yılı içerisinde Türk Hava Yolları genelinde ve ilgili 
birimlerinde, çeşitli sertifika ve yetki kapsamında otorite, kurum 
ve müşteri hava yolları tarafından uygulanan çeşitli planlı ve 
plansız denetlemeler gerçekleştirilmiştir. Ulusal alanda SHGM 
(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) ve TSE Kalite Yönetim 
Sistemi Gözetim Denetimleri’nin yanı sıra, uluslararası alanda 
İngiliz (UKCAA), Fransız (DGAC), Ürdün ve Gana Sivil Havacılık 
Otoriteleri, EASA (European Aviation Safety Agency) ile uçuş 
eğitim hizmeti verilen müşteri hava yolları tarafından yapılan 
denetlemelerden başarıyla geçilmiştir. 

Kalite Güvence Başkanlığı tarafından, Türk Hava Yolları genelinde 
ve tedarikçilerine 261 adedi plansız olmak üzere toplam 831 adet 
denetleme gerçekleştirilmiş olup; sıfır hata hedefine yaklaşmak 
için en küçük bulgular dahi değerlendirilmiştir. SAFA/SANA 
denetleme faaliyetlerinin takibi ve koordinasyonuna devam 
edilerek, uçaklarımıza toplam 609 denetleme yapılmış olup; artan 
denetleme ve tespit edilen bulgu sayısına rağmen Türk Hava 
Yolları’nın SAFA/SANA denetlemelerindeki karnesi pozitif yönde 
ilerleme kaydetmiştir. 

2009 yılında yenilenen TS- EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesi’nin 2010 yılında da sürdürülebilirliği sağlanmıştır. 
Böylece Türk Hava Yolları’nın kalitesi Türk Standartları Enstitüsü 
tarafından yeniden tescillenmiştir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Prensipleri arasında ‘Müşteri Odaklılık’, ‘Sürekli İyileştirme’, 
‘Çalışanların Katılımı’ vs. maddeler yer almaktadır.

Ayrıca, Türk Hava Yolları’nın AOC, EASA Part M, SHY-M, EASA 
Part 147, SHY-147, TRTO ve FTO yetki sertifikalarının yenilenmesi 
için koordinasyon faaliyetleri yürütülerek sertifikaların alınması 
sağlanmıştır.

2010 yılı içerisinde Türk 
Hava Yolları genelinde ve 
ilgili birimlerinde çeşitli 
sertifika ve yetki kapsamında 
otorite, kurum ve müşteri 
hava yolları tarafından çeşitli 
planlı ve plansız denetlemeler 
gerçekleştirilmiştir.

Türk Hava Yolları kalitesi, güvence altında
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22 bin ton
Yakıt Tasarrufu
CO

2
 emisyonunda düşüş “Yakıt Tasarruf Projesi” 

kapsamında 22 bin ton yakıt tasarrufu ile 
CO

2
 emisyonunda yaklaşık 70 bin ton düşüş 

sağlanmıştır.

Sağlıklı nesiller için çevreye 
maksimum duyarlılık
Pek çok endüstri kolunda halen kullanılmakta 
olan enerji modellerinin çevre kirliliğine 
olan etkisi; yenilenebilir enerji kaynaklarına 
geçilmesinin önemini günümüze taşımıştır. 
Bu kapsamda, Türk Hava Yolları enerji 
kaynaklarının etkin kullanımı ile temiz bir 
dünya hedeflemektedir.
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Gelişen teknolojinin günlük yaşama sağladığı kolaylıkların yanında, 
bu gelişmeler sonucunda doğaya ve çevreye verilen zarar her 
geçen gün hızla artmaktadır. Birçok gelişmiş endüstri kolunun 
çevreye yaydığı sera gazı salımları, çevre kirliliğin yanı sıra, 
özellikle iklim değişikliklerinde de önemli bir rol oynamaktadır. 
Ulaştırma sektöründe de, hava yolu şirketlerinin en kısa zamanda 
yenilenebilir enerji modellerine geçmesinin savunulduğu dünya 
gündeminde, Türk Hava Yolları küresel bir aktör olarak bu 
perspektifte konumlanmaktadır.

Bu doğrultuda Türk Hava Yolları, uçuş emniyeti ve güvenliği 
ön planda olmak koşuluyla çevreci politikalar geliştirme, doğal 
kaynakları daha etkin kullanarak gelecek nesillere yaşanılabilir bir 
çevre bırakma ve çevre bilincini artırma yönündeki çalışmalarına 
2010 yılında da devam etmiştir. 

En etkin yakıt kullanımının sağlanması ve sera gazı salımının 
azaltılması amacıyla geçen yıl başlatılmış olan “Yakıt Tasarruf 
Projesi” kapsamında yürütülen çeşitli uygulamalar neticesinde 
bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 22 bin ton yakıt tasarrufu elde 
edilerek bu paralelde CO

2
 emisyonunda yaklaşık 70 bin ton düşüş 

sağlanmıştır. 

Yakıt tasarrufunda önemli rol oynayan faktörlerin, Uçuş İşletme, 
Yer İşletme, Teknik Bakım, Dispeç uygulamaları ile kontrol 
altına alınması ve daha temiz bir dünya hedefine bir adım daha 
atılabilmesi sağlanmaktadır.

THY Teknik A.Ş. ve Çevre
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nde yer alan çevre politikasına 
göre taahüdümüz; çevreye saygı ilkesi doğrultusunda yasal 
sorumlulukları yerine getirmek, faaliyetlerimizin çevresel 
etkilerinin farkında, çevreyle uyumlu, sürekli gelişen bir kuruluşun 
elemanları olmak bilincini tüm çalışanlara aşılayarak, gelecek 
kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmaktır.

HABOM projesinde doğalgazdan elektrik ve ısı üretimi için 
trijenarasyon sistemi, toprak altındaki ısıdan yararlanarak soğutma 
ve ısıtma yapabilmek için ısı pompaları, güneş enerjisinden ısı 
ve elektrik üretimi, yağmur suyunu kullanmak için depolama 
sistemleri yapılma çalışmaları devam etmektedir. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, 
“Yeşil Havaalanı (Green Airport)” projesi kapsamında Çevre 
Kalite Yönetim Sistemi gereğince, yaptığımız çevresel 
uygulamalar çerçevesinde “Yeşil Havaalanı Kuruluşu” olarak 
sertifikalandırılmamız uygun bulunmuştur. “Yeşil Havaalanı” 
projesi kapsamında, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların 
çevreye ve insan sağlığına verdikleri veya verebilecekleri zararların, 
sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan 
kaldırılabilmesi için çalışmaların yapılması ya da çalışmalara 
başlanması hedeflenmektedir.

THY Teknik A.Ş., ulusal ve uluslararası alanlarda iklim değişikliği ile 
mücadeleye destek vermek ve karbon salımlarının ve etkilerinin 
azaltılmasına yönelik yutak alanların oluşturulması çerçevesinde 
İstanbul Kurtköy ve Kemerburgaz’da ağaçlandırma çalışmalarına 
öncelik vererek başlangıç aşaması olarak toplam 5.000 fidanlık 
“THY Teknik Hatıra Ormanı” çalışması gerçekleştirilmiştir.

Türk Hava Yolları, uçuş 
emniyeti ve güvenliği ön 
planda olmak koşuluyla 
çevreci politikalar geliştirme, 
doğal kaynakları daha etkin 
kullanarak gelecek nesillere 
yaşanılabilir bir çevre bırakma 
ve çevre bilincini artırma 
yönündeki çalışmalarına 2010 
yılında da devam etmiştir.

Yarınlar için çevreyi gözetiyoruz... 



74   Türk Hava Yolları Yıllık Rapor 2010

Türk Hava Yolları ile birlikte Teknik A.Ş. de büyüyor.

Türk Hava Yolları’nın %100 sermaye ortağı olduğu Teknik A.Ş. dünya standartlarının üzerindeki hizmet 
kalitesi ile bölgenin önemli bir teknik merkezi olarak İstanbul’un havacılık merkezi olmasına katkıda 
bulunuyor. 
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THY Teknik A.Ş., İstanbul ve Ankara’da bulunan 
toplam 4 hangarı ile faaliyetlerini icra ediyor. 
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%100 hissesi Türk Hava Yolları’na ait olmak üzere 23 Mayıs 2006 
tarihinde kurulan THY Teknik A.Ş., 77 yıllık Türk Hava Yolları 
tecrübesi ve yeni kurulmuş olmanın verdiği dinamizm ile kendini 
sürekli geliştirmektedir. 

THY Teknik A.Ş. hali hazırda Atatürk Havalimanı’nda biri VIP 
uçaklarına tahsis edilmiş diğer ikisi ticari uçaklar için kullanılan 
3 Hangarı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’nda da bir hangarı 
olmak üzere toplam dört hangarda bakım onarım faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Toplam tesislerinde 10 dar gövdeli ve 5 geniş 
gövdeli uçağa aynı anda bakım hizmeti verebilmektedir. Bununla 
birlikte  VIP hangarında 5 adet hafif uçağa aynı anda hizmet 
verilmektedir. 

THY Teknik A.Ş. Tesisler
THY Teknik A.Ş.’nin müşterilerine verdiği hizmetlerin başında 
hat bakım, üs bakım ve komponent bakım gelmektedir. 2010 yılı 
itibarıyla THY Teknik A.Ş. Türk Hava Yolları uçaklarına sağladığı 
komponent pool hizmetlerindeki tecrübesini diğer müşteri 
filolarına da uygulayarak bu alandaki faaliyetlerini artırmıştır. 

THY Teknik A.Ş. İstanbul ve Ankara’da konumlanmış, toplam 
73.500 m2 kapalı alana sahip dört hangarıyla hava yolları ve VIP jet 
operatörlerine bakım onarım hizmetleri sunmaktadır. Bulunduğu 
bölgede öncü bir bakım merkezidir ve uçak büyük bakımından 
motor, APU ve iniş takımlarına kadar çok sayıda komponent 
atölyeleri ile bakım-onarım hizmetleri vermektedir.  En önemli 
müşterisi olan Türk Hava Yolları haricinde Avrupa, Asya, Amerika 
ve Afrika’ya yayılmış 600’ü aşkın müşterisine hizmet vermektedir.

THY Teknik A.Ş., yıllar içinde kazandığı tecrübe ve kabiliyetler 
ile nitelikli ve yetişmiş işgücü sayesinde sahip olduğu stratejik 
coğrafi konum ve hızla büyüyen yerli ve yabancı havacılık pazarını 
daha iyi değerlendirmek amacıyla, yeni bir uluslararası havacılık 
bakım onarım merkezi kurmaya karar vermiştir. İstanbul Sabiha 
Gökçen Uluslararası Havaalanı’nda inşaatına devam edilmekte 
olan HABOM, 370.000 m2 kapalı alanıyla 11 dar ve 3 geniş gövdeli 
uçağa aynı anda hizmet verebilecektir. HABOM projesinin 2011 
sonbaharında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

THY Teknik A.Ş., Boeing 737 Klasik ve Yeni Nesil (NG-Next 
Generation) Serileri, Boeing 777, Airbus A320 Serisi, Airbus 
A300, Airbus A310, Airbus A330, Airbus A340, Gulfstream G-IV, 
Gulfstream 550, Cessna 172 ve Diamond DA 42 uçak tipleri için 
hat ve üs bakım hizmetleri arz etmektedir. 

Bununla beraber bu uçaklarda kullanılan iniş takımları, aviyonik 
komponentler, hidrolik-pnömatik komponentler, fren sistemleri, 
lastik ve jant ile mekanik komponentlerde de destek vererek bir 
uçağın tüm bakım faaliyetlerini gerçekleştirebilecek kapasitedir. 

Ayrıca iştiraki olduğu motor şirketi Turkish Engine Center 
(TEC-Türk Motor Merkezi), CFM56 Serisi ve V2500 motor tipleri 
için bakım onarım hizmeti vermektedir. THY Teknik A.Ş. 2010 
yılı içinde iniş takımı komponentlerinin bakım ve onarımında 
da faaliyetlerini genişleterek bu atölyesinin kurulu alanını 300 
metrekareden 1.000 metrekareye çıkarmıştır ve bakım için gerekli 
yedek komponent sayılarını artırmıştır. THY Teknik A.Ş. yeni 
ortaklıkları üzerinden 2011 yılında endüstriyel gaz türbinleri, motor 
itki sistemleri ve motor kaporta sistemleri, kabiniçi ekipmanları 
üretimi gibi üç yeni faaliyet alanında yer alacaktır.

THY Teknik A.Ş., artan taleplere cevap verebilmek için tecrübeli 
mühendis ekibi ile sektördeki tüm gelişmeleri takip etmektedir. 
2010-2015 projeleri ile geleneksel bir MRO şirket yapısının 
ötesinde dizayn, üretim ve aynı zamanda araştırma ve geliştirme 
şirketi olmayı hedeflemektedir. Bu hedefi doğrultusunda 
projelerini birer birer hayata geçirme başarısını 2011 yılında da 
göstermeyi planlamaktadır. 2011 yılı içinde THY Teknik A.Ş. en 
büyük projesi HABOM’u operasyona açacaktır ve yeni tesisin 
faaliyete geçmesi ile stratejik amacı olan 2015 yılına kadar 
dünyanın ilk 5 bakım-onarım şirketi arasında bulunma yönünde 
ciddi adımlar atmış olacaktır.

450
milyon USD
HABOM projesi tesislerinin yaklaşık değeri 

2010 yılı THY Teknik A.Ş.’nin 
yatırım projelerini hayata 
geçirmek için ilk adımlarını 
attığı yıl olmuştur.

Teknikte Mükemmellik ve Üstün Kalite
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2010 Yılı Önemli Faaliyetler
2010 yılı THY Teknik A.Ş. açısından yatırımların ve ortaklıkların 
hayata geçtiği dönem oldu. Yıllardır üzerinde büyük titizlikle 
çalışılan HABOM projesinde Mart 2010 itibarıyla çalışmalar 
başlamıştır. Yaklaşık 450 Milyon ABD Doları değerindeki tesisler, 
en son teknolojileri dikkate alacak şekilde tasarlanmış ve sosyal 
olanakları bulunan modern bakım kompleksi bir kampüs şeklinde 
yapılandırılmıştır. İçinde Dar ve Geniş Gövdeli uçaklar için ayrı 
ayrı iki hangar bulunacak tesiste, komponentlerin de bakımının 
yapıldığı bir adet atölye binası da inşaa edilecektir. Dar Gövde 
hangarında 11 uçak, Geniş Gövde Hangarında ise 3 uçak aynı 
anda bakıma alınabilecektir. 2011 yılının son çeyreğinde dar 
gövdeli hangarın faaliyete girmesiyle operasyonun başlayacağı 
tesis İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda inşaa 
edilmektedir. 2012 yılının son çeyreğinde inşaatı tamamıyla 
bitecek olan HABOM bölgedeki en büyük uçak bakım onarım 
tesisi olacaktır. 

Global uçak motoru üreticisi Pratt & Whitney firması ile kurulan, 
ve THY Teknik A.Ş.’nin ilk iştiraki olan Turkish Engine Center 
(TEC-Türk Motor Merkezi) 2010 yılında bakım faaliyetlerine 
başlamıştır. Tesiste 2010 yılı içinde CFM56 ve V2500 motorlarının 
bakımları gerçekleştirilmiştir. Tam kapasitesi olan 250 
motor bakımını yakalamak için çalışmalarını 2011 yılında da 
sürdürecektir. Bu kapsamda, kendi içinde imalat tamir bölümü 
kurarak özellikle V2500 onarımı geliştirmeye odaklanmıştır. Tesis, 
2010 yılında LEED®Gold Standards sertifikası almıştır. 

2010 yılı, THY Teknik A.Ş.’nin yatırım projelerini hayata geçirmek 
için ilk adımlarını attığı yıl olmuştur. Bu kapsamda, THY Teknik 

A.Ş. Temmuz ayı içinde önce dünyanın önde gelen komponent 
üreticilerinden olan Goodrich şirketi ve yine Temmuz’da 
Türkiye’nin en büyük şirketlerinden olan Zorlu Holding’e bağlı 
Zorlu O&M şirketi ile ortak girişim anlaşmaları imzalamıştır.

THY Teknik A.Ş.’ye bağlı ikinci şirket olan Goodrich THY Teknik 
Servis Merkezi (Goodrich Turkish Service Center) Aralık ayı 
itibarıyla resmen kurulmuştur. Gebze Organize Sanayi Bölgesinde 
yaklaşık 4.000 metrekarelik kapalı alana sahip yeni bir binada 
faaliyetlerine 2011 ilk çeyreği itibarıyla başlaması planlanmaktadır. 
Bölgesinde bu segmentte ilk olan tesiste CFM56 Serisi, 
V2500, CF6-80, Trent 700/800, GE90, PW4000 motorlarında 
kullanılan Thrust Reverser (Geri İtki) ve Nacelle (Motor Kaporta) 
Sistem komponentlerinin bakım, onarım ve tamir faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir.

Zorlu O&M ile kurulacak şirket ile birlikte THY Teknik A.Ş. elinde 
bulunan kabiliyet, teknoloji ve deneyimi birleştirerek kendisi için 
yeni bir iş alanı olan enerji çevrim santrallerinde kullanılan LM 
Serisi Endüstriyel Gaz Türbinlerinin bakım ve onarım faaliyetlerine 
başlamış olacaktır. Kurulacak olan şirket aynı zamanda CF6-80 
serisi gaz türbinleri bakım ve onarım faaliyetlerini yapacaktır. 
Şirketin 2011 yılında faaliyete geçmesi öngörülmektedir.

THY Teknik A.Ş. 2010 yılının Aralık ayında, TUSAŞ (Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.) ile uçak kabin içi ürünlerinin 
ve komponentlerinin tasarımını, üretimini, lojistik desteğini, 
modifikasyonunu ve pazarlamasını gerçekleştirecek bir şirket 
kurmak amacıyla ortak girişim sözleşmesi imzaladı. Ortak 
Girişim Şirketi, Galley (uçak mutfağı), Crew Rest (mürettebat 
dinlenme odası), Magazine Racks (dergi kutusu), Literature 
Pocket (gazete ve basılı evrak kutusu), Divider & Wind Screen 
(kabin içi bölücü sistemleri ve güneşlikler), Doghouse & Bustle 
(çeşitli ekipmanlar, acil durum ekipmanları için dolaplar), Stowage 
(genel kullanım amaçlı küçük dolap), Coatroom (elbise dolabı), 
Video Control Compartment (görüntü sistem odası), Stairhouse 
(dinlenme odası giriş bölümü) ve benzeri kabin içi ürünlerinin 
imalatını gerçekleştirecektir. Şirket, üreteceği bu ürünlerle 
dünya pazarından pay almayı hedeflemektedir. Ortak Girişim 
Şirketinin 2011 yılı içinde kurulması ve faaliyete geçirilmesi 
hedeflenmektedir. 

73.500
Üstün Kalitede Hizmet 
THY Teknik A.Ş., İstanbul ve Ankara’da toplam 
73.500 m2 kapalı alana sahip dört hangarıyla 
bakım onarım hizmeti sunmaktadır. 
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Türk Hava Yolları, sunduğu teknolojik altyapıyla tüm sistemin 
7/24 işlerliğini sağlarken, sistemlerinin bütüncül kontrolünü 
gerçekleştiriyor...
Artan iş hacmine paralel olarak küresel bir hava yolu olma hedefini gerçekleştirme yolunda hızlı 
adımlarla ilerleyen Türk Hava Yolları, ”kurumsal gelişim” perspektifi ile teknolojik altyapısını güvenli ve 
dinamik bir biçimde yeniden yapılandırmaya 2010 yılında da devam etti. 
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%140
Bilgi sistemlerindeki enformasyon büyüklüğündeki artış oranı 
Ortaklığın 2010 yılında gerçekleştirdiği teknoloji yatırımlarının 
devreye alınması ile bilgi sistemlerinden servis edilen 
enformasyon hacmi %140 oranında artarak 230 TB olarak 
gerçekleşmiştir.
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Verilen Hizmetler
Türk Hava Yolları bünyesinde bilişim teknolojisi alanında farklı 
platformlarda yetkinleşmiş ve yaratıcı teknolojik çözümler sunma 
becerisine sahip 444 kişilik ekibiyle faaliyet gösteren Kurumsal 
Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Başkanlığı, başta rezervasyon, 
biletleme, elektronik ticaret, müşteri ilişkileri ve sadakat yönetimi, 
uçuş ve yer işletme operasyonu, ERP ve Back Office süreçleri 
olmak üzere, hava kargo taşımacılığı ve teknik bakım süreçlerinin 
otomasyonuna yönelik çözüm geliştirme ve bakım  hizmetleri 
sunmaktadır. Ortaklığa sunulan teknolojik altyapıyla tüm 
sistemlerin 7/24 işlerliği sağlanırken, milyonlarca online işlemin 
gerçekleşmesine olanak tanıyan uygulama ve sistemlerin yönetimi 
gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda Türkiye ve yurt dışındaki 
meydanlarda, satış ofislerinde ve kampüslerde çalışanlara son 
kullanıcı ve saha destek hizmetleri, Kurumsal Gelişim ve Bilgi 
Teknolojileri Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.

Yeni Bir On Yıla Girerken Teknolojinin Dönüştürücü Rolü
Türk Hava Yolları, 2010 yılında bilgi teknolojileri kadrosunu 
güçlendirmiş ve Ortaklığın iş ihtiyaçlarını daha doğrudan ve 
daha etkili olarak karşılayabilmek için organizasyonunu yeniden 
yapılandırmıştır. İş analizi, uygulama geliştirme, altyapı grupları, 
iş birimlerinin ihtiyaçları ve yapılanmalarına paralel olarak çözüm 
grupları olarak organize edilmiştir. İş analizi ve proje yönetimi 
rolleri güçlendirilmiştir. Talep yönetimi, portföy yönetimi, iş 
süreçleri yönetimi ve iş zekası grupları oluşturularak kurumsal 
gelişim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli yapılanma inşa 
edilmiştir.

İş birimlerinin katkıları alınarak oluşturulan beş yıllık yol haritası 
ile mevcut projelerin öncelikleri gözden geçirilmiş, önümüzdeki 
yıllarda devreye alınması planlanan projeler değerlendirilmiştir. Bu 
çalışma kapsamında Ortaklığın büyüme hedeflerini destekleyecek 
uygulama ve altyapı mimarisi tasarlanarak, yatırımların bu zemine 
konuşlandırılması için gerekli faaliyetler başlatılmıştır.

Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Başkanlığı tarafından 2010 
yılında hayata geçirilen Proje Portföy Yönetimi Uygulaması ile 
talep, proje ve kaynak yönetiminin etkin bir biçimde yapılması, 
projelerin durumlarının düzenli olarak takip edilmesi, raporlanması 
ve açık noktalarla ilgili aksiyonların daha hızlı alınması sağlanmıştır.

Yeni Uçuş Planlama Sistemi 
FLYWIZE	ile	insan	faktöründen	
kaynaklanan operasyon 
hataları minimuma indirgendi. 
Uygulamanın ayrıca Ortaklığa 
16 milyon Dolar tasarruf 
sağlaması beklenmektedir. 

Bilgi Teknolojilerinde Hızlı Gelişim ve Dönüşüm ...
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2010 yılı faaliyetleri kapsamında;
•	 Aktarmalı	yolcu	thru-check	in	performansını	%91’e	yükselten	

sistem iyileştirme çalışması,
•	 Seferlerimizdeki	özel	gereksinimlerin	optimizasyonu	amacıyla	

Flywize Projesi,
•	 Network	planlamadaki	verimliliği	artırmak	için	Netline/Plean	ve	

Netline/Calib uygulamaları,
•	 Uçucu	ekiplerin	görev	planlarını	sesli	yanıt	sistemi	üzerinden	

servis eden Ekip Inbound IVR Projesi,
•	 Rezervasyon	sistemimizin	saniyede	iki	bin	olan	sorgu	

kapasitesini iki katına çıkaran MTCB Sistemi,
•	 iPhone	üzerinden	bilet	satış	işleminin	gerçekleştirilmesini	

sağlayan Fly Turkish mobil uygulaması,
•	 Ortaklığın	tüm	satın	alma,	insan	kaynakları,	bütçe	ve	muhasebe	

süreçlerinin SAP platformuna taşınmasını hedefleyen ERP 
projesinin başlatılması,

•	 Toplam	ortaklık	gelirlerinde	%0,5–2	oranında	artış	sağlaması	
beklenen Leg–Seg bazlı gelir yönetimi sisteminin yenilenmesi 
projesinin başlatılması, 

•	 Uçucu	ekip	maliyetlerinde	yıllık	en	az	%1	oranında	tasarruf	
hedefleyen ekip planlama sisteminin yenilenmesi projesinin 
başlatılması, 

•	 Yurt	içi	ve	yurt	dışı	satış	ofislerindeki	terminal	tabanlı	yapının	
değiştirilmesi ile PC tabanlı uygulamaya geçiş,

•	 Dünya	genelinde	oluşturulan	kayıtlara	ulaşım	sağlayan,	manuel	
yapılan kayıp bagaj işlemleri en aza indirmeyi hedefleyen web 
tabanlı World Tracer uygulaması,

•	 Ortaklığın	ofislerindeki	çalışanların	kullandığı	masaüstü	
donanım, işletim sistemi ve uygulama bileşenlerine ilişkin olarak 
ilettikleri soru–sorunların/isteklerin 7/24 karşılanması için 444 
44 çözüm merkezi Turuncu Hat uygulaması,

Uygulama geliştirme alanında Kurumsal Gelişim ve Bilgi 
Teknolojileri Başkanlığı, tamamen kendi kaynaklarıyla yazılım 
geliştirebildiği gibi, dış firmaların ürünlerini de Ortaklığın ihtiyaçları 
doğrultusunda satın alıp uyarlayabilmektedir. 2010 yılında 
tamamlanan projelerle Ortaklığın verimliliğini artırıcı, enerji 
tasarrufu sağlayıcı ve alternatif satış kanallarını güçlendirici işlere 
imza atılmıştır.

Anında Bilet…
FLYTURKISH	uygulaması	ile	
iPhone, iPad ve Blackberry 
kullanıcıları 1 dakikadan daha 
kısa bir sürede, bilet alabildiği 
gibi, uçuş ile ilgili diğer tüm 
işlemlerini yapabilmektedir. 

Ticari	Çözümler

•	 Yolcu hizmetleri
•	 Müşteri ilişkileri ve sadakat 

yönetimi
•	 E-ticaret çözümleri
•	 Mali çözümler
•	 Kargo çözümleri
•	 Uygulama geliştirme ve 

entegrasyon

Operasyon 
Çözümleri

•	 Uçuş işletme çözümleri
•	 Yer işletme çözümleri
•	 Bakım çözümleri

ERP/Backoffice	
Çözümleri

•	 İnsan kaynakları çözümleri
•	 Satın alma çözümleri
•	 Muhasebe çözümleri
•	 Bütçe çözümleri
•	 Eğitim çözümleri

Kurumsal	Gelişim	
Çözümleri

•	 Proje portföyü ve talep 
yönetimi

•	 İş zekası ve raporlama
•	 Süreç ve yetkinlik yönetimi



82   Türk Hava Yolları Yıllık Rapor 2010

Türk Hava Yolları’nın finansal risklerinin değerlendirilmesi ve 
korunma stratejileri başarıyla sürdürülmektedir.

Sektöre yönelik maliyet kalemlerinin fiyatlarının değişkenliğine karşı risk seviyemizi azaltmak ve mali 
bağlamda daha sağlıklı bir yapıya kavuşmak için finansal risklerin yönetimi uygulamaları güncellenerek 
sürdürülmektedir.
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Akaryakıt tüketiminin %20’si oranında riskten 
korunma stratejileri devam etmektedir. 

* 21.01.2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu oran %50’ye 
çıkarılacaktır.
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Türk Hava Yolları Etkin Risk Yönetimi Uygulamalarını Sürdürüyor.
Jet yakıtı fiyatındaki değişimlerin finansal etkisi emtia fiyat 
riski, yurt içi ve yurt dışı finansal kuruluşlar ile yapılmakta olan 
mevduat ve türev işlemlerine yönelik karşı tarafların temerrüde 
düşmesi sonucunda ileride oluşabilecek kayıplar banka ilişkileri 
yönetimi kapsamında kredi riski, faiz oranlarının değişmesiyle 
uçak finansmanlarının, döviz cinsinden borçların ve nakdin 
piyasa değerinde gözlenen dalgalanmaları faiz oranı riski, kısa, 
orta ve uzun vadeli nakit giriş ve çıkışları göz önüne alınarak 
nakit pozisyonundaki ve yatırım portföyündeki değişimlerin 
belirlenen iş hedeflerinden alıkoymasına nakit akım riski, gelir ve 
gider hesaplamalarında yabancı para değerlerinin farklı oranlarda 
oluşması döviz kuru riski, alınacak karbon emisyon sertifikalarının 
fiyatlarının değişimi karbon emisyonu riski olarak tanımlanmış; 
söz konusu risklerden korunmak amacıyla, emtia fiyatları ve kredi 

faiz oranlarının sabitlenmesine yönelik alınan kararlar ile türev 
piyasalarda riskten korunma stratejileri geliştirilmiştir.

Önümüzdeki süreçte, ilk riskten korunma işleminden bu yana 
emtia piyasasında edinilen tecrübeler, piyasadaki gelişmeler 
ve farklı stratejilerin analizi sonucu Ortaklığın menfaatleri 
doğrultusunda sektör ortalaması da göz önünde bulundurularak 
stratejinin güncellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Piyasada Brent tipi ham petrolün varil fiyatının, ilgili riskten 
korunma periyodunda çeşitli senaryolar dahilinde değişiklik 
arz etmesi durumunda, Ortaklık için gerçekleşecek fiyatlar 
ve bu fiyatlar ışığında tahmini akaryakıt maliyetleri aşağıda 
görülmektedir.

Emtia Fiyat Riski Yönetimi 
Jet yakıtı maliyetinin, yakıt fiyatlarında yaşanan fiyat 
değişimlerinden etkilenmesini azaltmak, jet yakıtı maliyetinin 
belirli bir aralıkta veya tek bir fiyatta sabitlenebilmesi ve akaryakıt 
piyasasında oluşabilecek olumsuz durumlardan minimum 
derecede etkilenilmesini sağlamak amacıyla, Aralık 2010 sonu 
itibarıyla Ortaklığın takip eden teslimat ayı için planlanan aylık 
jet yakıtı tüketim miktarının yaklaşık %20’sini karşılayan kontrat 
miktarları ile ham petrol (varil) ve jet yakıtı (Mton) üzerinden türev 
enstrümanlar vasıtasıyla tedrici olarak riskten korunma işlemi 
uygulamasına devam edilmektedir.

Ortaklığın 2009 yılı akaryakıt maliyetleri ile 2010 yılı akaryakıt 
maliyetlerini karşılaştıran tabloda maliyetlerdeki değişimin 
unsurları görülmektedir.

Türk	Hava	Yolları,	Riskten	
Korunma	Stratejisi	Uygulama	
Planı doğrultusunda riskleri 
sistematik olarak minimize 
etmeyi hedeflemektedir.

*M baz alınan ayı ifade eder.

Türk Hava Yolları A.O. Riskten Korunma Stratejisi Uygulama Planı (31.12.2010 itibarıyla)

M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6 M+7 M+8 M+9 M+10 M+11 M+12 M+13 M+14 M+15 M+16

%20

%10

%15

%5

%18

%8

%13

%3

%19

%9

%14

%4

%17

%6

%11

%1

 Ham petrol varil fiyatının $180 olması halinde, Ortaklığın maliyeti  $170

 Ham petrol varil fiyatının $150  olması halinde, Ortaklığın maliyeti  $143

 Ham petrol varil fiyatının $120 olması halinde, Ortaklığın maliyeti  $116

 Ham petrol varil fiyatının  $90 olması halinde, Ortaklığın maliyeti  $90

 Ham petrol varil fiyatının  $60 olması halinde, Ortaklığın maliyeti  $63

 Ham petrol varil fiyatının  $30 olması halinde, Ortaklığın maliyeti  $36

 olacaktır. 

Türk Hava Yolları A.O. Petrol Piyasası Fiyat Senaryosu* 
(31.12.2010 itibarıyla)
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*Türk Hava Yolları Fiyatı (USD/Varil)
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Faiz Oranı Riski Yönetimi
Ortaklık faiz oranı risk yönetimi çalışmaları kapsamında; faiz 
oranı piyasasının izlenmesi ve analiz edilmesi, borçluluk yapısının 
hazırlanması, risk ve maliyet dengesi içinde kredi faiz oranlarının 
sabitlenmesi, faiz oranı değişimlerine karşı duyarlılık ve ağırlıklı 
ortalama vade analizleri yapılması ile faizden kaynaklanan olası 
maliyet değişimlerinin takip edilmesi uygulamalarını düzenli olarak 
sürdürmektedir.

Nakit Akım Riski Yönetimi
Nakit akım riski, orta ve uzun vadeli nakit giriş ve çıkışları göz 
önüne alındığında Ortaklığı iş hedeflerini gerçekleştirmekten 
alıkoyabilecek, nakit pozisyonundaki ve yatırım portföyündeki 
değişikliklerden kaynaklanması muhtemel risk olarak 
tanımlanmaktadır.

Ortaklık genelinde orta ve uzun vadeli likidite ile finansal risklerin 
etkin şekilde yönetilebilmesini teminen, ileriye yönelik olarak EUR, 
USD ve TL döviz cinsleri bazında her ay güncellenen Nakit Akım 
Tahmin Çalışması yürütülmektedir. Söz konusu çalışmanın hazırlık 
aşamasında Ortaklığın ilgili periyottaki kur ve akaryakıt fiyat 
tahminleri her ay güncellenerek Nakit Akım Tahmin Çalışmasına 
baz oluşturan verilerin güncel ve sağlıklı olması sağlanmaktadır. 
Hazırlanan Nakit Akım Tahmin Çalışmaları’nın Hazine ve Risk 
Yönetimi Komisyonu’na sunularak, alınacak yatırım ve finansman 
kararlarına temel oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Döviz Kuru Risk Yönetimi 
Ortaklık, döviz kuru riskini, döviz kurundaki hareketlerden dolayı 
nakit akışlarında ve gelirlerinde meydana gelebilecek değişim riski 
olarak tanımlamaktadır. Gelirlerinin büyük bir kısmını EUR döviz 
cinsi ile elde eden ve harcamalarının büyük bir kısmını USD ve TL 
döviz cinsleri ile yapan Ortaklık açısından, geçmişteki hareketleri 
dalgalı olan ve önümüzdeki dönemde de bu dalgalı seyrini 
sürdürmesi beklenen döviz kurları, bahsedilen sebeplerden dolayı 
risk arz etmektedir.

Dolayısıyla, halihazırda açık pozisyondaki para cinslerinden 
doğan kur riskini, elde tutulan nakdin para cinslerine göre gider 
kompozisyonuna paralel oranlarda tutarak azaltan Ortaklık, 
türev enstrümanlar aracılığıyla Döviz Kuru Riskten Korunma 
uygulamalarının da mevcut uygulamaların yanında kullanılması ile 
ilgili gerekli çalışmaları yapmaktadır. 

Banka İlişkileri Yönetimi Kapsamında Kredi Riski
Ortaklık, yurt içi ve yurt dışı finansal kuruluşlar ile işlemler 
yapmakta olup; söz konusu kuruluşlar ile halihazırda herhangi 
bir sorun yaşamamakla birlikte, 2008 ve 2009 yıllarında yaşanan 
uluslararası ekonomik kriz de dikkate alınarak, mevduat ve 
türev işlemlerine yönelik çalıştığı finansal kuruluşlar ile ileride 
oluşabilecek kredi riskine ilişkin çeşitli önlemler almaktadır. 
Ortaklık gerek mevduat, gerekse de türev işlemlere ilişkin, uzun 
vadeli karşı taraf riskini en aza indirgemeyi sağlayacak, eşit ve 
objektif kriterler içeren bir yaklaşımı benimsemekte; türev işlemler 
sonucu oluşabilecek kredi riskine ilişkin ise finansal kuruluşlar ile 
ilgili anlaşmaları imzalamaktadır. 

Mevduat işlemlerine uygulanan çalışma prensipleri, her bir 
finansal kuruluş ile gerçekleştirilebilecek maksimum mevduat 
işlem tutarını içermektedir. Önde gelen kredi derecelendirme 
kuruluşlarının finansal kuruluşlar için belirlediği kredi risk 
dereceleri dikkate alınarak Ortaklığın belirlemiş olduğu eşik 
kredi risk derecesi altında kalan kuruluşlar ile işlem yapılmaması 
tercih edilmekte olup; eşik değerin üzerinde kalan finansal 
kuruluşlara, Ortaklık kredi riski değerlendirme metodolojisi 
dahilinde belirlenen risk seviyelerine göre limitler atamaktadır. 
Ayrıca, işlem yapılan finansal kuruluşların kredi derecelerinin ve 
söz konusu limitlerin dönemsel olarak güncellenmesi, herhangi 
bir finansal kuruluşun kredi derecesinin düşmesi durumunda o 
kuruluş ile ilgili işlemlerin çok yakından takip edilmeye başlanması 
ve kredi derecesinin belirlenen limitlerin altına düşmesi halinde 
Ortaklığın o bankayla olan işlemlerini tek taraflı olarak durdurması 
seçeneğinin dikkate alınması söz konusudur.

Ortaklık maruz kaldığı başlıca finansal risklerle ilgili 
metodolojiler oluşturarak finansal riskten korunma işlemleri 
gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, Ortaklık türev ürün kullanımı 
sonucu oluşabilecek kredi riskinin yönetimine ilişkin yurt dışında 
mukim karşı taraflarla “International Swaps and Derivatives 
Association” (ISDA) ve gerekli diğer anlaşmaları imzalamaktadır. 
Kredi riski yönetimine ilişkin hususlar söz konusu anlaşmada 
“Credit Support Annex” (CSA) kısmında düzenlenmektedir. Söz 
konusu anlaşmaya istinaden belirli dönemlerde mahsuplaşma 
işlemleri gerçekleştirilerek kredi riski azaltılmaktadır. Söz konusu 
anlaşmaların yanı sıra; Ortaklık bankalar ile gerçekleştirilen türev 
işlemlere istinaden, yayımlanan yasal düzenlemeler ışığında her 
bir banka bazında limit belirleyip gerekli takipleri yapmaktadır. 

Karbon Emisyonu Riski Yönetimi
Havacılık Sektörü 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere Karbon Emisyon Ticaret Sistemi’ne dahil edilmiştir. Bu 
bağlamda, Ortaklık Avrupa’ya uçuş yapan diğer hava yolu şirketleri 
gibi Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi (EU-ETS, Emission Trading 
Scheme) düzenlemelerine uymakla yükümlü hale gelmiştir. 
 
Emisyon Ticaret Sistemi’ne göre, hava yollarının kendilerine 
tanınacak olan kotayı aşmaları durumunda piyasadan bedelini 
ödemek suretiyle veya çevrenin korunmasına yönelik projelerle 
karbon kredileri temin etmeleri gerekecektir. Bu bağlamda 
Ortaklık, serbest tanınan karbon kotasını almak için gereken 
verifikasyon çalışmalarını ve riskten korunma işlemlerini 
gerçekleştirilebilmesi için gerekli planlamaları yapmaktadır. 

Türk Hava Yolları A.O. 2009-2010 Akaryakıt 
Maliyetlerinin Değişimi (31.12.2010 itibarıyla)-Milyar TL

Yakıt Maliyeti 
2009

1,5

Tüketim

0,275

Fiyat

0,349

Kur Farkı

0,032

Riskten 
Korunma 
İşlemleri

0,005

Yakıt Maliyeti 
2010

2,2
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1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 

Uluslararası platformda Türkiye’yi ve Türk havacılık sektörünü en iyi şekilde tanıtmayı, güvenilirliği, şeffaflığı ilke edinmiş Ortaklığımızın 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun(SPK) benimsemiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ ne ilişkin uygulamaları aşağıda verilmektedir. 

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Yatırımcılarımızın doğru ve zamanında bilgilendirilmesi aynı zamanda da sermaye piyasası denetleyicileri ile ilişkilerin yürütülmesi bilgi 
alış verişinin sağlanması, sermaye artırımı, halka arz işlemlerinin takibini yapacak, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıları bilgilendirecek sunum ve 
toplantıların düzenleneceği birim olarak Genel Müdür (Mali) Yardımcısına bağlı Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü mevcut olup, iletişim bilgileri: 
Yatırımcı İlişkileri Müdürü Suna ÇELEBİ;Telefon 212-463-6363 Dahili 13630; Faks 212-465-2307; E-posta ir@thy.com.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

Ortaklığımızın borsada işlem gören hisse oranı %50,88’dir. 2010 faaliyet dönemi içinde Ortaklığımıza bilgi edinmek amacıyla e-mail 
yoluyla 457 adet başvuru yapılmıştır. Daha çok kamuya açıklanan mali tablo ve Ortaklık faaliyetlerine ilişkin gelişmelerle ilgili gelen bilgi 
edinme taleplerinin tamamı cevaplandırılmıştır. E-mail yoluyla gelen başvuru haricinde telefon yoluyla da pek çok yatırımcı ve hissedar 
bilgilendirilmiştir. Yatırımcı ve hissedarların bilgilendirilmeleri ve sorularının cevaplandırılması eşitlik ilkesi gözönünde bulundurularak 
yapılmıştır. Diğer taraftan, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının etkin kullanımını teminen, Ortaklığımızın mevcut web sitesinde 
Yatırımcı İlişkileri sayfası bulunmakta olup, yatırımcılar, diğer menfaat sahipleri söz konusu web sayfasından Ortaklık ile ilgili bilgilere 
ulaşabilmektedir. 

4. Genel Kurul Bilgileri

Ana Sözleşmemizin 6. maddesine göre, Ortaklığımızın bütün hisse senetleri nama yazılı olup, A ve C Grubu olarak iki gruba ayrılmaktadır. 
C Grubu Hisse, 1 adet olup, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB), ÖİB’in görevlerini devretmesi halinde devrettiği 
kuruma aittir. Halihazırda A Grubu Hisselerin %49,12’si ÖİB’e ait olup, %50,88’i de halka arz edilmiştir.

2010 dönem içerisinde;

1. 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2010 tarihinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul 
Toplantısına şirketin çıkarılmış sermayesi olan 875 Milyon TL’nin 451.773.388,65 TL’sini temsil eden hissedarlar katılmıştır.

Olağan Toplantıya davet Ticaret Sicil Gazetesi ve yurt genelinde yayınlanan bir gazetede gündem eklenmek suretiyle ilanen yapılmış ve 
ayrıca Yatırımcı İlişkileri web sayfasında yayınlanmak sureti ile de duyurulmuştur. 

Ana Sözleşmenin 29. Maddesine göre Ortaklık hisselerinden Borsada işlem gören hisse senetlerini elinde bulunduran hissedarlara 
taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğümüz yoktur.

Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir, bu husustaki diğer şartlar 
ana Sözleşmemizin 7. maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmektedir; 

Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sivil havacılık mevzuatı hükümlerine tabidir. 

Nama yazılı hisselerin devrinin Ortaklığa karşı hüküm ifade edebilmesi için devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır. Nama yazılı 
hisselerin pay defterine işlenmesinden önce hissedarlar kimlikleri ve milliyetleri ile varsa 6. Maddede ifade edilen şekilde yabancılık ilişkisini 
gerektiğinde Yönetim Kurulunca belirlenen bir format dahilinde belgelemek durumundadır. 

Herhangi bir hisse devri pay defterine işlenmemişse Ortaklık açısından ortak, pay defterinde adı yazılan kişidir. 

Hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu Ana Sözleşme veya kanuna uygun olmayan 
hallerde veya herhangi bir sebep göstermeksizin herhangi bir hisse devrini pay defterine işlemekten kaçınabilir. 

Yukarıda 6. maddede yazılı yabancılık hisse oranı sınırlamalarına aykırı hisse devirleri pay defterine kaydedilemez. Yönetim Kurulu bu 
tür hisse devirlerinin pay defterine işlenmesini reddetmek zorundadır. Yönetim Kurulunca pay defterine kaydedilmeyen hisse devirleri 
Ortaklık tarafından tanınmaz ve ilgili müktesib Ortaklığa karşı pay sahibi sıfatı kazanamaz. Yönetim Kurulunun hisse devrine onay verme 
ve pay defterine işleme kararında Yönetim Kurulunun C grubu hisseyi temsilen seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır. 

C grubu hisse 4046 sayılı Kanun’un Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verdiği yetkileri esas itibari ile haiz bir başka Türk kamu 
kuruluşuna devredilebilir. Bu devrin söz konusu olduğu halde devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir. 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 
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Yönetim Kurulu Ortaklığın tabi olduğu Sivil Havacılık ve/veya diğer mevzuat ile Ana Sözleşmede öngörülen sınırlamalara uymak ve Ortaklığın 
sahip olduğu trafik ve kabotaj haklarının tehlikeye atılmasını önlemek amacıyla hisselerin yabancılara devrini sınırlamak zorundadır. 

TTK 362. maddesi gereğince kar ve zarar hesabı bilanço yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler, murakıplar 
tarafından verilecek rapor ile birlikte umumi heyetin adi toplantısından en az 15 gün önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin emrine 
amade bulundurulur.

Genel Kurullarda, hissedarların sorularına şifahi, kapsamlı sorulara ise yazılı olarak cevap verilmesi uygulaması mevcut olmakla beraber, bu 
dönemde yazılı cevap verilmesini gerektiren bir soru ile karşılaşılmadığından, sözlü açıklamalar yeterli olmuştur.

Genel Kurulun yetkileri Ana Sözleşmemizin 27. maddesinde düzenlenmekte olup buna göre, Genel Kurul, TTK ve diğer kanunlarda 
öngörülen yetkileri haiz olan karar organıdır. Bu madde dışında önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda 
Ana Sözleşmede bir düzenleme mevcut değildir

Diğer taraftan, Ana Sözleşmemizin 14. maddesine göre, aşağıdaki konularda Yönetim Kurulunun alacağı kararların geçerliliği C grubu 
hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin bu kararların alındığı toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanmasına bağlıdır. 

• İşbu Ana sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen Ortaklık misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek kararların alınması; 

• Genel Kurula Ana Sözleşme değişikliği önerilmesi; 

• Sermaye artırılması; 

• Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin pay defterine işlenmesi; 

•  Ortaklığın Sermaye Piyasası Kuruluna sunduğu son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamını 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 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. 

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

Genel Kurul Tutanakları, pay sahiplerine Ortaklığımızda sürekli açık tutulmakta olup talep edilmesi halinde pay sahiplerine iletilmektedir. 
Ayrıca, Genel Kurul Tutanakları ve Hazirun Cetveli Ortaklığımız web sitesinin Yatırımcı İlişkileri sayfasında pay sahiplerinin bilgisine 
sunulmaktadır. 

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

1. Oy Hakkı Ana Sözleşmemizin 31. maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmektedir. “İşbu Ana Sözleşmenin 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.” 
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2. Ana Sözleşmemizin 14. maddesi 5. bendi hükmüne göre; 
Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulunun alacağı kararların geçerliliği C grubu hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin bu kararların 
alındığı toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanmasına bağlıdır. 

•  İşbu Ana sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen Ortaklık misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek kararların alınması;  
•  Genel kurula Ana Sözleşme değişikliği önerilmesi; 
•  Sermaye arttırılması;  
•  Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin pay defterine işlenmesi;  
•  Ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu’na sunduğu son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamını 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 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.  
C Grubu hissenin imtiyazları ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya onun görevlerini devralacak başka bir kamu kurumu tarafından 
kısıtlanabilir. 

3. Ana Sözleşmemizin 10. maddesi hükmüne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 
7 üyesinden 6 üyesinin A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimden en çok oy alan adaylardan ve bir üyesinin de C grubu 
hissedarın göstereceği adaydan seçilmesi  
A grubu hissedarların Yönetim Kuruluna aday belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır : 

a) Ortaklığın halka açıklık oranının %15 (%15 dahil) olması durumunda A grubuna tanınan 6 Yönetim Kurulu üye adayından birini belirleme 
hakkı halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. 

b) Ortaklığın halka açıklık oranının %35 (%35 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 6 Yönetim Kurulu üye adayından ikisini 
belirleme hakkı halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. 

c) Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine 
seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam çıkarılmış sermayenin en az %2’si oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Söz konusu 
%2 oranın hesaplanmasında sadece halka açık A Grubu hisseler dikkate alınacaktır. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran 
hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. Bu toplantıda 
aday gösterme hakkı, kamunun elinde olmayan halka açık A Grubu hisse senedi sahiplerine aittir. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde 
bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %2 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Yönetim Kuruluna aday 
belirleme hakkı, halka açık olmayan A grubu hisseleri ellerinde bulunduran diğer hissedarlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 
Piyasası mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır. 

d) Yönetim Kurulunun bir üyeliğinin ölüm, istifa, azil veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim 
Kurulunun Türk Ticaret Kanununun 315’nci maddesi uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle, 
Yönetim Kurulunda bir boşluk doğması halinde yeri boşalan üyeyi aday gösterme hakkına sahip grup hisseleri elinde bulunduran hissedarlar 
boşalan üyeliğe aday gösterme hakkına sahip olacak ve Yönetim Kurulu boşluğu doldurmak amacıyla bu adayı seçecektir. Yönetim 
Kurulunda boşalan üyeliğe halka açık A grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların aday gösterememiş olmaları durumunda, boşalan 
üyeliğe aday gösterme hakkı C Grubu hissedara, C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmüş olması durumunda halka açık olmayan A Grubu 
hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. Halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların gösterdiği adayın boşalttığı 
yere bu şekilde yapılacak seçimde yukarıdaki a, b ve c bentlerinde yer alan %15, %35 ve %2 oranları dikkate alınmayacaktır. Yönetim Kurulu 
üyesinin halefinin seçimi ilk Genel Kurul toplantısının onayına sunulacaktır. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi ayrılan 
Yönetim Kurulu üyesinin kalan görev süresi müddetince hizmet edecektir. 

e) Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya belli bir tüzel kişi hisselerini 
bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme hususunda bu 
maddenin d bendindeki hükümler uygulanır. 

f) İşbu Ana Sözleşmenin bilahare değiştirilmesi ve yeni hisse grupları yaratılması halinde, yukarıda a ve b bentleri ile A Grubu halka 
açık hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlara tanınan 2 yönetim kurulu üyesini belirleme hakkı ortadan kaldırılmayacak veya 
değiştirilmeyecektir, meğer ki söz konusu değişiklik çıkarılmış sermayenin %65’ini temsil eden hissedarlar tarafından onaylanmış olsun. 
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4. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan herhangi bir şirket bulunmamaktadır. 

5. Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi, yukarıda belirtilen Ana Sözleşmemizin 10. madde hükmüne göre gerçekleşmektedir. 

6. Ana sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı 

Ortaklığımızın karın tespiti ve dağıtımı Ana Sözleşmemizin 36. Maddesinde aşağıda verildiği şekilde düzenlenmiştir.

Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Ortaklıkça ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Ortaklık tüzel kişiliği 
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda 
görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra Sermaye Piyasası mevzuatına uyulmak suretiyle sırası ile aşağıda 
gösterilen şekilde tevzi olunur. 

a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır. (Yedek Akçe: Ortaklık tarafından her yılın safi karının %5’i nisbetinde ayrılan kanuni yedek akçe, Ortaklık 
sermayesinin %20’sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret Kanununun 466’ncı maddesi hükümleri saklıdır.) Kanuni yedek 
akçe, Ortaklık sermayesinin %20’sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe 
ayrılmaya devam olunur.) 

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oranda ve miktarda birinci temettü ayrılır. 

c) Safi kardan “a” ve “b” bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü 
olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

d) Hissedarlara, kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5’i oranında kar payı 
düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri oranında Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip 
yedek akçe ayrılır. 

e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen 1. temettü ayrılmadıkça, başka yedek 
akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 1. temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe temettü dağıtımında 
imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli 
amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. 

Karın ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gözetilerek Genel Kurul tesbit eder. Bu kapsamda, 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; Ortaklığımız, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenmiş olan 
asgari kar dağıtım oranında nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde kar dağıtım politikasını benimsemiş olup, söz konusu kar 
dağıtım politikası 2007 yılı itibari ile geçerli olup Ortaklığımız web sitesinde de yer almaktadır. Ortaklığın kar dağıtabilme potansiyeli 
dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nca asgari kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurulun tasvibine sunulması 
her zaman mümkün olup, kar payı ödemeleri yasal süreleri içerisinde yapılacaktır.

7. Payların Devri 

Ana Sözleşmemizin 6. maddesi;

Hissedarlık Niteliği 

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. 
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Yabancı hissedar deyimiyle, 

•  yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler; 

• sermayesinde yabancı uyruklu payı %49’dan fazla olan Türk uyruklu şirketler; 

• idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda 
bulunmadığı Türk uyruklu şirketler; 

•  yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler. 

anlaşılır.

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana Sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, 
hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabancı hissedarları ayrı bir bölüm altında takip eder.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %1’ine ulaşan her türlü hisse payı alış ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana 
Sözleşmede öngörülmüş maksimum yabancılık oranlarına ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren 
Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin amacı yabancılık unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna 
göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması olup, bildirimin yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça 
hissedarlık hakkı doğurmaz ve pay defteri kayıtları esastır. 

Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %40’ını aştığı gerek yapılan bildirimler gerek başka bir şekilde 
öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, söz konusu 
yabancılık oranını aşan hisselerin yabancılık sınırına uygun miktar ve oranlarda elden çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın 
aşağıda yer alan tedbirlerden birini uygulama hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması 
konusunda ihbar tebliğ olunan yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancılık sınırını aşmasına neden olan hisselerini işbu 
Ana Sözleşme uyarınca yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirime rağmen hisselerin elden 
çıkarılmaması durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırı aşan hisseler hakkında aşağıda yer alan tedbirleri uygun 
gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak zorundadır.

(i) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılık sınırının aşılması sonucunu doğuran hisse paylarının sermayenin azaltılması yoluyla 
nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancılık sınırını aşan hissedara söz konusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. 
Böyle bir ihtarın yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede yayınlamak suretiyle ilanen 
yapılır. İtfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır. 

(ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılık sınırını 
aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut 
hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir. 

Bu maddede düzenlenen yabancılık sınırının aşılması durumunda hisse oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin 
öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. 

MADDENİN GEREKÇESİ: 

Bu maddedeki düzenlemenin gerekçesine Ana Sözleşmenin 7. maddesi son paragrafında yer verilmekle birlikte, izleyen paragrafta ayrıca 
Ortaklığımızın havayolu sıfatı ile tabi olduğu ve uymak zorunda olduğu mevzuat açıklanmaktadır. 

a) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 31 ve 49. Maddelerinde yer alan hükümler sebebiyle Türklük vasfına haiz olmayan bir havayolu 
şirketi işletme ruhsatı alamaz veya işletme ruhsatı mevcut olsa dahi, havayolunun hisselerinin el değiştirmesi, satılması, yönetim kurulu 
üyelerinin çoğunluğunun yabancı olması v.s gibi sebeplerle Türklük vasfını kaybetmesi halinde işletme ruhsatı iptal edilir. 

b) Bir ülkeden diğer ülkeye uçuş yapılabilmesi, yani uluslararası trafik hakkına sahip olunabilmesi için o iki ülke arasında önceden akdedilen 
devletler arası ikili hava anlaşmaları gereğince Türk devleti tarafından tayin edilecek havayolunun mülkiyetinin çoğunluğunun ve şirketin 
kontrolünün Türklerin (gerçek veya tüzel kişilerinin) elinde bulunması zorunlu olduğundan; milliyet kriteri yani Ortaklığımızın Türklük vasfı 
devletler arasında akdedilen ikili hava anlaşmaları gereğince de trafik hakkına sahip olunmasının olmazsa olmaz koşuludur. 

Bu sebeple Türkiye’de mukim bir havayoluna, ancak hisselerinin çoğunluğunun veya etkin kontrolünün Türk vatandaşlarında veya 
şirketlerinde olması halinde, trafik hakkı verilebileceğinden ve bu havayolunun Türklük vasfını kaybetmesi (veya kaybetmediğini ispat 
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edememesi, uçuş yapılacak diğer akit devletlerce buna kanaat getirilememesi durumunda) ilgili havayolu trafik hakkını kaybedeceğinden, 
milliyet kriteri bir havayolu için hayati önem taşıyan bir unsurdur. 

Bu itibarla yukarıda arz ettiğimiz, gerek havayolu işletme ruhsatımızın gerekse uluslararası trafik haklarımızın güvence altına alınmasını 
teminen, ana sözleşmemizin 6. maddesinde yabancılık niteliği düzenlenmiş ve buna bağlı olarak yabancı hissedarlık oranına getirilen 
sınırlandırma ve bu sınırın aşılması halinde milliyet kriterinin dolayısıyla Ortaklığımızın trafik haklarının korunması bakımından kısıtlayıcı 
düzenlemelere yer verilmiştir. 

2- Ana Sözleşmemizin 7. maddesi; (Hisse Devri) 

Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sivil Havacılık mevzuatı hükümlerine tabidir. 

Nama yazılı hisselerin devrinin Ortaklığa karşı hüküm ifade edebilmesi için devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır. Nama yazılı 
hisselerin pay defterine işlenmesinden önce hissedarlar kimlikleri ve milliyetleri ile varsa 6. Maddede ifade edilen şekilde yabancılık ilişkisini 
gerektiğinde Yönetim Kurulunca belirlenen bir format dahilinde belgelemek durumundadır. 

Herhangi bir hisse devri pay defterine işlenmemişse Ortaklık açısından ortak, pay defterinde adı yazılan kişidir. 

Hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu bu Ana Sözleşme veya kanuna uygun olmayan 
hallerde veya herhangi bir sebep göstermeksizin herhangi bir hisse devrini pay defterine işlemekten kaçınabilir. 

Yukarıda 6. maddede yazılı yabancılık hisse oranı sınırlamalarına aykırı hisse devirleri pay defterine kaydedilemez. Yönetim Kurulu bu 
tür hisse devirlerinin pay defterine işlenmesini reddetmek zorundadır. Yönetim Kurulunca pay defterine kaydedilmeyen hisse devirleri 
Ortaklık tarafından tanınmaz ve ilgili müktesib Ortaklığa karşı pay sahibi sıfatı kazanamaz. Yönetim Kurulunun hisse devrine onay verme 
ve pay defterine işleme kararında Yönetim Kurulunun C grubu hisseyi temsilen seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır. 

C grubu hisse 4046 sayılı Kanun ’ un Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verdiği yetkileri esas itibari ile haiz bir başka Türk kamu 
kuruluşuna devredilebilir. Bu devrin söz konusu olduğu halde devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir. 

Yönetim Kurulu Ortaklığın tabi olduğu Sivil Havacılık ve/veya diğer mevzuat ile Ana Sözleşmede öngörülen sınırlamalara uymak ve Ortaklığın 
sahip olduğu trafik ve kabotaj haklarının tehlikeye atılmasını önlemek amacıyla hisselerin yabancılara devrini sınırlamak zorundadır. 

8. Şirket Bilgilendirme Politikası 

Ortaklığımız Yönetim Kurulu‘nca; Ortaklığın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri 
ve Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kurulu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim 
İlkeleri çerçevesinde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, Sermaye Piyasası katılımcıları ile eşit bir biçimde paylaşarak, 
her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamak amacıyla bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. 

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların 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. Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca oluşturulan Bilgilendirme Politikası Ortaklığımız web 
sitesinde yayımlanmaktadır. 

9. Özel Durum Açıklamaları 

Ortaklığımızca, SPK‘nun’’ Seri: VIII, No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği”ne istinaden 2010 dönemi içerisinde 95 adet Özel 
Durum Açıklaması yapılmış olup, SPK ve İMKB 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. Ortaklığımızca yapılan özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması gibi bir durum söz 
konusu olmadığından dönem içerisinde SPK ve İMKB tarafından herhangi bir yaptırım olmamıştır. Diğer taraftan, Ortaklığımızın hisse 
senetlerinin yurtdışı borsalarında kote olmaması nedeniyle, yurtdışı borsalarında yapılan bir özel durum açıklaması bulunmamaktadır. 
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10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 

Kamunun aydınlatılmasında internet web sitesi de kullanılmaktadır. Ortaklığımızın Web Sitesi adresi www.thy.com olup, Yatırımcı ilişkileri 
sayfasına da belirtilen bu adresten ulaşılabilir. Söz konusu sayfanın İngilizce versiyonu da mevcuttur. Yatırımcı İlişkileri sayfasında Ortaklık 
yapısı, Genel Kurul Tutanakları, Vekaletname örneği, Faaliyet Raporları, Mali Tablolar, Ticari Faaliyet dataları, Ortaklık Sunumları, Kurumsal 
Yönetim İlkeleri Uyum Raporları, Yönetim Kurulu hakkında bilgi ve Özel Durum Açıklamaları, Etik Kurallar, Politikalar (Kar Dağıtım Politikası, 
Bilgilendirme Politikası), Hisse bilgileri, analist bilgileri, Ana Sözleşme, Komiteler (Mali ve Kurumsal) ve iletişim bilgileri ile sık sorulan sorular 
yer almaktadır . 

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması 

Ortaklığın sermayesinde gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması 

Ortaklığımızın Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçileri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Özel Kalem Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Müdürü, 
Basın Danışmanı, Muhasebe Başkanı, Finansman Başkanı, Yatırım Yönetimi Başkanı, Kurumsal İletişim Başkanı ile bu Başkanlıkların tüm 
personeli ve bunların dışında mesleklerinden veya faaliyet konularından dolayı görevleri süreci içerisinde bilgi sahibi olan gerçek ve tüzel 
kişilerin bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanımları yasaklanmıştır. 

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Ortaklığımız ile ilgili bilgilerin kamuya açıklanmasında yasal düzenlemelerde öngörülenlere ve özel durum açıklamalarına ek olarak, diğer 
menfaat sahiplerini de ilgilendirdiği düşünülen diğer bilgi ve açıklamaları da en uygun iletişim araçları ile zamanında ve açıklayıcı bir 
içerikle kamuya açıklamaktadır . 

Ortaklığımız ile ilgili bilgilere pay sahipleri ve yatırımcılar dışında, tedarikçiler, finans kuruluşları ve diğer ilgililer internet sitemiz vasıtası ile de 
ulaşabilmektedir. Çalışanların Ortaklığın genel uygulamalarına ve faaliyetlerine yönelik bilgi almasının temini konusunda iç düzenlemelerle 
duyuru yapılmasının yanı sıra Ortaklık intranet sitesinden de yararlanılmaktadır. 

14. İnsan Kaynakları Politikası 

Ortaklığımızın Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş İnsan Kaynakları Yönetmeliği mevcut olup, süreçlere göre yapılanmış alt birimleri 
ile tüm personelle ilgili her türlü işlemi ve iletişimi 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Öte yandan, Ortaklığımız 
personeli sendikalı olup Toplu İş Sözleşmesi düzeninde çalışmaktadır. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 34. maddesinde belirtilen 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. Ayrıca, personelimizin tümünü 
kapsayan eğitim hizmeti bulunmaktadır. 

Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda gelen herhangi bir şikayet olmamıştır.

15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Ortaklığımız IATA üyesi bir havayolu olmasından dolayı IATA tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde bilet satışlarını gerçekleştirmektedir. 
Ayrıca, gerek tüm uçaklarımızda gerekse havaalanlarında Ortaklığımızın değerleme anketleri yolcuların şikayet ve önerileri için yer almakta 
olup, anket sonuçları yolcu memnuniyetini arttırmak üzere değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra Ortaklığımız müşteri memnuniyetini 
sağlamaya yönelik olarak; Telefonla Rezervasyonda herhangi bir taahhüt ya da ceza olmaksızın 24 saatlik opsiyon verilmesi veya iptal 
edilmesi, özel ihtiyacı olan ve hareketi kısıtlı yolculara yardım sağlanması, uçak yerde iken uzun süreli tehirlerde yolcuların temel 
ihtiyaçlarının karşılanması, check-in hizmetlerinin hızlandırılması için önlem alınması hususlarında gerekli itinayı göstermektedir. Bunun 
yanı sıra, yolcuyla doğrudan ilişkilerde Ortaklığımızca benimsenmiş olan müşteri memnuniyeti ilkeleri, aynı doğrultuda uygulanması 
amacıyla Acentelerimizle paylaşılıp, akdedilen sözleşmelerde de yer almaktadır. Yapılan değerlendirmelerde, ilkelerimiz doğrultusunda 
hareket eden Acenteler ile işbirliğimiz sürdürülmekte; bu ilkelere uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ise gerekli uyarılar yapılmakta, 
tekerrürü halinde acentelik ilişkisi sonlandırılmaktadır. 

Ortaklık Yönetim Kurul Kararı ile 1952 yılından günümüze kadar güncellenerek uygulanmakta bulunan Alım/Satım Yönetmeliği tahtında 
Ortaklığımız mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmekte olup, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında oldukça yüksek sayıda tedarikçi 
ile çalışmaktadır. Yönetmeliklerin belirlediği zaman dilimleri içinde ilgili alımlara ait ihale duyuruları yüksek tirajlı gazetelerin Türkiye 
baskılarında ve www.thy.com adreslerinde ilan vermek kaydı ile duyurulmaktadır.
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Müşteri İlişkileri Yönetimi ile müşteri sadakati analizi, küresel müşteri araştırması, kurumsal itibar araştırması, gizli müşteri programı ile 
ilgili prosedürler yazılarak kalite iyileştirme amacına ulaşmak için ’gizli müşteri’’ uygulamaları yapılmaktadır. Gökyüzünde kalite ise ‘’Best 
Cabin Best Hizmet’’ projesi ile uçak kabin görevlilerinin güleryüz ve operasyonel kriterler bazında yürütülmektedir. Müşteri memnuniyetini 
artırmak ve uluslararası marka imajını geliştirmek için, ‘’Star Alliance’’ ittifakına üye olunmuştur. Uluslararası ürün ve hizmet kalitesini 
artırmak için, küresel bilgi paylaşımına ve denetim yapısına dahil olmak için işbirliği çalışmaları devam etmektedir. 

Ortaklığımız faaliyetlerinin yürütülmesi ve hizmet sunumu esnasında zaman zaman ortaya çıkan aksaklıklar neticesinde oluşan yolcu 
mağduriyetinin en kısa sürede giderilerek memnuniyetin sağlanması, sadık yolcu profilinin oluşturulması  amacıyla, Müşteri İlişkileri 
Müdürlüğü’nce yürütülen  çalışmalarının ivedilikle tamamlanabilmesi ve ünitelerin inceleme sonuçlarını en kısa sürede ulaştırmalarını 
sağlamak amacıyla, şirket genelinde Departman Performans ölçümüne geçilmiş olup, alınan istatistiki neticeler Genel Müdürümüz 
tarafından da takip edilmektedir. 

16. Sosyal Sorumluluk

Ortaklığımız yurtiçi ve yurtdışında gerek verdiği hizmet kalitesi gerekse sosyal sorumluluğu ile bayrak taşıyıcı kimliğine uygun olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. Çevreye verilen zarar sebebiyle Türkiye’de Ortaklık aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.

17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 7 üyesinden 6 üyesinin 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 hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az beş üyesinin Türk vatandaşı olması zorunludur. Yönetim Kurulu 
üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Genel kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan 
Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. 

2010 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimiz:

Hamdi TOPÇU – Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Cemal ŞANLI - Yönetim Kurulu Başkan V.

Doç. Dr. Temel KOTİL – Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür 

Doç. Dr. Turan EROL - Yönetim Kurulu Üyesi 

Orhan BİRDAL - Yönetim Kurulu Üyesi 

Muzaffer AKPINAR- Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet BÜYÜKEKŞİ - Yönetim Kurulu Üyesi

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyeliğine engel teşkil edecek hususlar Ana Sözleşmemizin 11. maddesinde düzenlenmektedir. Ayrıca, 4046 Sayılı 
Kanunun 4/i maddesi özelleştirme kapsamındaki kuruluşların yönetim kurulu üyelerinde 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olma şartını da 
aramaktadır. Yönetim kurulu üye atamalarında Kurumsal Yönetim İlkelerinin IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan 
niteliklere uyulmasına özen gösterildiğinden, Yönetim Kurulu Üyelerimizin nitelikleri bu ilkeler ile örtüşmektedir. Ana Sözleşmenin 11. 
maddesi ile geçici 1/c maddesi aşağıda zikredilmektedir. 

MADDE 11 

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu diğer şirketlerin iflas 
etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, Ortaklıkta hissedar olmak ve yüz kızartıcı suçlardan veya Sivil Havacılık Kanununda yer 
alan suçlardan mahkum olmamak gerekir. Hissedar olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, hissedar sıfatını kazandıktan sonra işe 
başlayabilirler. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335’inci maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. 
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Yönetim Kurulu’nun C grubu hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az beş üyesinin Türk vatandaşı olması zorunludur.

Geçici Madde 1/c 

A Grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından yapılacak seçimlerle ilgili olarak aşağıda (d) bendi hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, 4046 sayılı kanun gereğince Ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçileri ve Genel Müdürü Ortaklık 
sermayesindeki kamu payı %50’nin altına düşünceye kadar Kanunda öngörülen şartlara haiz olmak kaydıyla, ÖİB’nin teklifi ve Başbakanın 
veya yetkili Bakanın onayı ile atanır. 

19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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. Ortaklığımızın Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinde aşağıda belirtilen 
misyonu yer almaktadır. 

a) Ortaklığın uzun menzilli uçuş ağı (network) yapısını büyüterek, küresel hava yolu şirketi kimliğini geliştirmek; 

b) Ortaklığın teknik bakım ünitesini, bölgesinde önemli bir teknik bakım üssü haline getirerek teknik bakım hizmetleri sağlayıcısı olma 
kimliğini/vasfını geliştirmek; 

c) Ortaklığın yer hizmetleri ve uçuş eğitimi dahil stratejik önemi olan her türlü sivil havacılık hizmeti alanında hizmet sağlayıcısı olma 
kimliğini geliştirmek; 

d) Ortaklığın yurt içi hava taşımacılığındaki lider konumunu muhafaza etmek; 

e) Ortaklığın yurt dışındaki imajını geliştirecek ve pazarlama imkanlarını yükseltecek şekilde kendi uçuş ağını tamamlayacak küresel bir 
hava yolu ittifakı ile işbirliğine girerek kesintisiz ve kaliteli uçuş hizmeti sunmasını sağlamak; 

f) İstanbul’u önemli bir uçuş merkezi (hub) haline getirmek.

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

Vizyonu;

a. Sektör ortalamalarının üstünde büyüme trendinin sürdürülmesi,

b. Sıfırlanmış kaza ve kırımı, 

c. Dünyada parmakla gösterilen hizmet anlayışı, 

d. Düşük maliyetli taşıyıcılara denk birim maliyetleri, 

e. Sektör ortalamalarının altında satış ve dağıtım giderleri, 

f. Rezervasyon, biletleme, ve uçağa biniş işlemlerini kendisi yapan sadık müşterileri,

g. Kurumdan elde edeceği yararın yarattığı katma değerle orantılı olduğunu bilen ve kendini geliştiren personeli,

h. Üyesi bulunduğu Star ittifakı ortaklarına iş yaratan ve onların sunduğu potansiyelden iş çıkaran ticari ataklığı, 

Hissedarların, tüm menfaat sahiplerinin menfaatlerini birlikte gözeten modern yönetişim ilkelerini benimsemiş yönetimi

ile belirginleşen bir havayolu olmaktır.
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20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Havayolu işletmeciliği sektörünün özü itibariyle potansiyel getirisi ile beraber riskler içeren bir sektör olması nedeniyle, Ortaklığımızda 
etkili risk yönetimi sistemlerinin oluşturulması hususunun sürdürülebilir büyümenin temini açısından çok önemli olduğuna inanmaktayız. 
Ortaklığımız bünyesinde özellikle akaryakıt fiyatı, faiz, nakit akım ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ile karşı taraf riskinin minimum 
seviyelere indirilerek olası şoklara karşı makul derecede güvence sağlanması amacıyla Finansal Risk Yönetimi altyapısının oluşturulabilmesi 
için 2008 yılı içinde kurulan Kurumsal Risk Yönetimi Müdürlüğü, Ortaklığımızın Finansal Risk Yönetimi stratejisini tesis ederek, Ortaklığımızın 
maruz kaldığı/kalabileceği Finansal Risklerin Yönetimine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Bu çerçevede, öncelikli olarak ele alınan Finansal Riskler arasından akaryakıt fiyatı ile ilgili riskten korunma işlemlerine 2009 yılı Haziran 
ayı itibariyle başlanmıştır. 2009 yılı Kasım ayı itibariyle riskten korunma oranı ve işlem vadesi artırılarak akaryakıt fiyatı ile ilgili riskten 
korunma işlemlerine devam edilmektedir. Ortaklığımızın faaliyet alanı dikkate alındığında, ciddi bir risk unsuru olduğu öngörülen döviz 
kuru dalgalanmalarının da etkisinin en aza indirgenmesi ve döviz kurları bazında planlanan ve gerçekleşen gelir ve gider arasında oluşması 
muhtemel farklardan doğacak risklerin kontrol altında tutulması amacıyla, mevcut nakde ait portföyün değerlendirilmesi hususu da 
dikkate alınarak döviz kurları için öncelikle doğal risk yönetimini esas alan aktif bir döviz kuru politikası uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan, Karbon Emisyon Ticaret Sistemi uygulaması kapsamında Ortaklığımızın karbon emisyon yükümlülüğünün belirlenmesi ve 
karbon emisyon riskinden korunmaya yönelik stratejinin oluşturulması yönünde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Önümüzdeki dönemde de döviz kuru, faiz, akaryakıt ve karbon emisyon riskleri ile finansal kuruluşların Ortaklığımız nezdindeki kredi riskine 
ilişkin etkin kontrole yönelik işlemlerin mevcut sürdürülen metodolojiler güncellenerek uygulanmaya devam edilmesi planlanmaktadır. 

Diğer taraftan, Ortaklığımızın faaliyetlerine bağlı olarak kurulmuş olan ilgili üniteler tarafından da iç kontrol yapılmaktadır. Bu kapsamda 
gerek personelin gerekse acentelerimizin satmış olduğu biletlerin doğru ücretlendirip ücretlendirilmediği, yurtdışındaki tüm bürolarımızın 
muhasebe kayıtlarının Ortaklık yönetmelik yönergeleri tahtında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, yükümlü olduğu vergilerin doğru ve 
zamanında ödenip ödenmediği kontrol edilmekte ve Ortaklık tüm kayıtlarının yürürlükteki kanun ve Ortaklık yönetmelik ve yönergeleri 
tahtında doğruluğu denetlenmektedir. Ayrıca, Ortaklığımız Genel Kurulunca seçilen 3 Denetçi tarafından denetlenir. 

İsmail GERÇEK - Denetleme Kurulu Üyesi 

Naci AĞBAL - Denetleme Kurulu Üyesi 

Prof. Dr. Ateş VURAN - Denetleme Kurulu Üyesi

Denetçilerden 2’si A Grubu hissedarların 1’i C Grubu hissedarın göstereceği adaylardan seçilir. Denetçilerin görev süreleri 1 (bir) yıldır. 
Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir. 

A grubu hissedarların Denetçi belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır : 

a. Ortaklığın halka açıklık oranının %35 (%35 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 2 Denetçi belirleme hakkı halka açık hisseleri 
A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. 

b. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Denetçi adayı gösterebilmeleri, Denetçiliğe seçim yapılan Genel 
Kurul toplantısında söz konusu hissedarların toplam çıkarılmış sermayenin en az %2’si oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Söz konusu 
%2 oranın hesaplanmasında sadece halka açık A Grubu hisseler dikkate alınacaktır. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran 
hissedarlar denetçiliğe gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. Bu toplantıda aday gösterme 
hakkı, kamunun elinde olmayan halka açık A Grubu hisse senedi sahiplerine aittir. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran 
hissedarların Genel Kurul toplantısında %2 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Denetçi belirleme hakkı, halka açık 
olmayan A grubu hisseleri ellerinde bulunduran diğer hissedarlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun 
olarak kullanılacaktır. 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı
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c. Denetçiliğin ölüm, istifa, azil veya üyeliğinin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, diğer Denetçilerin Türk Ticaret Kanunu madde 
351 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Denetçilerde boşalan üyeliği halka açık A grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların aday 
gösterememiş olmaları durumunda, boşalan üyeliğe aday gösterme hakkı C Grubu hissedara, C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmüş 
olması durumunda halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. Halka açık A Grubu hisseleri elinde 
bulunduran hissedarların gösterdiği adayın boşalttığı yere bu şekilde yapılacak seçimde yukarıdaki a ve b bentlerinde yeralan %35 ve %2 
oranları dikkate alınmayacaktır. 

d. İşbu Ana Sözleşmenin bilahare değiştirilmesi ve yeni hisse grupları yaratılması halinde, yukarıda a bendi ile A Grubu halka açık hisseleri 
ellerinde bulunduran hissedarlara tanınan 2 Denetçi belirleme hakkı ortadan kaldırılmayacak veya değiştirilmeyecektir, meğer ki söz 
konusu değişiklik çıkarılmış sermayenin %65’ini temsil eden hissedarlar tarafından onaylanmış olsun. 

Denetçiler, Ortaklığın genel muamelelerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret Kanunu’nda yazılı vazifeleri yapmaya, Ortaklığın iyi 
şekilde idaresinin temini ve Ortaklık menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya, zaruri ve müstacel 
sebepler çıktığı takdirde genel kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu’nun 354’üncü maddesinde 
yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetçiler, kanun ve ana sözleşme ile kendilerine düşen görevleri iyi ve tam olarak yapmakla 
yükümlüdürler.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Ana Sözleşmemizin 15. maddesi ile Yönetim Kurulunun, 19. maddesi ile de Genel Müdürün görev yetki ve Sorumlulukları düzenlenmektedir. 

Madde 15. Yönetim Kurulu, Ortaklığın temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu, kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurula verilmiş olanlar 
dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir. 

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu madde 319 hükmünce, idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya 
bir kaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve 
yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Ancak C Grubunun imtiyazı bulunan konularda Yönetim 
Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini icra etmeleri için gereken her türlü mali ve sair bilgiler ile Yönetim Kurulu teklif ve ekleri vaktinde 
verilecektir. Madde 19. Genel Müdürün görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Müdür, görevlerini özenle yerine 
getirmek zorunda olup, aksine davranışlardan sorumludur.

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Ortaklığımız Yönetim Kurulu faaliyetleri Ana Sözleşmemizin 14. 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 toplantılarına davet, toplantı gününden en az üç gün evvel yapılır. 

Yönetim Kurulu en az 5 üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını en az 4 üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulunca izinli 
sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam 6 toplantıya katılmayan üye istifa 
etmiş sayılır. 

Üyelerden biri toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye 
bütün üyelerin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş 
olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir. 
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Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulunun alacağı kararların geçerliliği C grubu hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin bu kararların 
alındığı toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanmasına bağlıdır. 

- İşbu Ana sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen Ortaklık misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek kararların alınması; 

- Genel kurula 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 toplamını 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 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. 

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

2010 dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Toplantı sayısı 61 105 karar alınmıştır. Yönetim Kurulu Karar’larınının geçerliliği yazılıp imza edilmiş 
olmasına bağlıdır. Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerini organize eden bilgilendirme ve iletişimi sağlayan, yönetim kurulunun toplantı sayısı 
Yönetim Kuruluna sunulacak tekliflerin takibi ve toplantı gündeminin belirlenmesi yöntemi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına 
bağlı İç Mevzuat ve Genel Evrak Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. 

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı 

Dönem İçinde Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK 334-335 maddeleri hükümleri tahtında Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı 
uygulanmıştır. Ayrıca 07-001 no’lu THY A.O. İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 11. Bölümünde Ortaklık personeli bakımından Başka İş ve 
Hizmet Yasağı’na ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

24. Etik Kurallar

Yönetim Kurulumuzca Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Ortaklığımız etik kuralları oluşturulmuş olup, Ortaklığımız web sitesinde 
yayımlanmaktadır.  

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunda mali konuları denetleyen Mali Denetim Komitesi Sn. Mehmet Büyükekşi ve Sn. Muzaffer Akpınar; Kurumsal Yönetim 
İlkelerine ilişkin uygulamalarını denetleyen Kurumsal Yönetim Komitesi ise Sn. Prof. Dr. Cemal Şanlı, Sn. Doç. Dr. Turan Erol ve Sn. Orhan 
Birdal’dan oluşmuştur. 

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir. Hiç bir Yönetim Kurul Üyesi’nin Ortaklıktan herhangi bir kredi veya 
borç alması söz konusu değildir.

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı
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Türk Hava Yolları A.O.
Yönetim Kurulu’na

Türk Hava Yolları A.O. ve bağlı ortaklığının (hep birlikte “Grup”) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilanço-
sunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide öz sermaye değişim tablosunu ve konsolide nakit akım 
tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

Grup yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst 
bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar 
içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, 
uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının se-
çilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Ser-
maye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyul-
masını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda gerçeğe uygun bir 
güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim 
tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten 
kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak 
şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. 
Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasar-
lamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız 
denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal 
tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak 
oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren 
yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde 
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkat çekilmesi gerekli görülmüştür:

Grup 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarına Not 2.2 ve Not 41’de detaylı olarak açıklanan sınıflamaları yapmıştır.

İstanbul, 23 Mart 2011

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Berkman Özata
Sorumlu Ortak Başdenetçi

Türk Hava Yolları A.O. ve Bağlı Ortaklığı
Bağımsız Denetim Raporu
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VARLIKLAR
 

Dipnot 
Referansları  

Cari Dönem 
31.12.2010  

Önceki Dönem 
31.12.2009

     

Dönen Varlıklar     3.491.777.500 2.798.163.528

Nakit ve Nakit Benzerleri 6   813.936.552 1.090.463.875

Finansal Yatırımlar 7   84.070.372 222.298.370

Ticari Alacaklar 10   577.622.814 443.690.225

Diğer Alacaklar 11   1.649.525.777 749.041.369

Stoklar 13   172.076.283 148.995.932

Diğer Dönen Varlıklar 26   194.545.702 143.673.757

       

Duran Varlıklar     7.157.108.485  5.772.234.243
Diğer Alacaklar 11   214.636.988 664.360.128

Finansal Yatırımlar 7   1.750.943 1.750.943

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16   193.562.028 152.052.556

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17   49.570.000 48.810.000

Maddi Duran Varlıklar 18   6.443.437.235 4.811.019.050

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19   33.099.101 10.669.612

Diğer Duran Varlıklar 26   221.052.190 83.571.954

 
     

TOPLAM VARLIKLAR     10.648.885.985 8.570.397.771

Türk Hava Yolları A.O. ve Bağlı Ortaklığı
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihli Konsolide Bilanço
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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KAYNAKLAR  
Dipnot 

Referansları  
Cari Dönem 

31.12.2010  
Önceki Dönem 

31.12.2009

       

Kısa Vadeli Yükümlülükler       2.540.819.554 1.947.551.656

Finansal Borçlar   8   493.120.594 412.266.841

Diğer Finansal Yükümlülükler   9   63.750.323 46.078.943

Ticari Borçlar   10   735.874.026 559.109.822

Diğer Borçlar   11   162.798.563 156.633.381

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü   35   - 2.419.544

Borç Karşılıkları   22   20.480.602 7.287.354

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar   24   102.214.757 54.734.480

Yolcu Uçuş Yükümlülükleri   26   673.843.879 586.525.279

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler   26   288.736.810 122.496.012

       

Uzun Vadeli Yükümlülükler       4.360.659.447 3.177.965.889

Finansal Borçlar   8   3.684.958.785 2.575.899.283

Diğer Borçlar   11   9.831.914 8.941.613

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar   24   170.505.529 151.875.562

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü   35   435.385.525 362.243.105

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler   26   59.977.694 79.006.326

       

ÖZKAYNAKLAR      

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar       3.747.406.984 3.444.880.226

Sermaye   27   1.000.000.000 875.000.000

Sermaye Düzeltmesi Farkları   27   1.123.808.032 1.123.808.032

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler   27   39.326.341 22.686.727

Yabancı Para Çevrim Farkları   27   3.589.635 4.641.339

Finansal Riskten Korunma Fonu   27   15.383.772 (1.751.329)

Geçmiş Yıllar Karları   27   1.278.855.843 861.419.177

Net Dönem Karı   27   286.443.361 559.076.280

       

TOPLAM KAYNAKLAR       10.648.885.985 8.570.397.771

Türk Hava Yolları A.O. ve Bağlı Ortaklığı
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihli Konsolide Bilanço
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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 Dipnot 
Referansları

 
 

1 Ocak  
31 Aralık 2010

 
 

1 Ocak 
31 Aralık 2009

             
Satış Gelirleri   28   8.422.771.140 7.035.882.903

Satışların Maliyeti (-)   28   (6.609.264.529) (5.200.371.472)

BRÜT KAR       1.813.506.611 1.835.511.431
Pazarlama ve Satış Giderleri (-)   29   (999.770.863) (806.503.413)

Genel Yönetim Giderleri (-)   29   (352.872.407) (266.173.785)

Diğer Faaliyet Gelirleri   31   149.669.257 91.136.104

Diğer Faaliyet Giderleri (-)   31   (128.343.992) (130.079.895)

FAALİYET KARI       482.188.606 723.890.442
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen      

Yatırımların Kar/(Zararlarındaki) Paylar   16   (36.800.970) 12.813.703

Finansal Gelirler   32   72.851.263 172.982.144

Finansal Giderler (-)   33   (152.549.546) (172.708.672)

VERGİ ÖNCESİ KAR       365.689.353 736.977.617
Vergi Gideri (-)       (79.245.992) (177.901.337)
Dönem Vergi Gideri (-)   35   (10.387.347) (104.523.367)

Ertelenmiş Vergi Gideri (-)   35   (68.858.645) (73.377.970)

DÖNEM KARI       286.443.361 559.076.280
       

DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)      
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim       (1.051.704) 181.933

Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim       21.418.876 (2.189.161)

Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi (Gideri)/Geliri   (4.283.775)   437.832

       

DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER) (VERGİ SONRASI)   16.083.397   (1.569.396)

       

TOPLAM KAPSAMLI GELİR       302.526.758 557.506.884

       

Hisse Başına Kazanç (Kr)   36   0,29 0,56

             

Türk Hava Yolları A.O. ve Bağlı Ortaklığı
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren
Yıla Ait Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

 
Dipnot  

Referansları

Cari Dönem
1 Ocak-  

31 Aralık 2010

Önceki Dönem
1 Ocak-  

31 Aralık 2009

Vergi Öncesi Dönem Karı   365.689.353 736.977.617

Faaliyetlerde Kullanılan Nakit Akımına Ulaşmak İçin Yapılan Düzeltmeler:  

Amortisman ve İtfa Payları 18-19 458.539.301 466.032.873

Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 48.486.761 26.356.395

Borç Karşılıkları 22 13.193.248 (173.042)

Faiz Geliri 32 (38.397.854) (159.789.136)

Sabit Kıymet Satış Karı 31 (45.206.644) (3.333.754)

Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Artış 18 5.356.560 109.724.409

Özkaynaktan Pay Alma Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak Gideri/(Geliri) 16 36.800.970 (12.813.703)

Faiz Giderleri 87.999.221 116.763.052

Hibe Kredilerdeki Değişim 26 (2.728.629) (13.146.194)

Finansal Kiralama Borçları Üzerindeki Gerçekleşmemiş Kur Farkı Gideri/(Geliri) 13.262.857 (2.890.159)

Şüpheli Alacak Karşılığı 10 37.489.876 22.513.003

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer (Artış)/Azalışı 17 (760.000) 78.086

Türev Enstrüman Makul Değer Değişimi 32-33 5.787.041 (9.016.534)

Temettü Geliri 32 - (42.014)

İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı   985.512.061 1.277.240.899

Ticari Alacaklardaki Artış 10 (171.422.465) (118.750.751)

Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Alacaklardaki (Artış)/Azalış (35.459.709) 2.298.881

Stoklardaki Artış 13 (23.080.351) (50.636.641)

Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Azalış 26 8.798.815 19.889.671

 Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklardaki (Artış)/Azalış 26 (137.480.236) 21.922.557

 Ticari Borçlardaki Artış 10 176.764.204 125.692.267

 Diğer Borçlardaki Artış 11 7.055.483 41.742.703

 Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış 104.740.795 35.344.127

 Kısa Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Artış 24 47.480.277 6.916.055

 Yolcu Uçuş Yükümlülüklerindeki Artış 26 87.318.600 99.131.282

 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit 1.050.227.474 1.460.791.050

 Ödenen Kıdem Tazminatları 24 (29.856.794) (16.939.915)

 Ödenen Faizler (86.727.275) (117.019.197)

Ödenen Vergiler (72.477.652) (106.289.632)

Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit   861.165.753 1.220.542.306

YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI  

Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Satışından Elde Edilen Nakit 18-19-31 116.003.254 129.348.500

Alınan Faiz 34.658.151 181.134.732

Alınan Temettü 16 - 542.016

Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Alımı (*) 18-19 (629.433.434) (278.557.603)

Uçak Alımı İçin Yapılan Nakdi Olarak Geri Alınacak Ön Ödemeler 11 (415.301.558) (1.331.217.539)

Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki (Artış)/Azalış 7 175.000.000 1.203.244.254

İştirak Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı (34.162.146) (39.418.996)

Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Elde Edilen Net Nakit   (753.235.733) (134.924.636)

FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI  

Finansal Kiralama Anapara Geri Ödemeleri (371.225.019) (397.692.584)

Finansal Borçlardaki Azalış (13.503.240) (6.803.885)

Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Artış 9 270.916 3.650.707

Ödenen Temettüler - (99.213.754)

Finansman Faaliyetlerinden Kullanılan Net Nakit   (384.457.343) (500.059.516)

NAKİT DEĞERLERDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ)   (276.527.323) 585.558.154

DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ   1.090.463.875 504.905.721

DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ   813.936.552 1.090.463.875

(*) 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yılda 2.189.540.145 TL’lik maddi ve maddi olmayan duran varlık alımının 1.560.106.711 TL’lik kısmı finansal kiralama yöntemi ile yapılmıştır 
(31 Aralık 2009: 457.072.037 TL’lik maddi ve maddi olmayan duran varlık alımının 178.514.434 TL’lik kısmı finansal kiralama yöntemi ile yapılmıştır).

Türk Hava Yolları A.O. ve Bağlı Ortaklığı
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren
Yıla Ait Konsolide Nakit Akım Tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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Türk Hava Yolları A.O. ve Bağlı Ortaklığı
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

1. ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Türk Hava Yolları A.O. (“Şirket” veya “THY”) 1933 yılında Türkiye’de kurulmuştur. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Şirket’in 
hissedarları ve hisse dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı %49.12 %49.12

Diğer (Halka açık kısım) %50,88 %50,88

Toplam %100,00 %100,00

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Türk Hava Yolları A.O. ile Bağlı Ortaklıklarında (hep birlikte “Grup”) çalışan toplam personel sayısı 17.119’dur 
(31 Aralık 2009: 15.269). 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde çalışan ortalama personel sayısı sırasıyla 
16.027 ve 14.696’dır. Şirket, Türkiye’de kayıtlı olup merkez adresi aşağıdaki gibidir:

Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası, Atatürk Havalimanı, 34149 Yeşilköy İSTANBUL.

Şirketin hisse senetleri, 1990 yılından itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.

Şirket’in tek bağlı ortaklığı THY Teknik A.Ş.’dir. 

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. Her bir iş koluna mensup şirketleri 
Grup’un uymakla yükümlü olduğu muhasebe politikalarına uygun mali tablo hazırlamaktadırlar. Grup’un ana iş kollarının faaliyet konuları 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Hava Taşımacılığı (“Havacılık”)

Şirket’in ana faaliyet konusu yurt içi ve yurt dışında yolcu ve kargo hava taşımacılığı yapmaktır.

Teknik Bakım Hizmetleri (“Teknik”)

Şirket hava taşımacılığı sektöründe bölgesinde önemli bir teknik bakım üssü haline getirmek, sivil havacılık sektöründe bakım onarım ve 
hava yolu sektörü ile ilgili her tür teknik ve altyapı desteği vermek amacıyla kurulmuştur.

Finansal Tabloların Onaylanması

31 Aralık 2010 tarihine ait konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 23 Mart 2011 tarihinde onaylanmış ve yayımlanması için 
yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları

Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca 
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar muhasebe 
kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuatına uygun olarak 
hazırlamaktadırlar.
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Türk Hava Yolları A.O. ve Bağlı Ortaklığı
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ” (“Seri: XI, No:29 
sayılı Tebliğ”) ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul 
ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli 
olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No: 25 “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” 
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartları’na (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/
UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 
(“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK 
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından ilan edilinceye kadar, 
finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre hazırlanmaktadır. İlişikteki finansal tablolar ve dipnotlar, 
SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan 
bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.

Gerçeğe uygun değeri üzerinden gösterilen yatırım amaçlı gayrimenkuller ve bazı finansal araçlar dışında finansal tablolar tarihi maliyet 
esasına göre hazırlanmaktadır. 

Kullanılan para birimi

Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para 
birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar 
için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.

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 UMSK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu 
Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS/TMS 29”) uygulanmamıştır.

Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tablolarının düzeltilmesi

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı 
olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli 
görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. Grup cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk 
sağlaması açısından, önceki dönem konsolide finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapmıştır. Sınıflamaların niteliği, nedeni ve tutarları 
Not 41’de açıklanmıştır. 

Konsolidasyon Esasları

a) Konsolide finansal tablolar, aşağıda (b) ve (c) paragraflarında yer alan hususlar kapsamında, ana ortaklık olan Türk Hava Yolları A.O. ile 
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklarının 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) Bağlı Ortaklıklar, Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50’den fazlasını 
kullanma yetkisi kanalıyla mali ve işletme politikalarını Şirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu 
işletmeyi ifade eder.

Aşağıdaki tabloda 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Bağlı Ortaklık, sahip olunan pay ve ortaklık oranları gösterilmiştir: 

İştirak Oranı Kayıtlı
Şirket unvanı Faaliyet konusu 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 olduğu ülke
THY Teknik A.Ş. Teknik Bakım %100 %100 Türkiye
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Bağlı Ortaklığa ait bilanço ve gelir tablosu, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiştir. Şirket’in sahip olduğu Bağlı 
Ortaklığın kayıtlı değeri ile öz sermayesi karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile Bağlı Ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler 
konsolidasyon sırasında silinmiştir. 

c) Şirket’in müşterek yönetimine sahip olduğu altı adet iştiraki vardır. Müşterek yönetime tabi teşebbüsler, 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, özkaynaktan pay alma yöntemiyle değerlenmektedir.

Aşağıdaki tabloda 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ve ortaklık oranları gösterilmiştir:

 
Şirketin Unvanı

Şirketin ve
Faaliyetin Yeri

Sahiplik
Oranı (*)

Sahip Olunan
Oy Hakkı (*) Ana Faaliyet Konusu

         

Sun Express Türkiye %50 %50 Hava Taşımacılığı

Turkish DO&CO Türkiye %50 %50 İkram Hizmetleri

P&W T.T. Uçak Bakım Merkezi Ltd. Şti Türkiye %49 %49 Bakım Hizmeti

Bosna Hersek Havayolları Bosna Hersek Federasyonu %49 %49 Hava Taşımacılığı

TGS Türkiye %50 %50 Yer Hizmetleri

THY OPET Türkiye %50 %50 Havacılık Yakıtları

(*) Sahiplik oranı ve sahip olunan oy hakkı 2010 ve 2009 yılları için aynıdır. 

Özkaynak yöntemine göre konsolide bilançoda iştirakler, maliyet bedelinin iştirakin net varlıklarındaki edinim sonrası dönemde oluşan 
değişimdeki Grup’un payı kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan iştirakte oluşan herhangi bir değer düşüklüğünün düşülmesi 
neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. İştirakin, Grup’un iştirakteki payını (özünde Grup’un iştirakteki net yatırımının bir parçasını 
oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı da içeren) aşan zararları kayıtlara alınmaz.

2.2 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki 
dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.

Grup, doğrudan satın aldığı ve finansal kiralama yolu ile edinilmiş uçaklarına ilişkin olarak amortisman politikasını gözden geçirmiş ve 
uçakların 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 ayırmaya, ayrılan parçalardan gövde büyük bakım 
ve motor büyük bakım parçalarının bir sonraki bakıma kadar olan süre veya uçağın kalan ömrünün düşük olanı üzerinden amortismana 
tabi tutulmasına ve 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 tutulmasına karar vermiştir. Finansal tablolar, 1 Ocak 2009 tarihinden 
başlayarak 8 numaralı Uluslararası Finansal Raporlama Standardı “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar” 
(“UMS 8”)’e istinaden yeniden düzenlenmiştir. Yapılan yeniden düzenleme sonrası 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait dönem 
karında bir değişiklik olmamakla birlikte satışların maliyeti içerisinde yer alan amortisman giderleri 118.981.293 TL tutarında artmış, bakım 
giderleri 49.921.706 TL tutarında azalmış ve diğer faaliyet giderleri içerisinde yer alan maddi duran varlıklar değer düşüş gideri 69.059.587 
TL tutarında azalmıştır. 

2.3 Netleştirme/Mahsup

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması 
veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.
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2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

a) Grup’un sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar bulunmamaktadır.

b) Grup’un finansal performansını ve/veya bilançosunu etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar bulunmamaktadır.

c) 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlükte olan ancak Aralık 2010 finansal tablolarına etkisi olmayan standart ve yorumlar: 

UFRS 3 (revize), “İşletme Birleşmeleri” ve UMS 27, “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”, UMS 28, “İştiraklerdeki Yatırımlar” 
ve UMS 31, “İş Ortaklıklarındaki Paylar” standartlarındaki değişiklikler, ileriye dönük olarak 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan mali dönemlerde meydana gelen işletme birleşmeleri için geçerlidir. Yeni standartlar ile mevcut standartlardaki değişikliklerin 
uygulanmasının başlıca etkileri aşağıdaki gibidir:

a) Önceden ‘azınlık payları’ olarak ifade edilen kontrol gücü olmayan payların gerçeğe uygun değer ile veya kontrol gücü olmayan payların 
edinilen işletmenin tanımlanabilir net varlıklarının gerçeğe uygun değerdeki payı ile değerlenmesinin her işlem bazında ölçümüne izin 
verilmesi,

b) Koşullu bedele ilişkin muhasebeleştirme ve sonraki muhasebe işlemlerine ilişkin şartların değişmesi,

c) Edinim ile ilgili maliyetlerin işletme birleşmelerinden ayrı olarak muhasebeleştirme gerekliliği ve bunun sonucunda bu tür maliyetlerin 
genellikle oluştukları dönemde gider olarak kaydedilmesi, 

d) Aşamalı satın alım işlemlerinde, önceden elde tutulan payların satın alım tarihinde gerçeğe uygun değerinden ölçülmesi ve yeniden 
değerleme sonrasında ortaya çıkan kazanç ya da zararın, gelir tablosunda muhasebeleştirilmesi, 

e) UFRS 3 (2008) standardı uyarınca, Grup ile satın alınan işletme arasında işletme birleşmesi öncesinde bir ilişkinin olduğu durumda, bu 
ilişki işletme birleşmesi sonrasında sonlanarak, birleşme sonucu oluşan kar/zarar muhasebeleştirilir.

Grup’un cari yıl içerisinde şirket alımı olmamıştır.

UMS 27 (2008) “Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar”

UMS 27 (2008) standardının uygulanmasıyla Grup’un bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında değişikliklere ilişkin muhasebe politikalarında 
değişiklik olmuştur. 

Yeniden düzenlenen bu Standardın, özellikle, Grup’un bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında kontrol kaybına neden olmayan değişiklikler 
ile ilgili muhasebe politikaları üzerinde etkisi olmuştur. Önceki dönemlerde, UFRS standartlarında bu konuya ilişkin kuralların olmadığı 
durumlarda, mevcut bağlı ortaklıkların payındaki artışlar, bağlı ortaklık satın alımında kullanılan aynı yöntemle, şerefiye ya da pazarlıklı satın 
almadan kaynaklanan kazanç ile sonuçlanacak şekilde, muhasebeleştirilmekte; mevcut bağlı ortaklıklarındaki sermaye payında kontrol 
kaybına neden olmayan azalışlarda ise alınan ücret ile kontrol gücü olmayan paylarda yapılan düzeltmeler arasındaki fark kapsamlı gelir 
tablosu içinde muhasebeleştirilmekteydi. UMS 27 (2008) standardı uyarınca tüm artış ve azalışların özkaynak içinde muhasebeleştirilmesi 
ve şerefiye ya da kar/zarar üzerinde bir etkisinin olmaması gerekmektedir. 

Bir bağlı ortaklığın bir işlem, olay ya da bir başka neden sonucu kontrolünün kaybedilmesi durumunda Grup, bu Standart uyarınca tüm 
varlıklarını, yükümlülüklerini ve kontrol gücü olmayan paylarını defter değerleriyle bilanço dışı bırakmalı ve karşılığında alınan bedeli 
gerçeğe uygun değeri üzerinden muhasebeleştirmelidir. İlgili bağlı ortaklıkta kalan pay, kontrolün kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun 
değer üzerinden muhasebeleştirilmelidir. Aradaki fark, kazanç ya da zarar olarak kar/zarar içinde gösterilmelidir. 

Grup’un cari yıl içerisinde kontrol gücü olmayan paylarla işlemleri olmamıştır.

UMS 28 (2008) “İştiraklerdeki Yatırımlar”

UMS 28’de yapılan değişiklikler neticesinde, bir iştirak üzerindeki önemli etki kaybedildiğinde, Grup kalan payını, gerçeğe uygun değeriyle 
hesaplar. Gerçeğe uygun değer ile kayıtlı değer arasındaki fark kar/zarar içinde muhasebeleştirilir.

2010 yılında yayınlanan UFRS’lerde Yapılan İyileştirmeler’in bir bölümünde, yatırımcının bir iştirak üzerinde önemli etkisini kaybettiği 
işlemlerle ilgili UMS 28 (2008) standardındaki değişikliklerin ileriye dönük olarak uygulanacağına açıklık getirilmiştir. 

UFRYK 17 “Nakit Dışı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için 
geçerlidir. Grup nakit olmayan türde herhangi bir varlık dağıtımında bulunmadığı için, bu yorumu uygulamamaktadır. 
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UFRYK 18, “Müşterilerden Varlık Transferi”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra transfer edilen varlıklar için geçerlidir. Grup, 
müşterilerinden herhangi bir varlık transfer etmediği için bu yorumu uygulamamaktadır. 

“UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar” (UFRS 1’deki değişiklik), Temmuz 2009 tarihinde yayınlanmıştır. Bu 
değişikliklerin 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için uygulanması zorunludur. Grup, UFRS’yi ilk defa 
uygulamadığı için bu standardı uygulamamaktadır. 

UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler – Grup’un nakit olarak ödediği hisse bazlı anlaşmalar”, 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra 
başlayan mali dönemler için geçerlidir. Grup’un hisse bazlı ödeme planı olmadığı için bu standardı uygulamamaktadır. 

UFRS 5 “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” standardında yapılan değişiklikler, bir işletmenin sahip olduğu 
bir bağlı ortaklığa ait çoğunluk hisselerini satmayı planladığı durumda yapması gereken açıklamaları belirtir. Bir bağlı ortaklığın satış 
amacıyla elde tutulması durumunda bu bağlı ortaklığa ait tüm varlık ve yükümlülükler, işletmenin satış sonrasında bağlı ortaklıkta kontrol 
gücü olmayan hisselere sahip olması durumunda bile, UFRS 5 standardı kapsamında sınıflandırılmalıdır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak 2009 yılında yapılan iyileştirmeler, Nisan 2009 tarihinde yayınlanmıştır. 
İyileştirmeler aşağıda açıklanan standartlar ve yorumları kapsamaktadır: UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler, UFRS 5 Satış Amacıyla Elde Tutulan 
Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler, UFRS 8 Faaliyet Bölümleri, UMS 1 Mali Tabloların Sunumu, UMS 7 Nakit Akım Tablosu, UMS 17 Finansal 
Kiralamalar, UMS 18 Hasılat, UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü, UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, UMS 39 Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçüm, UFRYK 9 Saklı Türev Araçlarının Yeniden Değerlendirilmesi, UFRYK 16 Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net 
Yatırımın Finansal Riskten Korunması. Bu iyileştirmelerin yürürlük tarihi her bir standart için ayrı olup, çoğu 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle 
geçerlidir. 

d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen 
değişiklikler ve yorumlar:

UFRS 1 (değişiklikler) UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar 

1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olan UFRS 1 standardındaki değişiklikler, UFRS 
7 gerçeğe uygun değer açıklamalarının karşılaştırmalı sunumu açısından UFRS’leri ilk kullanan işletmelere sınırlı muafiyet getirmektedir. 

20 Aralık 2010 tarihinde ise UFRS 1’e, UFRS standartlarını ilk kez uygulayacak olan mali tablo hazırlayıcılarına UFRS’ye geçiş dönemi 
öncesinde ortaya çıkan işlemlerin yeniden yapılandırılmasında kolaylık sağlanması ve ilk kez UFRS’ye göre mali tablo hazırlayan ve 
sunan şirketlerden yüksek enflasyonist ortamdan yeni çıkanları için açıklayıcı bilgi sağlamak amacıyla ilave değişiklikler getirilmiştir. Bu 
değişiklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. 

Grup halihazırda UFRS’ye uygun finansal tablo hazırladığından bu değişiklikler Grup için geçerli değildir. 

UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar”

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardı bilanço dışı faaliyetler ile ilgili yapılan kapsamlı inceme çalışmalarının bir parçası olarak Ekim 
2010 tarihinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, mali tablo kullanıcılarının finansal varlıklara ilişkin devir işlemlerini ve devri gerçekleştiren 
işletmede kalan risklerin yaratabileceği etkileri anlamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu değişiklikler uyarınca, oransız devir işlemlerinin 
raporlama dönemi sonunda gerçekleştirilmesi halinde daha fazla açıklama yapılması gerekmektedir. Bu değişiklikler 1 Temmuz 2011 
tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup, bu standardın uygulanması sonucunda finansal 
tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.

UFRS 9 ‘Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme’

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Kasım 2009’da UFRS 9’un finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili 
birinci kısmını yayımlamıştır. UFRS 9, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme’nin yerine kullanılacaktır. Bu Standart, 
finansal varlıkların, işletmenin finansal varlıklarını yönetmede kullandığı model ve sözleşmeye dayalı nakit akış özellikleri baz alınarak 
sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçeğe uygun değer veya itfa edilmiş maliyetle değerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 
1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. Grup, bu standardın uygulanması 
sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir. 
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UMS 12 “Gelir Vergisi”

UMS 12 “Gelir Vergisi” standardı, Aralık 2010 tarihinde değişikliğe uğramıştır. UMS 12 uyarınca varlığın defter değerinin kullanımı ya da 
satışı sonucu geri kazanılıp, kazanılmamasına bağlı olarak varlıkla ilişkilendirilen ertelenmiş vergisini hesaplaması gerekmektedir. Varlığın 
UMS 40 ‘Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller’ standardında belirtilen gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak kayıtlara alındığı durumlarda, 
defter değerinin geri kazanılması işlemi varlığın kullanımı ya da satışı ile olup olmadığının belirlenmesi zorlu ve subjektif bir karar olabilir. 
Standarda yapılan değişiklik, bu durumlarda varlığın geri kazanılmasının satış yoluyla olacağı tahmininin seçilmesini söyleyerek pratik bir 
çözüm getirmiştir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup, bu 
standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir.

UMS 24 (2009) “İlişkili Taraf Açıklamaları”

Kasım 2009’da UMS 24 “İlişkili Taraf Açıklamaları” güncellenmiştir. Standarda yapılan güncelleme, devlet işletmelerine, yapılması gereken 
dipnot açıklamalarına ilişkin kısmi muafiyet sağlamaktadır. Bu güncellenen standardın, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında 
başlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. Grup, revize edilen standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında 
oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir. 

UMS 32 (Değişiklikler) “Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu ”

UMS 32 ve UMS 1 standartlarındaki değişiklikler, 1 Şubat 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. 
Bu değişiklikler finansal tablo hazırlayan bir işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki bir para birimini kullanarak ihraç ettiği hakların 
(haklar, opsiyonlar ya da teminatlar) muhasebeleştirilme işlemleri ile ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar, türev yükümlülükler olarak 
muhasebeleştirilmekteydi ancak bu değişiklikler, belirli şartların karşılanması doğrultusunda, bu tür ihraç edilen hakların opsiyon kullanım 
fiyatı için belirlenen para birimine bakılmaksızın, özkaynak olarak muhasebeleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Grup, değişikliklerin 
uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir. 

UFRYK 14 (Değişiklikler) “Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi ”

UFRYK 14 yorumunda yapılan değişiklikler 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. 
Tanımlanmış fayda emeklilik planına asgari fonlama katkısı yapması zorunlu olan ve bu katkıları peşin ödemeyi tercih eden işletmeler 
bu değişikliklerden etkilenecektir. Bu değişiklikler uyarınca, isteğe bağlı peşin ödemelerden kaynaklanan fazlalık tutarı varlık olarak 
muhasebeleştirilir. Grup, bu değişikliğin finansal tablolarında bir etkisi olmayacağını düşünmektedir. 

UFRYK 19 “Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi”

UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. UFRYK 19 sadece bir yükümlülüğünün 
tamamını ya da bir kısmını ödemek amacıyla özkaynak araçları ihraç eden işletmelerin kullanacağı muhasebe uygulamalarına açıklık 
getirir. Grup, değişikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir. 

Mayıs 2010, Yıllık İyileştirmeler

UMSK, yukarıdaki değişikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayıs 2010 tarihinde aşağıda belirtilen ve başlıca 7 standardı/
yorumu kapsayan konularda açıklamalarını yayınlamıştır: UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Olarak Uygulanması; 
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri; UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar; UMS 1 Finansal Tablo Sunumu; UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan 
Finansal Tablolar; UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama; ve UFRYK 13 Müşteri Bağlılık Programları. 1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu 
tarih sonrasında geçerli olan UFRS 3 ve UMS 27’deki değişiklikler haricindeki tüm diğer değişiklikler, erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 
1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde geçerli olacaktır. Grup, yukarıdaki standartlar ile değişikliklerin 
uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir. 
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2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

İlişikteki konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan önemli muhasebe politikaları aşağıdaki gibidir:

2.5.1 Hasılat

Hizmet Sunumu:

Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Yolcu ve kargo taşıma gelirleri, taşıma 
hizmeti tamamlandığında faaliyet geliri olarak kaydedilmektedir. Satılan ancak henüz kullanılmayan (uçulmayan) biletler, yolcu uçuş 
yükümlülüğü olarak kaydedilmektedir. 

Grup tarihsel istatistikler kullanarak uçulmayan ve geçerliliğini yitirmiş biletler hakkında tahmini hesaplamalar yapabilmektedir. 
Kullanılmayacağı tahmin edilen biletler, faaliyet geliri içerisinde kaydedilmiştir. Yolcu gelirlerine ilişkin olarak acentelere verilecek 
komisyonlar taşımacılık hizmeti gerçekleştiğinde gider olarak kaydedilmektedir.

Teknik bakım, onarım ve altyapı desteği hizmetleri, hizmetlerin verilmesini müteakip olarak düzenlenen faturalara istinaden tahakkuk yolu 
ile kayıtlara alınmaktadır.

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.

2.5.2 Stoklar

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, 
dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. 

Stokların maliyetinin hesaplanmasında ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadır. Net gerçekleştirilebilir değer, olağan ticari faaliyet 
içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini 
maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir.

2.5.3 Maddi Duran Varlıklar

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden 
gösterilirler. 

Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet 
değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale 
getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit 
varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar.

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman 
yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan 
değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.

Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile sahip olunan maddi duran 
varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.

Grup, doğrudan satın almayla veya finansal kiralama ile edinilen uçaklarının maliyetlerini uçak gövdesinin ve motorlarının yapılacak büyük 
bakımlar sırasında 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.
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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 gelir tablosuna dahil edilir.

Maddi varlıkların faydalı ömürleri ve kalıntı değerleri aşağıda belirtilmiştir:

 Faydalı Ömür (yıl) Kalıntı değer

- Binalar 25-50 -

- Uçak gövde ve motorları 15-20  %10-30

- Kargo uçakları gövde ve motorları 30 %10

- Gövde büyük bakım   6 -

- Motor büyük bakım 3-5 - 

- Komponentler  7 -

- Tamir edilebilen yedek parçalar 3-7 -

- Simülatörler 10-20 %0-10

- Makina ve ekipmanlar 3-15 -

- Döşeme ve demirbaşlar 3-15 -

- Taşıtlar 4-7 -

- Diğer maddi varlıklar 4-15 -

- Özel maliyetler Kira süresi  
 

Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile 
varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.

2.5.4 Kiralama İşlemleri

Kiralama - Kiracı durumunda Grup

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, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. 

Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan ana para ödemesi olarak ayrılır ve 
böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar. Finansal giderler gelir tablosuna 
kaydedilir.

Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan veya alınacak olan teşvikler de kira 
dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir), kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.

2.5.5 Maddi Olmayan Varlıklar

Maddi olmayan varlıklar, iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Maddi olmayan varlıklar, enflasyonun 
etkilerinden arındırılmış ve 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle düzeltilmiş başlangıç değerleri ve müteakip dönemlere ilişkin girişlerin maliyet 
değerlerinden, birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile belirtilir. Diğer maddi olmayan varlıklar ise faydalı ömürleri olan 
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. 
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2.5.6 Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

Grup, ilgili bilanço tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını 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 gelir tablosunda 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.

Yedek motorlar ve simülatörler için net satış fiyatı, ABD Doları satın alma değerlerine göre hesaplanan net defter değerleridir. İlişikteki 
konsolide finansal tablolarda, net defter değerleri ile geri kazanılabilir değerler arasındaki farktaki dönemsel değişimler diğer faaliyetlerden 
gelir/gider grubu altında değer düşüş karşılığındaki azalma/artma olarak kaydedilmektedir. Kur değişimlerinden kaynaklanan değer 
değişimleri ise finansal gelir/gider grubu altında gösterilmektedir.

2.5.7 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 gelir tablosuna kaydedilmektedir.

2.5.8 Finansal Araçlar

Finansal varlık ve borçlar, Grup’un bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda Grup’un konsolide finansal tablolarında yer 
alır.

a) Finansal varlıklar 

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. 

Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan ticari 
işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.

Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”, 
“satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlıkların niteliğine ve amacına bağlı 
olarak yapılır ve ilk muhasebeleştirme sırasında belirlenir.

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar

Grup’un finansal varlığı elde etmesinin başlıca amacının yakın bir tarihte varlığı elden çıkarma olması, finansal varlığın Grup’un hep birlikte 
yönettiği ve kısa vadede oluşan karların hemen realize edildiği tanımlanmış bir finansal araç portföyünün bir parçasını oluşturması ve 
finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmeyen tüm türev ürünlerinde söz konusu finansal varlıklar gerçeğe uygun değer 
farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların, gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmesi sonucu oluşan kazanç 
ya da kayıp, kar/zararda muhasebeleştirilir. Kar/zarar içinde muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal varlıktan 
elde edilen faiz ve/veya temettü tutarını da kapsar.
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Etkin faiz yöntemi

Finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; 
finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte tahsil edilecek 
tahmini nakdi, tam olarak ilgili finansal varlığın net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 

Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz 
yöntemi kullanılma suretiyle hesaplanmaktadır. 

Kredi ve alacaklar

Ticari alacaklar, kredi alacakları ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedirler. İlk kayıt 
tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden gösterilmişlerdir.

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlıklar, her bilanço tarihinde bir finansal varlık 
veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin göstergelerin bulunup, bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi 
tutulur. 

Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili 
finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi 
sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü 
zararı oluşur. 

İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal 
varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer düşüklüğü 
doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda bu tutar karşılık hesabından 
düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler, kar veya zarar içinde muhasebeleştirilir.

Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa, ve azalış değer düşüklüğü zararının 
muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, 
değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı 
itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde kar./.zararda iptal edilir. Değer düşüklüğü sonrası satılmaya hazır özkaynak araçlarının 
gerçeğe uygun değerinde sonradan meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, 
hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 
Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerlerine yakındır.

b) Finansal yükümlülükler

Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere ve finansal bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı 
bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme 
özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları 
aşağıda belirtilmiştir.

Finansal yükümlülükler ya gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler olarak ya da diğer finansal 
yükümlülükler olarak sınıflandırılır.

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır ve her raporlama 
döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, kar/zararda 
muhasebeleştirilir. Kar/zarar içinde muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını 
da kapsar. 
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Diğer finansal yükümlülükler

Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle 
muhasebeleştirilir. Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz 
yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir. Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin 
hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca 
veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal 
yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 

Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi

Grup, içinde bulunduğu sektör ve faaliyetlerinin doğası gereği, kur ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olan finansal risklerden 
etkilenebilmektedir. 

Faiz oranı riskinin en önemli kaynağı finansal kiralama borçlarıdır. Grup’un politikası, bazı sabit faiz oranlı borçlarını, türev finansal araçlar 
kullanılarak, değişken faiz oranlı borçlara ve Euro 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 gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir. Grup ayrıca değişken faiz oranlı finansal kiralama 
borçlarından bazılarını, türev finansal araçlar kullanarak sabit faiz oranlı finansal kiralama borçlarına dönüştürmüştür. Grup 2009 yılından 
itibaren söz konusu işlemleri faiz oranına ilişkin nakit akım riskinden korunma işlemi olarak muhasebeleştirmektedir. Grup buna ek 
olarak 2009 yılından itibaren uçak yakıt fiyat risklerinden korunmak amaçlı türev finansal araçlar edinmeye başlamıştır. Grup söz konusu 
işlemleri uçak yakıt fiyatlarına ilişkin nakit akım riskinden korunma işlemi olarak muhasebeleştirmektedir. Türev finansal araçların kullanımı, 
Grup’un risk yönetim stratejisine uygun olarak türev finansal araçların kullanımı ile ilgili hazırlanan yazılı ilkelerin 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 gelir tablosunda 
kayıtlara alınır.

2.5.9 Kur Değişiminin Etkileri 

Yıl içerisinde gerçekleşen döviz işlemleri, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bağlı 
varlık ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. 

Bu çevrimden ve dövizli işlemlerin tahsil/tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları/zararları gelir tablosunda yer almaktadır.

İlgili tarihler itibariyle dönem sonu ve ortalama ABD Doları kuru aşağıdaki gibidir:

Dönem Sonu Kuru Ortalama Kur
31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıl 1,5460 1,4990

31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıl 1,5057 1,5457

31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıl 1,5123 1,2976

İlgili tarihler itibariyle dönem sonu ve ortalama Euro kuru aşağıdaki gibidir:

Dönem Sonu Kuru Ortalama Kur
31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıl 2,0491 1,9886

31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıl 2,1603 2,1508

31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıl 2,1408 1,8969
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2.5.10 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.

2.5.11 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra 
ortaya çıkmış olsalar bile, 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. 

2.5.12 Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz 
konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak 
ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi 
için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.

Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın 
defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.

Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği 
durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık 
olarak muhasebeleştirilir.

Zarara sebebiyet verecek sözleşmeler 

Zarara sebebiyet verecek sözleşmelerden kaynaklanan mevcut yükümlülükler, karşılık olarak hesaplanır ve muhasebeleştirilir. 

Grup’un, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için katlanılacak kaçınılmaz maliyetlerin bahse konu sözleşmeye ilişkin olarak 
elde edilmesi beklenen ekonomik faydaları aşan sözleşmesinin bulunması halinde, zarara sebebiyet verecek sözleşmenin var olduğu 
kabul edilir. 

2.5.13 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 SPK tarafından yayınlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hesaplanan faaliyet karını kullanmaktadır.

2.5.14 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 itibariyle piyasa koşullarını yansıtan gerçeğe uygun 
değer ile değerlenirler. 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya zararlar oluştukları dönemde gelir 
tablosuna 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 gelir tablosuna dahil edilir.
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2.5.15 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlaması izni vermediğinden, ekli konsolide 
finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.

Cari vergi 

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem 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, gelir 
tablosunda yer verilen kardan farklılık gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde 
yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

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 itibariyle 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 itibariyle yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter değerini geri 
kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması 
veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi 
varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.

Dönem cari ve ertelenmiş vergisi

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de 
doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki 
cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda 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.
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2.5.16 Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları 

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda 
ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“UMS 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 finansal tablolara 
yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır.

2.5.17 Nakit Akım Tablosu

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un satış faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit 
akımlarını gösterir. 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini 
gösterir.

Hazır değerler; nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay ve 3 aydan daha az olan, hemen nakde 
çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.

2.5.18 Sermaye ve Temettüler

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiş kardan indirilerek 
kaydedilir.

2.5.19 Hibe Krediler 

Hibe krediler; uçak ve motorların satın alımlarında veya finansal kiralama yöntemiyle elde edilmelerinde kazanılmaktadır. Grup, hibe 
kredileri aktiflerin maliyetinden düştükten sonra aktifleri ekonomik ömürleri süresince itfa etmektedir. Faaliyet kiralamasına ilişkin kazanılan 
hibe krediler, ertelenmiş gelir olarak kaydedilmekte ve kiralama süresince itfa edilmektedir. 

2.5.20 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. Operasyonel kiralanan 
uçakların bakımları ise periyodik bazda gider olarak tahakkuk ettirilmektedir.

2.5.21 Sık Uçuş Programı

Grup, üyelerine “Miles and Smiles” adında bir Sık Uçuş Programı (Frequent Flyer Program) dahilinde birikmiş mesafe üzerinden ücretsiz uçuş 
ödülü vermektedir. Uçuş ödülü satış işlemlerinin farklı bir bileşeni şeklinde muhasebeleştirilmektedir. Tahsil edilen bedelin rayiç değerinin 
bir kısmı müşteriye sağlanan menfaatlere dağıtılarak, söz konusu menfaatler müşteri tarafından kullanıldıkça gelir kaydedilmektedir.

Grup, aynı zamanda “Shop & Miles” ve diğer program ortakları ile gerçekleştirilen promosyonlar dahilinde katılımcılara mil kredisi 
satmaktadır. Bu gelirin bir kısmı ertelenmiş gelir olarak kaydedilmekte ve seyahat sağlandıkça gelir olarak kaydedilmektedir.

2.6 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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2.7 Önemli Muhasebe Tahminleri ve Varsayımlar

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle 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 2.5.6’da açıklanmıştır.

Sık uçuş programı yükümlülüğü hesaplaması:

Not 2.5.21’de belirtildiği gibi, Grup’un üyeleri için “Miles and Smiles” ve “Shop & Miles” adlarında uygulamaya koyduğu programları 
bulunmaktadır. Söz konusu programlara ilişkin yükümlülük hesaplamalarında geçmiş yıllarda gerçekleşmiş veriler üzerinden istatistiki 
yöntemler kullanılarak bulunan kullanım oranı vasıtasıyla geçerliliğini yitirecek miller tahmin edilmektedir ve bu miller için bir yükümlülük 
hesaplanmamaktadır.

Maddi varlıkların faydalı ömürleri ve hurda değerleri:

Grup, maddi varlıkların üzerinden Not 2.5.3’te belirtilen faydalı ömürleri ve hurda değerleri dikkate alarak amortisman ayırmaktadır.

Ertelenmiş vergi:

Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS’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 UFRS’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. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan zararlar, kullanılmamış 
zararların ve diğer vergi varlıklarının kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde 
bulundurulmuştur. Grup yapılan çalışmalar neticesinde ertelenmiş vergi varlıklarının geri kazanabileceğine ilişkin kanaat oluşması 
sebebiyle ertelenmiş vergi varlıklarını kayıtlara almıştır. 

3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ

Yoktur .

4. İŞ ORTAKLIKLARI

Not 16’ya bakınız.
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5. 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 28’de verilmiştir.

5.1. Toplam Varlıklar ve Yükümlülükler

Toplam Varlıklar 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Havacılık 10.539.002.128   8.541.116.335

Teknik 775.767.109   534.901.509

Toplam 11.314.769.237   9.076.017.844

Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları (665.883.252)   (505.620.073)

Konsolide mali tablolara göre toplam varlıklar 10.648.885.985   8.570.397.771

    
Toplam Yükümlülükler 31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Havacılık 6.791.595.144   5.095.933.402

Teknik 192.513.058   100.305.913

Toplam 6.984.108.202   5.196.239.315

Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları (82.629.201)   (70.721.770)

Konsolide mali tablolara göre toplam yükümlülükler 6.901.479.001   5.125.517.545

    

5.2. Faaliyet Karı/(Zararı)

Bölüm Sonuçları:

1 Ocak-31 Aralık 2010 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Grup dışı satış gelirleri 8.223.653.220 199.117.920 - 8.422.771.140

Bölümlerarası satış 50.470.804 521.588.023 (572.058.827) -

Satış gelirleri 8.274.124.024 720.705.943 (572.058.827) 8.422.771.140

Satışların maliyeti (-) (6.597.577.591) (584.975.934) 573.288.996 (6.609.264.529)

Brüt kar 1.676.546.433 135.730.009 1.230.169 1.813.506.611

Pazarlama ve satış giderleri (-) (993.491.805) (6.677.116) 398.058 (999.770.863)

Genel yönetim giderleri (-) (302.964.757) (54.533.025) 4.625.375 (352.872.407)

Diğer faaliyet gelirleri 128.435.697 25.608.193 (4.374.633) 149.669.257

Diğer faaliyet giderleri (-) (102.163.087) (28.963.851) 2.782.946 (128.343.992)

Faaliyet karı 406.362.481 71.164.210 4.661.915 482.188.606

Özkaynak yöntemiyle değerlenen 
yatırımların kar/(zararlarındaki) paylar (12.034.246) (24.766.724) - (36.800.970)

Finansal gelirler 20.168.084 57.422.792 (4.739.613) 72.851.263

Finansal giderler (-) (100.988.494) (51.638.750) 77.698 (152.549.546)

Vergi öncesi kar 313.507.825 52.181.528 - 365.689.353
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1 Ocak-31 Aralık 2009 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Grup dışı satış gelirleri 6.845.308.852 190.574.051 - 7.035.882.903
Bölümlerarası satış 17.973.830 526.831.414 (544.805.244) -
Satış gelirleri 6.863.282.682 717.405.465 (544.805.244) 7.035.882.903

Satışların maliyeti (-) (5.151.969.975) (579.093.922) 530.692.425 (5.200.371.472)
Brüt kar 1.711.312.707 138.311.543 (14.112.819) 1.835.511.431
Pazarlama ve satış giderleri (-) (801.665.991) (5.171.892) 334.470 (806.503.413)
Genel yönetim giderleri (-) (226.219.697) (44.046.329) 4.092.241 (266.173.785)
Diğer faaliyet gelirleri 82.872.341 17.160.521 (8.896.758) 91.136.104
Diğer faaliyet giderleri (-) (132.983.065) (15.679.696) 18.582.866 (130.079.895)
Faaliyet karı 633.316.295 90.574.147 - 723.890.442
Özkaynak yöntemiyle değerlenen 
yatırımların kar/(zararlarındaki) paylar 15.512.901 (2.699.198) - 12.813.703
Finansal gelirler 168.769.873 4.212.271 - 172.982.144
Finansal giderler (-) (173.547.353) 838.681 - (172.708.672)
Vergi öncesi kar 644.051.716 92.925.901 - 736.977.617

Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğüne İlişkin Gelir Tablosu Kalemleri 

1 Ocak-31 Aralık 2010 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Maddi Varlık Değer Düşüş Karşılığındaki Reel Artış (Diğer 
Faaliyet Gideri) (5.356.560) - - (5.356.560)

 

Maddi Varlık Değer Düşüş Karşılığındaki Kur Değişiminden 
Kaynaklanan Artış (Finansal Gider) - - - -

1 Ocak-31 Aralık 2009 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Maddi Varlık Değer Düşüş Karşılığındaki Reel Artış (Diğer 
Faaliyet Gideri) (85.203.475) - - (85.203.475)

 

Maddi Varlık Değer Düşüş Karşılığındaki Kur Değişiminden 
Kaynaklanan Artış (Finansal Gider) (24.520.934) - - (24.520.934)

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlara İlişkin Gelir Tablosu Kalemleri

1 Ocak-31 Aralık 2010 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/
(Zararlarındaki) Paylar (12.034.246) (24.766.724) - (36.800.970)

         

1 Ocak-31 Aralık 2009 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/
(Zararlarındaki) Paylar 15.512.901 (2.699.198) - 12.813.703
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5.3.Yatırım Faaliyetleri

1 Ocak-31 Aralık 2010 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Maddi ve maddi olmayan varlık alımı 2.040.545.240 148.994.905 - 2.189.540.145

Cari dönem amortisman gideri ve itfa payı 405.284.021 53.255.280 - 458.539.301

Özkaynak yöntemiyle değerlenen iştirakler 139.869.760 53.692.268 - 193.562.028

      

1 Ocak-31 Aralık 2009 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Maddi ve maddi olmayan varlık alımı 336.729.429 120.342.608 - 457.072.037

Cari dönem amortisman gideri ve itfa payı 412.438.206 53.594.667 - 466.032.873

Özkaynak yöntemiyle değerlenen iştirakler 129.630.762 22.421.794 - 152.052.556

      

6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Kasa   728.092 540.180

Alınan çekler   32.002 769

Banka – vadeli mevduatlar   686.094.724 974.329.053

Banka – vadesiz mevduatlar   92.757.084 96.796.068

Diğer hazır değerler   34.324.650 18.797.805

    813.936.552 1.090.463.875

         

Vadeli Mevduatlar:

Anapara Para Birimi Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2010

194.300.000 TL %8,03-%9,45

 

195.646.65821.02.2011

41.490.000 EUR %3,25-%3,60 85.094.25517.01.2011-07.03.2011

261.895.582 ABD Doları %3,06-%3,60

 

405.353.81123.03.2011

      686.094.724

         

Anapara Para Birimi Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2009

238.174.400 TL %5,85-%13,70

 

238.174.40004.01.2010-22.02.2010

87.427.313 EUR %1,75-%4,50

 

188.869.22418.01.2010-20.01.2010

363.475.745 ABD Doları %2,00-%6,00

 

547.285.42904.01.2010-25.02.2010

        974.329.053

     



123   Türk Hava Yolları Yıllık Rapor 2010

Türk Hava Yolları A.O. ve Bağlı Ortaklığı
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

7. FİNANSAL YATIRIMLAR 

Kısa vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
3 aydan uzun vadeli mevduatlar - 175.000.000

Türev enstrümanlar gerçeğe uygun değeri (Not: 39) 84.070.372 47.298.370

  84.070.372 222.298.370

       

3 aydan uzun vadeli mevduatlar:

Anapara Para Birimi Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2009

175.000.000 TL

 

175.000.000%11,55 20.07.2010

        175.000.000

     

Uzun vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Sita Inc. 1.679.619   1.679.619

Star Alliance Gmbh 44.465   44.465

Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. 26.859   26.859

  1.750.943   1.750.943

Sita Inc., Star Alliance GMBH ve Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. aktif bir piyasada işlem görmediğinden dolayı maliyet değerleri ile 
gösterilmektedir.

Grup’un uzun vadeli finansal yatırımlarının 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle detayları aşağıdaki gibidir:

  Şirketin ve Sahiplik Sahip Olunan Ana Faaliyet
Şirketin Unvanı Faaliyetin Yeri Oranı Oy Hakkı Alanı
     
Sita Inc. Hollanda %0,1’den az %0,1’den az

Bilgi ve Telekomünikasyon Hizmetleri
       

Star Alliance Gmbh Almanya %5,55 %5,55
Star Alliance Üye Havayolları Arasındaki 

Koordinasyon

Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. Türkiye %0,3 %0,3 İnşaat

8. FİNANSAL BORÇLAR 

Kısa vadeli finansal borçlar aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Banka kredileri 14.696.729 14.439.256

Finansal kiralama borçları 478.423.865 397.827.585

  493.120.594 412.266.841
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Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmının detayları 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

Vade Tarihi Faiz Oranı Para Birimi Orijinal Para Faiz Tahakkuku TL
17.10.2011 Libor+%3,50 ABD Doları 9.422.728 83.565 14.696.729

Vade Tarihi Faiz Oranı Para Birimi Orijinal Para Faiz Tahakkuku TL
17.10.2011 Libor+%3,50 ABD Doları 9.422.728 167.002 14.439.256

Uzun vadeli finansal borçlar aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2010   31 Aralık 2009

Banka kredileri - 14.187.801

Finansal kiralama borçları 3.684.958.785 2.561.711.482

  3.684.958.785 2.575.899.283

       

Uzun vadeli banka kredilerinin detayları 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:

Vade Tarihi Faiz Oranı Para Birimi Orijinal Para TL
17.10.2011 Libor + %3,50 ABD Doları 9.422.728 14.187.801

Finansal kiralama borçları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010   31 Aralık 2009

1 yıldan az 574.170.632 469.617.973

1 – 5 yıl arası 1.904.550.140 1.438.363.567

5 yıldan fazla 2.205.369.454 1.548.610.096

  4.684.090.226 3.456.591.636

Eksi: Gelecek yıllara ait faiz gideri (520.707.576) (497.052.569)

 

Mali tablolarda gösterilen finansal kiralama borçlarının anapara tutarı 4.163.382.650 2.959.539.067

 

Faiz aralığı:

Değişken oranlı borçlar 1.956.645.410 1.133.986.718

Sabit oranlı borçlar 2.206.737.240 1.825.552.349

  4.163.382.650 2.959.539.067

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, ABD Doları ve Euro cinsinden ifade edilen finansal kiralama borçlarının ağırlıklı ortalama faiz oranları, sabit 
oranlı borçlar için %4,52 (31 Aralık 2009: %4,91), değişken oranlı borçlar için ise %0,66 (31 Aralık 2009: %0,78)’dir.

9. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa vadeli diğer finansal yükümlülüklerin dökümü aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Türev enstrümanlar gerçeğe uygun değeri (Not: 39) 62.632.636 45.232.172

Bankaya borçlar 1.117.687 846.771

63.750.323 46.078.943

Bankaya borçlar hesabı ay sonu vergi ve SSK ödemeleri için banka tarafından faizsiz olarak kullandırılan gecelik borçlardan oluşmaktadır. 
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10. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR 

Kısa vadeli ticari alacakların dökümü aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Ticari alacaklar   613.963.860   455.045.487

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not:37)   31.289.397   30.436.630

Şüpheli alacaklar karşılığı   (67.630.443)   (41.791.892)

    577.622.814   443.690.225

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 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin şüpheli 
alacak karşılığındaki değişimi aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010 31 Aralık 2009
Dönem başı ayrılmış karşılık   41.791.892 37.042.788

Cari dönem gideri   37.489.876 22.513.003

Tahsil edilen alacak   (11.136.802) (15.357.120)

Kur farkı geliri   (74.649) -

Silinen alacak   (439.874) (2.406.779)

Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık   67.630.443 41.791.892

         

Grup alacaklarının kredi riski ile ilgili açıklamaları Not:38’deki Kredi Riski bölümünde verilmektedir.

Kısa vadeli ticari borçların dökümü aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Ticari borçlar   672.370.479   536.177.325

İlişkili taraflara ticari borçlar (Not:37)   61.509.126   20.971.493

Diğer   1.994.421   1.961.004

    735.874.026   559.109.822

         

11. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Kısa vadeli diğer alacakların dökümü aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009

Uçak alımı için yapılan nakdi olarak geri alınacak ön ödemeler (net)   1.610.230.030   724.055.005

Fon transferi kısıtlanan banka hesapları (*)   15.851.565 5.647.994

Pilot adaylarına ilişkin eğitim alacakları   9.382.173 -

Yurtdışı satınalma işlemlerinden doğan alacaklar   7.813.311 938.235

Teknik malzeme yurtdışı alacakları   1.656.654 265.974

Personelden alacaklar   1.321.982 1.165.585

Verilen depozito ve teminatlar   906.115 1.153.878

Vergi dairesinden alacaklar   52.323 1.933.804

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar (Not:37)   - 12.581.316

Diğer alacaklar   2.311.624 1.299.578

    1.649.525.777 749.041.369

         

(*) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle bu tutar Taşkent, Bingazi ve Adissababa’daki bankalarda tutulan hesaplarla ilgilidir. 
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Uzun vadeli diğer alacakların dökümü aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009

Uçak alımı için yapılan nakdi olarak geri alınacak ön ödemeler (net)   166.510.045 637.383.512

Faiz takası sözleşmeleri depozitoları   14.656.095   7.663.566

Personelden alacaklar   11.207.991   6.045.185

Faaliyet tipi kiralamalar için verilen avanslar   7.498.785   7.211.446

Yurtdışı satınalma işlemlerinden doğan alacaklar   7.306.887   -

Verilen depozito ve teminatlar   6.234.707   4.863.237

Sita depozito sertifikalarından alacaklar   1.222.478   1.193.182

    214.636.988   664.360.128

       

Kısa vadeli diğer borçların dökümü aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Çeşitli hizmet avansları   63.227.440   69.550.656

Ödenecek SSK primleri   32.540.402   25.835.403

Ödenecek vergi ve fonlar   32.434.572   31.244.933

Sigorta şirketlerine borçlar   16.448.096   14.832.195

Alınan depozito ve teminatlar   13.314.559   9.665.768

Özel kira avansları   1.124.749   895.143

Alınan diğer avanslar   1.001.100   1.150.351

Diğer borçlar   2.707.645   3.458.932

    162.798.563   156.633.381

         

Uzun vadeli diğer borçların dökümü aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Alınan depozito ve teminatlar   9.831.914   8.941.613

     

12. FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR

Yoktur (31 Aralık 2009: Yoktur).

13. STOKLAR 

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Teknik malzeme stokları   150.027.358   133.739.727

Diğer stoklar   36.417.572   29.624.852

    186.444.930   163.364.579

Değer düşüklüğü karşılığı (-)   (14.368.647)   (14.368.647)

    172.076.283   148.995.932
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31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin stok değer düşüklüğündeki değişim aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Dönem başı ayrılmış karşılık   14.368.647   14.724.718

Dönem içinde ayrılan karşılık   -   1.290.280

Dönem içinde ayrılan karşılık iptali   -   (1.646.351)

Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık   14.368.647   14.368.647

         

14. CANLI VARLIKLAR

Yoktur (31 Aralık 2009: Yoktur).

15. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR

Yoktur (31 Aralık 2009: Yoktur).

16. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. (Sun Express)   23.360.765   26.698.068

THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. (Turkish DO&CO) 46.516.347  34.054.590

P&W T.T. Uçak Bakım Merkezi Ltd. Şti. (TEC)   53.692.268   22.421.794

TGS Yer Hizmetleri A.Ş. (TGS)   56.501.684   63.482.168

THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. (THY Opet)   13.490.964   2.459.495

Bosna Hersek Havayolları (Air Bosna)   -   2.936.441

    193.562.028   152.052.556

         

Sun Express’in 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Varlıklar   574.856.563   232.316.502

Yükümlülükler   528.135.034   178.920.367

Özkaynaklar   46.721.529   53.396.135

         

Grup’un özkaynaklardaki payı   23.360.765   26.698.068

    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Hasılat   994.879.582   899.836.648

Dönem(zararı)/karı   (3.810.100)   25.409.528

Dönem (zarar)/karında Grup’un payı   (1.905.050)   12.704.764

 Turkish DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş.’nin 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Varlıklar   154.372.009   122.594.934

Yükümlülükler   61.339.316   52.485.754

Özkaynaklar   93.032.693   68.109.180

         

Grup’un özkaynaklardaki payı   46.516.347   34.054.590
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    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Hasılat   332.540.555   267.960.365

Dönem karı   29.923.513   16.987.205

Dönem karında Grup’un payı   14.961.757   8.493.603

P&W T.T Uçak Bakım Merkezi Ltd. Şti’nin 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Varlıklar   221.389.592   104.846.886

Yükümlülükler   111.813.535   59.088.122

Özkaynaklar   109.576.057   45.758.764

         

Grup’un özkaynaklardaki payı   53.692.268   22.421.794

    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Hasılat   115.968.274   119.754

Dönem zararı   (50.544.335)   (5.508.567)

Dönem zararında Grup’un payı   (24.766.724)   (2.699.198)

Bosna Hersek Havayolları’nın 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Varlıklar   50.735.303   49.653.830

Yükümlülükler   58.714.113   43.661.093

Özkaynaklar   (7.978.810)   5.992.737

         

Grup’un özkaynaklardaki payı   -   2.936.441

    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Hasılat   33.146.759   20.721.502

Dönem zararı   (33.963.163)   (13.524.756)

Dönem zararında Grup’un payı   (16.641.951)   (6.627.130)

TGS’nin 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Hasılat   159.317.791   -

Dönem (zararı)/karı   (13.960.968)   1.964.336

Dönem (zarar)/karında Grup’un payı   (6.980.484)   982.168

17 Eylül 2009 tarihli protokol ve sermaye artışı neticesinde TGS’nin sermayesinin %50’sine tekabül eden 6.000.000 TL nominal tutarında 
hissenin emisyon primli olarak 119.000.000 TL karşılığında Havaş tarafından sermaye artışına iştirak edilmek suretiyle iktisap edilmesi 
neticesinde, TGS’nin özsermayesinde 113.000.000 TL emisyon primi oluşmuştur. Söz konusu emisyon priminin şirket ile TGS arasında 
2010-2014 yıllarında geçerli olacak 5 yıllık hizmet sözleşmesi ile ilişkili olması nedeniyle, TGS’nin özkaynakları içerisinde yer alan emisyon 
priminin Grup payı (%50), hizmet alımı süresince itfa edilmek üzere ‘Ertelenmiş Gelir’ (Not 26) olarak kaydedilmiştir. 
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THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş.’nin 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir. 

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Varlıklar   190.798.801   5.745.326

Yükümlülükler   163.816.873   826.333

Özkaynaklar   26.981.928   4.918.993

         

Grup’un özkaynaklardaki payı   13.490.964   2.459.495

         

    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Hasılat   431.015.063   -

Dönem karı/(zararı)   (2.937.036)   (81.009)

Dönem kar/(zararında) Grup’un payı   (1.468.518)   (40.504)

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/(zarar) içindeki payları aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Sun Ekspress   (1.905.050)   12.704.764

Turkish DO&CO   14.961.757   8.493.603

P&W T.T. Uçak Bakım Merkezi Ltd. Şti.   (24.766.724)   (2.699.198)

Bosna Hersek Havayolları   (16.641.951)   (6.627.130)

TGS   (6.980.484)   982.168

THY Opet   (1.468.518)   (40.504)

Toplam   (36.800.970)   12.813.703

         

17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 

  1 Ocak-   1 Ocak-
  31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Açılış bakiyesi 48.810.000   48.130.000

İlaveler -   758.086

Makul değer değişikliğinden kaynaklanan kazanç/(kayıp) 760.000   (78.086)

Kapanış bakiyesi 49.570.000   48.810.000

       

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri Grup ile ilişkisi olmayan bağımsız bir ekspertiz şirketi tarafından gerçekleştirilen 
değerlemeye göre elde edilmiştir. Değerleme Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir ekspertiz şirketi tarafından 
benzer gayrimenkuller ile ilgili piyasa işlem fiyatlarının referans alınmasıyla tespit edilmiştir. 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira geliri bulunmamaktadır. 
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18. MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 

Yerüstü 

Düzenlemeleri 

ve Binalar

Teknik 

Ekipman, 

Simülatör ve 

Taşıtlar

Diğer 

Ekipmanlar 

ve 

Demirbaşlar

Uçaklar ve 

Yedek  

Motorlar

Komponent 

ve Tamir 

Edilebilir 

Yedek 

Parçalar

 

Özel 

Maliyetler

Yapılmakta 

Olan 

Yatırımlar

Finansal 

Kiralama ile 

Alınan Uçaklar Toplam
Maliyet                  

Açılış Bakiyesi 

1 Ocak 2010
164.645.538 320.921.611 172.635.436 2.563.804.909 319.829.494 47.421.962 17.713.152 5.026.527.470 8.633.499.572

İlaveler 7.315.558 57.101.651 26.337.828 98.420.857 76.359.882 9.925.932 65.082.621 1.821.775.555 2.162.319.884

Çıkışlar (23.718.680) (100.881.839) (15.755.594) (15.779.348) (68.643.740) (146.117) - (29.519.883) (254.445.201)

Transferler 7.547.231 - - 448.477.342 - 891.707 (9.079.123) (447.837.157) -

31 Aralık 2010 kapanış 

bakiyesi
155.789.647 277.141.423 183.217.670 3.094.923.760 327.545.636 58.093.484 73.716.650 6.370.945.985 10.541.374.255

 

Birikmiş Amortisman

Açılış Bakiyesi 

1 Ocak 2010
58.398.566 253.105.940 135.673.684 1.852.152.821 147.045.447 26.183.316

-
1.349.920.748 3.822.480.522

Cari dönem amortismanı 5.287.256 14.393.456 14.194.072 103.678.746 42.340.502 8.933.265 - 264.921.232 453.748.529

Çıkışlar (12.853.638) (79.164.050) (15.476.632) (14.103.848) (36.834.569) (41.153) - (25.174.701) (183.648.591)

Transferler - - - 248.101.229 - - - (248.101.229) -

Değer düşüklüğü reel 

artışı - - 672.729 (273.944.823) - - - 278.628.654 5.356.560

 

31 Aralık 2010 kapanış 

bakiyesi
50.832.184 188.335.346 135.063.853 1.915.884.125 152.551.380 35.075.428

-
1.620.194.704 4.097.937.020

31 Aralık 2010 net defter 

değeri
104.957.463 88.806.077 48.153.817 1.179.039.635 174.994.256 23.018.056 73.716.650 4.750.751.281 6.443.437.235

 

 

Yerüstü 

Düzenlemeleri 

ve Binalar

Teknik 

Ekipman, 

Simülatör ve 

Taşıtlar

Diğer 

Ekipmanlar 

ve 

Demirbaşlar

Uçaklar ve  

Yedek  

Motorlar

Komponent 

ve Tamir 

Edilebilir 

Yedek 

Parçalar

 

Özel 

Maliyetler

Yapılmakta 

Olan 

Yatırımlar

Finansal 

Kiralama ile 

Alınan Uçaklar Toplam
Maliyet                  

Açılış Bakiyesi 

1 Ocak 2009 164.645.538 311.294.139 166.561.736 2.755.313.950 366.092.558 29.093.614 62.709.927 4.855.582.307
8.711.293.769

İlaveler - 19.336.919 20.689.613 60.122.026 93.157.533 2.311.972 27.889.945 230.255.083 453.763.091

Çıkışlar - (9.709.447) (14.615.913) (283.401.122) (139.420.597) (2.850) - (84.407.359) (531.557.288)

Transferler - - - 31.770.055 - 16.019.226 (72.886.720) 25.097.439 -

31 Aralık 2009 kapanış 

bakiyesi
164.645.538 320.921.611 172.635.436 2.563.804.909 319.829.494 47.421.962 17.713.152 5.026.527.470 8.633.499.572

 

Birikmiş Amortisman

Açılış Bakiyesi 

1 Ocak 2009
55.667.061 248.016.427 139.815.066 2.023.627.036 185.009.980 22.559.087

-
980.614.975 3.655.309.632

Cari dönem amortismanı 2.731.505 14.943.907 10.371.000 81.359.580 45.729.773 3.624.704 - 303.470.468 462.230.937

Çıkışlar - (9.340.289) (14.512.382) (256.514.451) (83.694.306) (475) - (40.722.553) (404.784.456)

Değer düşüklüğü reel 

artış/(azalış) - (551.167) - (14.512.305) - - - 100.266.947 85.203.475

Değer düşüklüğü kur 

değişiminden kaynaklanan 

artış/(azalış) - 37.062 - 18.192.961 - - - 6.290.911 24.520.934

31 Aralık 2009 kapanış 

bakiyesi
58.398.566 253.105.940 135.673.684 1.852.152.821 147.045.447 26.183.316

-
1.349.920.748 3.822.480.522

31 Aralık 2009 net defter 

değeri
106.246.972 67.815.671 36.961.752 711.652.088 172.784.047 21.238.646 17.713.152 3.676.606.722 4.811.019.050
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19. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

  Slot Hakkı   Diğer Haklar   Toplam
Maliyet
Açılış Bakiyesi 1 Ocak 2010 - 80.264.956 80.264.956

İlaveler 20.007.450 7.212.811 27.220.261

Çıkışlar - (648) (648)

31 Aralık 2010 kapanış bakiyesi 20.007.450 87.477.119 107.484.569

 

Birikmiş Amortisman
Açılış Bakiyesi 1 Ocak 2010 - 69.595.344 69.595.344

Cari dönem itfa payı - 4.790.772 4.790.772

Çıkışlar - (648) (648)

31 Aralık 2010 kapanış bakiyesi - 74.385.468 74.385.468

 

31 Aralık 2010 net defter değeri 20.007.450 13.091.651 33.099.101

 

  Slot Hakkı Diğer Haklar Toplam
Maliyet
Açılış Bakiyesi 1 Ocak 2009 - 76.958.343 76.958.343

İlaveler - 3.308.946 3.308.946

Çıkışlar - (2.333) (2.333)

31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi - 80.264.956 80.264.956

 

Birikmiş Amortisman
Açılış Bakiyesi 1 Ocak 2009 - 65.795.741 65.795.741

Cari dönem itfa payı - 3.801.936 3.801.936

Çıkışlar - (2.333) (2.333)

31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi - 69.595.344 69.595.344

 

31 Aralık 2009 net defter değeri - 10.669.612 10.669.612

 

Grup, slot haklarını süre konusunda herhangi bir sınırlandırma olmadığından dolayı, sınırsız yararlı ömre sahip maddi olmayan duran varlık 
kapsamında değerlendirmiştir. 

20. ŞEREFİYE 

Yoktur (31 Aralık 2009: Yoktur).

21. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 

Yoktur (31 Aralık 2009: Yoktur).
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22. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa vadeli borç karşılıkları aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Dava karşılıkları   20.480.602   7.287.354

         

Dava karşılıklarının 31 Aralık 2010 ve 2009 dönemlerindeki değişimi aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010 31 Aralık 2009
Dönem başı ayrılmış karşılık   7.287.354   7.460.396

Cari dönemde ayrılan karşılık   13.944.777   1.346.190

Konusu kalmayan karşılık   (751.529)   (1.519.232)

Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık   20.480.602   7.287.354

         

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. 

a) Verilen Teminatlar: 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle verilen teminat mektupları tutarı 94.785.952 TL’dir (31 Aralık 2009: 92.014.638 TL).

  31 Aralık 10   31 Aralık 09
  Dövizli Tutar   TL Karşılığı   Dövizli Tutar   TL Karşılığı
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilen Teminat Rehin ve 
İpotekler (TRİ) 94.785.952 92.014.638

- Teminatlar

TL - 6.035.525 - 19.717.897

EUR 5.550.118 11.372.746 3.806.312 8.222.775

USD 48.939.024 75.659.732 41.880.532 63.059.517

Diğer 1.717.949 1.014.449

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 - - - -

  94.785.952 92.014.638

Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirketin özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle %0 ‘dır (31 Aralık 2009: %0)

b) Hava kargo ücretlerinin sabitlenmesine ilişkin olarak ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi ve Avrupa antitröst otoriteleri tarafından 2006 
yılı başlarında Avrupa ve Amerika’da eş zamanlı olarak, önde gelen havayolları şirketleri dahil olmak üzere, çok sayıda havayolu şirketini 
kapsayan bir inceleme başlatılmıştır. Söz konusu inceleme kapsamında 6 Nisan 2006 tarihinde ABD Columbia (Washington) Bölge 
Mahkemesi tarafından Şirket’e bir tebligat yapılarak hava kargo ücretlerine ilişkin olarak Şirket’in uhdesinde bulunan bilgi ve belgelerin 
ibraz edilmesi talep edilmiştir. Söz konusu tebligatın benzerleri diğer sözü geçen havayollarına da yapılmıştır. İnceleme kapsamında ABD 
Adalet Bakanlığı Antitröst Birimine Şirket’in antitröst kurallarını ihlal etmediği bildirilmiş olup, görüşmeler Şirket’i temsilen ABD’li avukatlarca 
sürdürülmektedir. Rapor tarihi itibariyle, Şirket yönetimi ABD Adalet Bakanlığı’nın başlatmış olduğu incelemelerin mali sonuçlarının 
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güvenilir olarak ölçülemeyeceğini düşünmektedir. Bu sebeple ekteki konsolide finansal tablolarda bu hususlar ile ilgili herhangi bir karşılık 
ayrılmamıştır. 

c) Grup’un iskonto edilmiş kıdem tazminatı yükümlülüğü 170.505.529 TL’dir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Grup’un tüm çalışanlarını işten 
çıkarması durumunda ödeyeceği miktar ise, yaklaşık olarak 320.367.926 TL’dir.

d) Rekabet Kurumu, 1 Temmuz 2010 tarihli toplantısında, Şirket hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir. Soruşturma; Şirket’in, 
İstanbul çıkışlı yurt içi ve yurt dışı hava yoluyla yolcu taşıma hatlarında, rakip firmalar aleyhine dışlayıcı eylemlerde bulunup bulunmadığının 
tespit edilmesi amacıyla başlatılmıştır. Soruşturma Şirket’e tebliğ edilmiş olup, rapor tarihi itibariyle, Şirket yönetimi, Rekabet Kurumu’nca 
başlatılan soruşturmanın mali sonuçlarının güvenilir olarak ölçülemeyeceğini düşünmektedir. Bu sebeple ekteki konsolide finansal 
tablolarda soruşturma ile ilgili herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. 

23. TAAHHÜTLER

Grup’un henüz tahakkuk etmemiş ve iskonto edilmemiş tutarlar üzerinden, faaliyet tipi kiralama borçlarının dökümü aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Bir yıldan az   357.740.489   312.850.973

1 – 5 yıl arası   902.887.434   853.516.736

5 yıldan fazla   319.073.603   422.992.569

    1.579.701.526   1.589.360.278

         

Grup, 2010-2015 yılları arasında teslim almak üzere, uçak üreticisi firmalarca yapılacak indirimler öncesi liste fiyatlarına göre, uçak 
alımlarının toplam bedeli yaklaşık olarak 11,8 milyar ABD Doları olan 89 adet uçak için anlaşma imzalamıştır. Söz konusu uçaklardan 10 
tanesi 2010 yılı içerisinde teslim alınmıştır. Grup, söz konusu alımlarla ilgili olarak ilgili firmalara 31 Aralık 2010 itibariyle 1.152 milyon ABD 
Doları avans ödemesi yapmıştır.

24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Maaş tahakkukları   50.239.944   38.827.130

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Farkı (Not:31)   37.574.079   -

Personele borçlar   541.330   1.437.729

Kullanılmamış izin karşılığı   13.859.404   14.469.621

    102.214.757   54.734.480

         

Uzun vadeli kıdem tazminatı karşılığı dökümü aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Kıdem tazminatı karşılığı   170.505.529   151.875.562

         

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 2011 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı tavanı 2.623 TL (1 Ocak 2010: 2.427 TL)’dir. 
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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. 

UMS 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 2010 tarihi 
itibariyle, ekli konsolide finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğün 
bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %5,10 enflasyon (31 Aralık 2009: %4,80) ve %10 (31 Aralık 
2009: %11) iskonto oranı varsayımlarına göre hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem 
tazminatı tutarlarının tahmini oranı %2,99 olarak dikkate alınmıştır (2009: %2,10). Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, 
Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan 2.623 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki değişim aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak -   1 Ocak -

    31 Aralık 2010 31 Aralık 2009
Dönem başı ayrılmış karşılık   151.875.562   142.459.082

Cari hizmet maliyetleri   29.993.375   15.405.411

Faiz maliyeti   8.990.304   8.870.209

Aktüeryal kayıp/(kazanç)   9.503.082   2.080.775

Ödemeler   (29.856.794)   (16.939.915)

Dönem sonu itibari ile ayrılan karşılık   170.505.529   151.875.562

         

25. EMEKLİLİK PLANLARI

Yoktur (31 Aralık 2009: Yoktur).

26. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer dönen varlıkların dökümü aşağıdaki gibidir:

     

31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Peşin ödenen vergi ve fonlar 59.670.760   33.751.118

Teknik bakım gelir tahakkuku 42.533.116   18.049.297

Peşin ödenmiş faaliyet tipi kiralama giderleri 19.457.461   19.410.997

Teslim alınan uçaklara ilişkin hibe kredi gelir tahakkukları 18.743.129   34.479.378

Diğer peşin ödenmiş giderler 12.178.549   3.551.004

Geri alınacak KDV 11.091.767   9.825.050

Peşin ödenmiş satış komisyonları 10.456.293   9.418.953

Gelecek aylara ait sigorta giderleri 7.697.001   5.197.278

Devreden KDV 6.062.222   -

Interline yolcu geliri tahakkukları 2.554.403   3.409.593

Verilen sipariş avansları 1.680.460   3.788.745

İş avansları 1.368.189   903.082

Diğer dönen varlıklar 1.052.352   1.889.262

  194.545.702   143.673.757

       



135   Türk Hava Yolları Yıllık Rapor 2010

Türk Hava Yolları A.O. ve Bağlı Ortaklığı
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Diğer duran varlıkların dökümü aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin yapılan ödemeler   169.283.390   45.347.530

Motor bakım rezervi   35.285.248   26.581.865

Peşin ödenen uçak finansman giderleri   12.735.035   7.543.182

Peşin ödenmiş faaliyet tipi kiralama giderleri   2.455.512   2.776.711

Peşin ödenen Eximbank garanti ücreti   482.667   1.183.491

Gelecek yıllara ait giderler   810.338   139.175

    221.052.190   83.571.954

         

Diğer kısa vadeli yükümlülüklerin dökümü aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Bakım onarım gider tahakkukları   231.895.137   98.389.811

Acente teşvik primi tahakkuku   17.466.706   5.049.461

Teslim alınacak uçaklara ve simülatörlere ilişkin hibe kredi geliri   12.495.245   -

TGS hisse devri ile ilgili kazanılmamış gelir (Not:16)   11.300.000   11.300.000

Diğer gider tahakkukları   9.058.900   2.142.564

Gelecek aylara ait gelirler   6.360.139   5.534.473

Diğer yükümlülükler   160.683   79.703

    288.736.810   122.496.012

         

Diğer uzun vadeli yükümlülüklerin dökümü aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Brüt hibe krediler   40.474.695   39.419.630

TGS hisse devri ile ilgili kazanılmamış gelir (Not:16)   33.900.000   45.200.000

Gelecek aylara ait gelirler   904.107   5.904.110

Hibe krediler birikmiş amortismanı   (15.301.108)   (11.517.414)

    59.977.694   79.006.326

         

Yolcu uçuş yükümlülüklerinin dökümü aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Bilet satışından doğan yolcu uçuş yükümlülükleri   342.348.911   282.983.563

Mil satışından doğan yolcu uçuş yükümlülükleri   199.888.160   179.318.749

Sık uçuş programı yolcu yükümlülükleri   131.606.808   124.222.967

    673.843.879   586.525.279
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27. ÖZKAYNAKLAR

Grup’un sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Grup % 31 Aralık 2010 % 31 Aralık 2009

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı (*) A, C 49,12 491.218.308 49,12 429.818.308

Diğer (Halka açık kısım) A 50,88 508.781.692 50,88 445.181.692

Ödenmiş sermaye 1.000.000.000 875.000.000

Sermaye düzeltmesi farkları 1.123.808.032 1.123.808.032

Düzeltilmiş sermaye 2.123.808.032 1.998.808.032

(*) Özel şahıslara ait 1.644 adet hisse THY 1984 yılında özelleştirme programına alındığı sırada dikkate alınmamıştır. Bilahare, THY’nın 
Yüksek Planlama Kurulu’nun 30 Ekim 1990 tarihli kararıyla onaylanan ana sözleşmesi gereği söz konusu hisseler T.C. Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı adına kaydedilmiştir.

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Grup’un çıkarılmış ve ödenmiş sermayesi her biri 1 Kr nominal değerli 99.999.999.999 adet A grubu hisse 
ve 1 Kr nominal değerli 1 adet C grubu hisseden oluşmaktadır. Bu hisseler nama yazılıdır. C grubu hisse ÖİB’ye ait olup aşağıda belirtilen 
imtiyazlara sahiptir:

Ana Sözleşme Madde 7: Nama yazılı hisselerin devrinde Yönetim Kurulu onayı ile beraber C grubu hisseyi temsilen seçilen Yönetim Kurulu 
üyesinin olumlu oyunun bulunması şarttır. 

Ana Sözleşme Madde 10: Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşur, 7 üyeden birinin 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 yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre 
birinci tertip yasal yedekler, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip 
yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılabilir karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş 
sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması 
mümkün değildir. Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde yaparlar.

Yabancı Para Çevirim Farkları

Yabancı para çevirim farklarında Grup’un müşterek yönetime tabi ortaklığı olan ve özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen 
Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. (Sun Ekspres)’nin ve Bosna Hersek Havayolları’nın özkaynaklarında kur değişiminden kaynaklanan değişim takip 
edilmektedir.
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Kar Payı Dağıtımı

Hisseleri İMKB’de işlem gören şirketler, SPK tarafından getirilen temettü şartına aşağıdaki şekilde tabidir: 

SPK’nın halka açık şirketlerin kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri: IV, No: 27 Tebliğine göre bu dağıtımın şirketlerin genel kurullarında 
alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara 
dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü 
tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin %5’inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde 
bırakılabilmesine imkan verilmiştir. 

9 Ocak 2009 tarihli Kurul Kararları ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan işletmelerce dağıtılabilir karın 
hesaplanmasında, şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, dağıtacakları kar tutarını Seri:XI No:29 
Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamalarına 
imkan tanınmasına karar verilmiştir. Aynı karar ile şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl karları, dönem karı ve kar dağıtımına 
konu edilebilecek diğer kaynakların toplam tutarına Seri:XI, No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanıp kamuya ilan edilecek finansal tablo 
dipnotlarında yer verilmesine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ocak 2010 tarihli ve 02/51 sayılı kararı ile;

Payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda, herhangi bir asgari kar dağıtım 
zorunluluğu getirilmemesine; bu kapsamda kar dağıtımının Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 27 sayılı tebliğinde yer alan esaslar, 
ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunun hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde 
gerçekleştirilmesine, 

Konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net 
dağıtılabilir kar tutarını Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği 
çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamalarına, 

Şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan dönem karı ve kar dağıtımına konu edilebilecek 
diğer kaynakların toplam tutarına Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No: 29 tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri 
finansal tablo dipnotlarında yer verilmesine,

Seri: IV No: 27 tebliğinin altıncı maddesinde yer alan temettü dağıtım zamanına ilişkin sürelerin uygulanmasında;

a) Temettünün tamamı nakden dağıtılacaksa, temettünün hesap dönemini izleyen beşinci ayın sonuna kadar dağıtımının yapılması 
uygulamasına devam edilmesine, 

b) Temettü pay olarak dağıtılacaksa, bu nedenle ihraç edilecek payların Sermaye Piyasası Kurulu’nca kayda alınması için hesap dönemini 
takip eden beşinci ay sonuna kadar Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulması ve pay dağıtımının hesap dönemini izleyen altıncı 
ayın sonuna kadar tamamlanmasına

c) “a” ve “b” bentlerindeki seçeneklerin birlikte kullanılması durumunda ise, anılan bentlerde belirtilen işlemlerin ayrı ayrı, ancak anılan 
bentlerde yer alan süreler dahilinde yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Şirket’in 20 Nisan 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda; 2009 yılı karından 125.000.000 TL birinci temettü dağıtılmasına ve 
dağıtılacak temettü tutarının tamamının bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
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Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihli yasal kayıtlarında yer alan özkaynak kalemlerinin tutarları aşağıdaki gibidir:

Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000

Hisse Senedi İhraç Primleri 181.185

Yasal Yedekler 55.692.565

Olağanüstü Yedekler (*) 198.959.553

Diğer Kar Yedekleri 9

Özel Fonlar 49.727.910

Geçmiş Yıllar Karları (*) 303.035.058

Dönem Net Karı (*) (102.228.443)

Toplam Özkaynaklar 1.505.367.837

* Yasal kayıtlara göre kar dağıtımına konu edilebilecek toplam tutar 399.766.168 TL’dir.

Nakit akım riskine karşı koruma işlemi fonu

Nakit akım riskine karşı koruma işlemi fonu, 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.

28. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

Brüt karın dökümü aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Tarifeli hizmetler        

Yolcu   7.387.449.566   6.242.396.046

Kargo ve Posta   626.771.496   442.452.326

Toplam tarifeli hizmetler   8.014.221.062   6.684.848.372

Tarifesiz hizmetler   68.549.374   60.234.596

Diğer gelirler   340.027.137   290.836.108

Brüt satışlar   8.422.797.573   7.035.919.076

Eksi: iskontolar ve satıştan iadeler   (26.433)   (36.173)

Net satışlar   8.422.771.140   7.035.882.903

Satışların maliyeti (-)   (6.609.264.529)   (5.200.371.472)

Brüt kar   1.813.506.611   1.835.511.431

         

Tarifeli hizmetlerin coğrafi dağılımı aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
- Avrupa   2.889.916.772   2.621.154.415

- Uzak Doğu   1.493.066.719   1.113.861.041

- Orta Doğu   1.036.566.346   858.064.501

- Amerika   523.157.884   380.388.615

- Afrika   521.520.175   317.489.740

Yurtdışı   6.464.227.896   5.290.958.312

Yurtiçi   1.549.993.166   1.393.890.060

Toplam tarifeli hizmetler ve uçuş geliri   8.014.221.062   6.684.848.372
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Satışların maliyetinin dökümü aşağıdaki gibidir: 

    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Akaryakıt giderleri   2.161.733.716   1.523.170.749

Personel giderleri   1.300.526.286   1.044.182.478

Konma, konaklama ve üstgeçiş giderleri   610.543.663   552.646.148

Yer hizmetleri giderleri   523.017.629   378.811.863

Bakım giderleri   490.503.070   331.881.235

Amortisman giderleri   426.492.568   436.687.493

Yolcu hizmet ve ikram giderleri   400.241.525   325.039.231

Faaliyet tipi kiralama giderleri   367.477.243   275.052.324

Diğer havayolları koltuk kirası   134.361.438   160.695.562

Kısa dönemli uçak kirası giderleri   42.235.496   62.753.715

Diğer kira giderleri   30.682.204   12.393.476

Sigorta giderleri   22.438.600   35.344.992

Hizmet giderleri   22.276.927   25.126.699

Aydınlatma, ısıtma, enerji ve su giderleri   8.234.983   6.075.303

Vergi gideri   7.456.084   5.763.728

Haberleşme giderleri   7.145.661   6.914.020

Nakliye giderleri   6.682.619   7.481.692

Diğer satışların maliyeti   47.214.817   10.350.764

    6.609.264.529   5.200.371.472

         

29. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

1 Ocak -   1 Ocak -

31 Aralık 2010   31 Aralık 2009

Pazarlama ve satış giderleri 999.770.863   806.503.413

Genel yönetim giderleri 352.872.407   266.173.785

1.352.643.270   1.072.677.198
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Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak -   1 Ocak -

31 Aralık 2010   31 Aralık 2009

     

Personel giderleri 277.956.963   221.533.668

Komisyon ve teşvik giderleri 263.302.642   206.925.465

Rezervasyon sistem giderleri 165.359.495   154.300.075

Reklam ve tanıtım giderleri 124.418.782   84.163.376

Özel yolcu programı mil gideri 25.995.372   17.731.434

Hizmet giderleri 25.974.923   24.116.304

Yolcu hizmet ve ikram giderleri 18.893.343   14.014.565

Kira giderleri 17.740.737   23.857.845

Haberleşme giderleri 12.843.288   11.727.334

Nakliye giderleri 11.341.558   7.444.732

Üyelik giderleri 8.810.512   5.118.475

Vergi gideri 8.334.247   7.990.340

Aydınlatma, ısıtma, enerji ve su giderleri 3.753.851   3.291.672

Bakım giderleri 2.364.886   1.539.270

Amortisman giderleri 1.006.904   868.435

Sigorta giderleri 776.036   751.543

Akaryakıt gideri 757.054   866.661

Diğer satış pazarlama giderleri 30.140.270   20.262.219

  999.770.863   806.503.413

       

Genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
         

Personel giderleri   185.591.789 144.413.318

Amortisman giderleri   31.039.829 28.476.945

Sigorta giderleri   20.047.909 16.633.619

Vergi gideri   16.789.756 11.669.858

Hizmet giderleri   16.485.952 12.020.015

Kira giderleri   13.727.308 11.395.026

Uçak finansmanı idari giderleri   13.239.816 3.856.581

Akaryakıt giderleri   11.352.455 6.598.695

Haberleşme giderleri   9.495.881 7.632.253

Bakım giderleri   6.058.195 8.630.075

Aydınlatma, ısıtma, enerji ve su giderleri   2.756.973 2.488.024

Diğer genel yönetim giderleri   26.286.544 12.359.376

    352.872.407   266.173.785
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30. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

Niteliklerine göre giderler 28. ve 29. maddelerde açıklanmıştır.

31. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ 

Diğer faaliyet gelirleri/giderlerinin dökümü aşağıdaki gibidir:

1 Ocak -   1 Ocak -
31 Aralık 2010   31 Aralık 2009

     

Sabit kıymet satış geliri 45.206.644 3.333.754

Sigorta, tazminat ve ceza gelirleri 25.624.334 24.459.577

Bakım malzemesi satıcılarından alınan indirimler 17.329.148 9.060.636

Konusu kalmayan karşılıklar 11.888.331 16.876.352

TGS hisse senedi ihraç primi (Not: 16) 11.300.000 -

Kiralama şirketlerinden alınan bakım iadeleri 7.411.203 16.559.675

Banka protokol geliri 5.000.000 4.730.845

Alış iskontoları 4.287.088 5.857.946

Star ittifakı üyelik gelirleri 3.945.375 2.891.509

Diğer faaliyet gelirleri 17.677.134 7.365.810

149.669.257   91.136.104

     

1 Ocak -   1 Ocak -

31 Aralık 2010   31 Aralık 2009

Karşılık giderleri 51.434.653   24.037.694

Toplu iş sözleşmesi ücret farkları (*) 51.130.281   -

Maddi varlık değer düşüş karşılığındaki reel artış (Not 18) 5.356.560   85.203.475

Vizesiz yolcu gideri 6.192.781   4.796.605

DHMİ’ye devredilen yer hizmetleri binaları maliyeti 4.965.214   -

Uçak kazasına ilişkin giderler 766.804   5.503.191

Diğer faaliyet giderleri   8.497.699   10.538.930

    128.343.992   130.079.895

         

* Grup 2009 yılına ilişkin olarak ilgili yılda personele re’sen yüzde altı oranında ücret artışı yapmıştır. Toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde 
2010 yılında varılan mutabakata göre; 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 31 Aralık 2008 tarihindeki ücretlere, 2009 
yılının ilk altı ayı için yüzde sekiz oranında, 2009 yılının ikinci altı ayı için ise 30 Haziran 2009 tarihindeki ücretlere yüzde iki oranında artış 
yapılmıştır. Toplu iş sözleşmesinde varılan mutabakat uyarınca yapılması gereken ücret artışı ile 2009 yılında re’sen yapılan ücret artışı 
arasındaki fark tutarı toplu iş sözleşmesi ücret farkları olarak gösterilmiştir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ödenecek TİS farkı 37.574.079 
TL’dir.
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32. FİNANSAL GELİRLER 

Finansal gelirlerin dökümü aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Faiz geliri   38.397.854   159.789.136

Kur farkı geliri   21.142.242   -

Reeskont faiz geliri   13.311.167   4.134.460

Türev araçlar gerçeğe uygun değer değişim geliri   - 9.016.534

Temettü geliri   -   42.014

    72.851.263   172.982.144

         

33. FİNANSAL GİDERLER

Finansal giderlerin dökümü aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Finansal kiralama faiz gideri   120.231.843   116.382.383

Finansal kiralama kur farkı gideri   12.876.525   -

Kıdem tazminatı faiz maliyeti   8.990.304   8.870.209

Türev araçlar gerçeğe uygun değer değişim gideri   5.787.041   -

Reeskont faiz gideri   3.252.322   17.530.474

Finansal borçlar kur farkı gideri   386.332   2.890.159

Maddi varlık değer düşüşü karşılığında kur değişiminden kaynaklanan artış   -   24.520.934

Kur farkı gideri   -   1.845.975

Diğer finansal giderler   1.025.179   668.538

    152.549.546   172.708.672

         

34. SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER

Yoktur (31 Aralık 2009: Yoktur).

35. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Dönem karı vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Ödenecek kurumlar vergisi karşılığı 10.387.347   70.893.068

Peşin ödenen vergi ve fonlar (70.058.107)   (68.473.524)

(Vergi alacağı)/Vergi yükümlülüğü (*) (59.670.760)   2.419.544

     

(*) Peşin ödenen vergilerin, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ödenecek kurumlar vergisini aşan kısmı diğer dönen varlıklar altında gösterilmiştir.
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Vergi gideri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
Cari dönem vergi gideri   8.213.633   70.893.068

2009 yılı kurumlar vergisi değişikliği (diğer)   2.173.714   -

2008 yılı kurumlar vergisi değişikliği (yurtdışı kazanç istisnası) (*)   -   33.121.716

2008 yılı kurumlar vergisi değişikliği (diğer)   -   508.583

Ertelenen vergi gideri   68.858.645   42.171.544

2008 yılı ertelenmiş vergi değişikliği (yurtdışı kazanç istisnası) (*)   -   31.206.426

Vergi gideri   79.245.992   177.901.337

         

(*) Yurtdışı şube kazancının hesaplama yöntemi ile ilgili muhasebe tahminlerinde yapılan değişiklik sonucunda oluşan, 64.328.144 TL 
(33.121.716 TL kurumlar vergisi ve 31.206.428 TL 2008 yılı devreden mali zararlarının ortadan kalkması sonucu ertelenmiş vergi gideri) ek 
vergi yükü 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolara yansıtılmıştır.

Diğer kapsamlı gelire ait vergi etkileri aşağıdaki gibidir.

    1 Ocak - 31 Aralık 2010
    Vergi öncesi   Vergi (gideri)/   Vergi sonrası
    tutar   geliri   tutar
             

Yabancı para çevrim farklarındaki değişim   (1.051.704)   -   (1.051.704)

Nakit akım riskinden korunma fonundaki değişim   21.418.876   (4.283.775)   17.135.101

Dönem içerisindeki diğer kapsamlı gelir   20.367.172   (4.283.775)   16.083.397

             

1 Ocak – 31 Aralık 2010 dönemine ilişkin diğer kapsamlı gelire dahil yabancı para çevrim farklarındaki değişim 1.051.704 TL olup buna 
ilişkin vergi etkisi bulunmamaktadır.

Kurumlar Vergisi

Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için 
ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları konsolide ettiği finansal 
tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi 
yükümlülükleri, konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından 
indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları 
ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.

2010 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2009: %20).

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2010 yılı kurum kazançlarının geçici vergi 
dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. (2009: 
%20). 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.
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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 stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak 
uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. 
Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir. 

24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı 
yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.

Ertelenmiş Vergi:

Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS’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 UFRS’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 %20’dir (2009:%20).

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.

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve (yükümlülükleri) aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009
Sabit kıymetler (525.486.010) (437.228.761)

Bilet satış avans karşılığı (57.133.510) (48.624.219)

Gider tahakkukları 70.912.827 41.874.247

Kıdem tazminatı karşılığı 33.895.715 30.375.112

Birikmiş mali zarar 19.490.674 -

Uzun vadeli finansal kiralama borcu 19.236.155 21.625.506

Stok düzeltmesi (19.172.440) (1.165.198)

Kısa vadeli finansal kiralama borcu 13.647.501 21.321.316

Şüpheli alacaklar karşılığı 4.352.313 3.752.304

Stok değer düşüş karşılığı 2.873.729 2.873.729

Kullanılmamış izin karşılığı 2.771.881 2.739.207

Gelecek aylara ait gelir ve giderler (1.420.257) (756.009)

Diğer 645.897 969.661

Ertelenen vergi yükümlülükleri (435.385.525) (362.243.105)

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareketi aşağıdadır:

1 Ocak -   1 Ocak -
31 Aralık 2010   31 Aralık 2009

Dönem başı ertelenmiş vergi yükümlülüğü 362.243.105   289.302.967

Ertelenmiş vergi gideri 68.858.645   73.377.970

Finansal riskten korunma fonu vergi geliri 4.283.775   (437.832)

Dönem sonu ertelenmiş vergi yükümlülüğü 435.385.525   362.243.105
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31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
 Vergi karşılığının mutabakatı:      

Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kar 365.689.353 736.977.617

 

%20 vergi oranı 73.137.871 147.395.523

 

Vergi etkileri:

- kanunen kabul edilmeyen giderler 4.029.468 233.564

- 2009/2008 yılı kurumlar vergisi değişikliğinin etkisi 2.173.714 -

- vergiye tabi olmayan gelirler - (2.846.785)

- yurtdışı kazanç istisnası - 33.121.716

- diğer (95.061) (2.681)

Gelir tablosundaki vergi karşılığı gideri 79.245.992 177.901.337

36. HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Konsolide gelir tablolarında belirtilen hisse başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine 
bölünmesi ile tespit edilir. 

Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. 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.

Hisse başına kazanç, net karın ilgili dönemler içindeki ağırlıklı ortalama hisse adedine bölünmesi ile aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

Toplam hisselerin 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerindeki sayısı ve hisse başına karın hesaplaması aşağıda gösterildiği gibidir: 

1 Ocak -   1 Ocak -
31 Aralık 2010   31 Aralık 2009

1 Ocak itibariyle hisse adedi (tam adet) 87.500.000.000 87.500.000.000

Çıkarılan yeni hisse adedi (tam adet) 12.500.000.000 -

31 Aralık itibariyle hisse adedi (tam adet) 100.000.000.000 87.500.000.000

Hisselerin dönem içerisindeki ağırlıklı ortalaması (tam adet) 100.000.000.000 100.000.000.000

Dönem karı 286.443.361 559.076.280

Hisse başına kazanç (Kr) (*) 0,29   0,56

(*) 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kazanç sırasıyla 1 Ocak-31 Aralık 2010 döneminde 0,29 TL; 1 Ocak-31 Aralık 2009 döneminde 
ise 0,56 TL olmaktadır.

37. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen ortaklıklardan kısa vadeli ticari alacakların dökümü (Not: 10) aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
P & W T.T Uçak Bakım Merkezi Ltd. Şti.   30.114.504   26.705.625

Sun Express   1.174.893   -

TGS   -   1.517

Bosna Hersek Hava Yolları   2.737.156   3.729.488

Şüpheli Alacak Karşılığı (-)   (2.737.156)   -

    31.289.397   30.436.630
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Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen ortaklıklardan kısa vadeli ticari olmayan alacakların (Not: 11) dökümü aşağıdaki 
gibidir:

         

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
TGS Yer Hizmetleri A.Ş. (TGS)   -   12.546.944

Bosna Hersek Hava Yolları   -   34.372

    -   12.581.316

         

Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen ortaklıklara kısa vadeli ticari borçlar (Not: 10) aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
TGS   29.890.972   -

THY Opet   25.999.690   -

Turkish DO&CO   5.618.464   7.629.804

Sun Express   -   13.341.689

    61.509.126   20.971.493

31 Aralık 2010 tarihinde sona eren döneme ilişkin özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen ortaklıklarla olan işlemler aşağıdaki 
gibidir:

    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
P & W T.T Uçak Bakım Merkezi Ltd. Şti.’ye yapılan satışlar (*)   52.748.735   23.467.921

TGS’ye yapılan satışlar (*)   52.018.689   -

Sun Ekspress’e yapılan satışlar   15.084.575   46.068.132

Bosna Hersek Hava Yolları’na yapılan satışlar   10.564.680   4.399.906

Turkish DO&CO’ya yapılan satışlar   1.743.035   1.001.534

THY Opet’e yapılan satışlar   81.993   -

    132.241.707   74.937.493

(*) TGS ve P&W T.T Uçak Bakım Merkezi’ne yapılan satışların önemli bir kısmı sabit kıymet satışlarından oluşmaktadır.

    1 Ocak -   1 Ocak -
    31 Aralık 2010   31 Aralık 2009
THY Opet’ten yapılan alımlar   424.790.209   -

Turkish DO&CO’dan yapılan alımlar   280.173.198   224.579.638

TGS ‘den yapılan alımlar   162.827.775   -

P & W T.T Uçak Bakım Merkezi Ltd. Şti.’den yapılan alımlar   99.494.701   -

Sun Ekspress’ten yapılan alımlar   29.470.829   57.017.608

Bosna Hersek Hava Yolları’ndan yapılan alımlar   7.935.222   2.435.000

    1.004.691.934   284.032.246

Grup ile Sun Express ve Bosna Hersek Hava Yolları arasındaki işlemler, koltuk kiralama işlemlerinden; Turkish DO&CO arasındaki işlemler 
ikram hizmetleri ve kredi finansmanı işlemlerinden; TGS arasındaki işlemler yer hizmetleri temininden; P&W T.T arasındaki işlemler motor 
bakım hizmetlerinden; THY OPET arasındaki işlemler havacılık yakıtları temininden 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 4.220.465 TL’dir (2009: 3.693.289 
TL).
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38. 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 8. notta açıklanan finansal borçları da 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.

Grup’un genel stratejisinde 2009 yılına göre bir değişiklik olmamıştır. 

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009

Toplam Borçlar 4.977.703.728 3.595.046.545

Eksi:Nakit ve nakit benzerleri (813.936.552) (1.090.463.875)

Net Borç 4.163.767.176 2.504.582.670

Toplam Özkaynak 3.747.406.984 3.444.880.226

Toplam Sermaye 7.911.174.160 5.949.462.896

Net borç/toplam sermaye oranı 0,53 0,42

(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. Grubun risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı 
üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Grup, çeşitli finansal risklerden korunmak amacı 
ile türev ürünleri kullanmaktadır.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise finansal 
risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grup’un operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. 
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b.1) Kredi riski yönetimi

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi 

riskleri Alacaklar

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

31 Aralık 2010

İlişkili 

Taraf Diğer Taraf

İlişkili 

Taraf Diğer Taraf

Bankalardaki

Mevduat

Türev

Araçlar

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi 

riski (*) 31.289.397 546.333.417 - 1.864.162.765 778.851.808 84.070.372

-Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış 

kısmı (**) 6.903.023

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne 

uğramamış finansal

varlıkların net defter değeri 31.289.397 459.996.786 - 1.864.162.765 778.851.808 84.070.372

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulanan, aksi 

takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne 

uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne 

uğramamış varlıkların net defter değeri 86.336.631 - - - -

-teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 2.447.478 - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter 

değerleri

-Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 2.737.156 64.893.287 - - - -

-Değer Düşüklüğü (-) (2.737.156) (64.893.287) - - - -

-Net değerin teminat, vs ile güvence altına 

alınmış kısmı - - - - - -

-Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - -

-Değer Düşüklüğü (-) - - - - - -

-Net değerin teminat, vs ile güvence altına 

alınmış kısmı - - - - - -

E.Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - -

(*)Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.

(**)Teminatlar, müşterilerden alınan nakit teminat ve teminat mektuplarından oluşmaktadır.
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Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi 

riskleri Alacaklar

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

31 Aralık 2009 İlişkili Taraf Diğer Taraf

İlişkili 

Taraf Diğer Taraf

Bankalardaki

Mevduat

Türev

Araçlar

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami 

kredi riski (*) 30.436.630 413.253.595 12.581.316 1.400.820.181 1.246.125.121 47.298.370

-Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış 

kısmı (**) - 3.437.802 - - - -

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne 

uğramamış finansal varlıkların net defter değeri 30.436.630 331.244.557 12.581.316 1.400.820.181 1.246.125.121 47.298.370

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulanan, aksi 

takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne 

uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne 

uğramamış varlıkların net defter değeri - 82.009.038 - - - -

-teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 2.442.335 - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter 

değerleri - - - - - -

-Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 40.576.100 - - - -

-Değer Düşüklüğü (-) - (40.576.100) - - - -

-Net değerin teminat, vs ile güvence altına 

alınmış kısmı - - - - - -

-Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - 1.215.792 - - - -

-Değer Düşüklüğü (-) - (1.215.792) - - - -

-Net değerin teminat, vs ile güvence altına 

alınmış kısmı - - - - - -

E.Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - -

(*)Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.

(**)Teminatlar, müşterilerden alınan nakit teminat ve teminat mektuplarından oluşmaktadır.

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup’a finansal bir kayıp oluşturması 
riski, kredi riski olarak tanımlanır.

Grup’un kredi riski temel olarak ticari alacaklarına ilişkindir. Bilançoda gösterilen tutar Grup yönetiminin önceki tecrübelerine ve cari 
ekonomik şartlara bağlı olarak tahmin ettiği şüpheli alacaklar düşüldükten sonraki net tutardan oluşmaktadır. Grup’un kredi riski çok 
sayıda müşteriyle çalışıldığından dolayı dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi risk yoğunlaşması yoktur.
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Grup’un 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle vadesi geçmiş alacaklarının vade analizi aşağıda sunulmuştur. 

Alacaklar

31 Aralık 2010
Ticari 

Alacaklar
Diğer 

Alacaklar
Bankalardaki 

 Mevduat
Türev 

Araçlar Diğer Toplam

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 48.905.501 - - - - 48.905.501

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 46.738.115 - - - - 46.738.115

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 49.262.290 - - - - 49.262.290

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 8.696.618 - - - - 8.696.618

Vadesi üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş 364.550 - - - - 364.550

Toplam vadesi geçen alacaklar 153.967.074 - - - - 153.967.074

Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 2.447.478 - - - - 2.447.478

Grup’un 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle vadesi geçmiş alacaklarının vade analizi aşağıda sunulmuştur. 

Alacaklar

31 Aralık 2009
Ticari 

Alacaklar
Diğer 

Alacaklar
Bankalardaki 

 Mevduat
Türev 

Araçlar Diğer Toplam

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 31.024.457 - - - - 31.024.457

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 30.409.900 - - - - 30.409.900

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 19.120.026 - - - - 19.120.026

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 42.030.755 - - - - 42.030.755

Toplam vadesi geçen alacaklar 122.585.138 - - - - 122.585.138

Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 2.442.335 - - - - 2.442.335

Bilanço tarihi itibariyle Grup’un vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmamış olanlara ilişkin aldığı nakit teminat ve teminat 
mektupları toplamı 2.447.478 TL’dir (31 Aralık 2009: 2.442.335 TL).

Bilanço tarihi itibariyle, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmış olanlara ilişkin alınan teminatlar bulunmamaktadır.

b.2) Likidite riski yönetimi

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, Yönetim Kuruluna 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. 
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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. 

Likidite riski tablosu:

31 Aralık 2010

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 14.696.729 15.022.192 - 15.022.192 - -

Finansal kiralama 
yükümlülükleri 4.163.382.650 4.684.090.226 131.528.838 442.641.794 1.904.550.140 2.205.369.454

Ticari borçlar 735.874.026 749.280.248 662.394.432 86.885.816 - -

Diğer finansal yükümlülükler 1.117.687 1.117.687 1.117.687 - - -

Toplam 4.915.071.092 5.449.510.353 795.040.957 544.549.802 1.904.550.140 2.205.369.454

31 Aralık 2009

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 28.627.057 29.847.936 7.680.629 7.536.703 14.630.604 -

Finansal kiralama 
yükümlülükleri 2.959.539.067 3.456.591.636 103.436.047 366.181.926 1.438.363.567 1.548.610.096

Ticari borçlar 559.109.822 559.920.492 488.863.129 71.057.363 - -

Diğer finansal 
yükümlülükler 846.771 846.771 846.771 - - -

Toplam 3.548.122.717 4.047.206.835 600.826.576 444.775.992 1.452.994.171 1.548.610.096

b.3) 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. 
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b.3.1) 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 itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2010

  TL TOPLAM ABD DOLARI AVRO GBP Diğer

1.Ticari Alacaklar 401.348.898 145.176.463 87.020.463 12.210.604 156.941.368

2a.Parasal Finansal Varlıklar 2.316.370.081 2.098.839.409 110.826.542 612.421 106.091.709

2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - -

3.Diğer 66.293.167 61.852.539 2.598.539 144.937 1.697.152

4.Dönen Varlıklar (1+2+3) 2.784.012.146 2.305.868.411 200.445.544 12.967.962 264.730.229

5.Ticari Alacaklar - - - - -

6a.Parasal Finansal Varlıklar (166.510.045) (166.510.045) - - -

6b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - -

7.Diğer 180.292.325 144.001.412 29.331.543 888.663 6.070.707

8.Duran Varlıklar (5+6+7) 13.782.280 (22.508.633) 29.331.543 888.663 6.070.707

9.Toplam Varlıklar (4+8) 2.797.794.426 2.283.359.778 229.777.087 13.856.625 270.800.936

10.Ticari Borçlar 348.866.521 84.844.541 165.949.619 8.686.835 89.385.526

11.Finansal Yükümlülükler 631.463.497 379.137.239 252.326.258 - -

12a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler (4.731.681) 2.198.278 (10.958.333) 243.455 3.784.919

12b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 489.632 56.367 433.265 - -

13.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 976.087.969 466.236.425 407.750.809 8.930.290 93.170.445

14.Ticari Borçlar -

15.Finansal Yükümlülükler 3.781.139.557 1.801.134.839 1.980.004.718 - -

16a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 9.829.695 3.453.108 5.418.972 2.604 955.011

16b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - -

17.Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 3.790.969.252 1.804.587.947 1.985.423.690 2.604 955.011

18.Toplam Yükümlülükler (13+17) 4.767.057.221 2.270.824.372 2.393.174.499 8.932.894 94.125.456

19.Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev 
Araçların Net Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu 
(19a-19b) (2.281.685) (244.025.867) 241.744.182 - -

19a.Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 241.744.182 - 241.744.182 - -

19b.Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 244.025.867 244.025.867 - - -

20.Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) 
Pozisyonu (9-18+19)

(1.971.544.480) (231.490.461) (1.921.653.230) 4.923.731 176.675.480

21.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/
(Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23) 
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

(2.215.358.655) (193.262.178) (2.194.894.229) 3.890.131 168.907.621

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 - - - - -

25.İhracat 6.528.219.249 924.361.219 2.349.790.637 153.310.525 3.100.756.868

26.İthalat 2.634.053.757 1.771.619.115 599.994.315 30.330.811 232.109.516
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  31 Aralık 2009

  TL TOPLAM ABD DOLARI AVRO GBP Diğer

1.Ticari Alacaklar 318.804.899 91.640.001 108.281.865 8.393.269 110.489.764

2a.Parasal Finansal Varlıklar 1.596.717.983 1.276.912.740 214.803.790 12.413.729 92.587.724

2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - -

3.Diğer 1.982.078 1.066.174 94.361 103.224 718.319

4.Dönen Varlıklar (1+2+3) 1.917.504.960 1.369.618.915 323.180.016 20.910.222 203.795.807

5.Ticari Alacaklar - - - - -

6a.Parasal Finansal Varlıklar 637.383.512 637.383.512 - - -

6b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - -

7.Diğer 65.373.959 48.743.839 12.586.766 2.119.701 1.923.653

8.Duran Varlıklar (5+6+7) 702.757.471 686.127.351 12.586.766 2.119.701 1.923.653

9.Toplam Varlıklar (4+8) 2.620.262.431 2.055.746.266 335.766.782 23.029.923 205.719.460

10.Ticari Borçlar 297.880.412 120.793.475 107.571.626 5.863.884 63.651.427

11.Finansal Yükümlülükler 457.499.014 252.991.955 204.507.059 - -

12a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 14.337.275 7.789.570 3.479.885 336.138 2.731.682

12b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - -

13.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 769.716.701 381.575.000 315.558.570 6.200.022 66.383.109

14.Ticari Borçlar - - - - -

15.Finansal Yükümlülükler 2.575.899.284 975.801.038 1.600.098.246 - -

16a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 8.941.614 2.354.919 5.734.714 2.605 849.376

16b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - -

17.Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 2.584.840.898 978.155.957 1.605.832.960 2.605 849.376

18.Toplam Yükümlülükler (13+17) 3.354.557.599 1.359.730.957 1.921.391.530 6.202.627 67.232.485

19.Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların 
Net Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 27.416.849 (257.400.455) 284.817.304 - -

19a.Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden 
Türev Ürünlerin Tutarı 284.817.304 - 284.817.304 - -

19b.Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden 
Türev Ürünlerin Tutarı 257.400.455 257.400.455 - - -

20.Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) 
Pozisyonu (9-18+19)

(706.878.319) 438.614.854 (1.300.807.444) 16.827.296 138.486.975

21.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/
(Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23) 
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

(801.651.205) 646.205.296 (1.598.305.875) 14.604.371 135.845.003

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 - - - - -

25.İhracat 5.356.374.684 756.866.783 2.821.421.134 152.119.413 1.625.967.354

26.İthalat 1.684.743.255 1.003.419.468 488.549.014 19.535.389 173.239.384
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Kur riskine duyarlılık

Grup, başlıca ABD Doları , EURO ve GBP cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları, EURO ve GBP 
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.

31 Aralık 2010 
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)

Yabancı paranın
%10 değer kazanması

Yabancı paranın
%10 değer kaybetmesi

 

1 ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (23.149.046) 23.149.046

2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - -

3-ABD Doları net etki (1 +2) (23.149.046) 23.149.046

4 -Avro net varlık/yükümlülük (192.165.323) 192.165.323

5 -Avro riskinden korunan kısım (-) - -

6-Avro net etki (4+5) (192.165.323) 192.165.323

7 -GBP net varlık/yükümlülüğü 492.373 (492.373)

8-GBP riskinden korunan kısım (-) - -

9-GBP net etki (7 +8) 492.373 (492.373)

10 -Diğer net varlık/yükümlülüğü 17.667.548 (17.667.548)

11-Diğer riskinden korunan kısım (-) - -

12-Diğer net etki (10 +11) 17.667.548 (17.667.548)

TOPLAM (3 + 6 + 9 + 12) (197.154.448) 197.154.448
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31 Aralık 2009 
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)

Yabancı paranın
%10 değer kazanması

Yabancı paranın
%10 değer kaybetmesi

 

1 ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 43.861.485 (43.861.485)

2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - -

3-ABD Doları net etki (1 +2) 43.861.485 (43.861.485)

4 -Avro net varlık/yükümlülük (130.080.744) 130.080.744

5 -Avro riskinden korunan kısım (-) - -

6-Avro net etki (4+5) (130.080.744) 130.080.744

7 -GBP net varlık/yükümlülüğü 1.682.730 (1.682.730)

8-GBP riskinden korunan kısım (-) - -

9-GBP net etki (7 +8) 1.682.730 (1.682.730)

10 -Diğer net varlık/yükümlülüğü 13.848.698 (13.848.698)

11-Diğer riskinden korunan kısım (-) - -

12-Diğer net etki (10 +11) 13.848.698 (13.848.698)

TOPLAM (3 + 6 + 9 + 12) (70.687.831) 70.687.831

Grup sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanmaktadır. Mevcut borçların faiz durumları göz önüne alındığında değişken faizli 
borçların büyük çoğunluğu oluşturduğu görülmekle 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.

Faiz Pozisyonu Tablosu

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009
Sabit Faizli Araçlar

Finansal Yükümlülükler  2.206.737.240   1.825.552.349

Değişken Faizli Finansal Araçlar

Finansal Yükümlülükler 1.971.342.139 1.162.613.775

Riskten Korunma Muhasebesine Konu Olmayan Faiz Takası Sözleşmeleri 
(Net) 7.569.719 (829.874)

Riskten Korunma Muhasebesine Konu Olan Faiz Takası Sözleşmeleri 
(Net) (27.153.795) (7.130.730)

Not 39’ da belirtildiği üzere Grup 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 741.452.020 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.
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Libor ve Euribor faiz oranında %0,5’lik bir yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda:

Grup’un 2010 yılına ait vergi öncesi dönem karı 9.856.711 TL azalacaktır (31 Aralık 2009 döneminde vergi öncesi dönem karı 5.813.069 
TL azalacaktır). Libor ve Euribor faiz oranının %0,5 düşmesi durumunda ise 2010 yılı 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 14.732.662 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.

b.3.3) Akaryakıt Fiyatı Duyarlılığı

Not 39’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 33.403.995 TL artacaktır. Akaryakıt fiyatlarında %10’luk bir düşüş meydana gelmesi durumunda ise ertelenmiş vergi etkisi 
hariç Grup özkaynakları aynı tutarda azalacaktır.

39. FİNANSAL ARAÇLAR 

Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:

• Standart vade ve koşullarda, aktif likit bir piyasada işlem gören finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri kote edilmiş 
piyasa fiyatı üzerinden belirlenir.

• Türev araçların gerçeğe uygun değeri, kote edilmiş fiyatları kullanılmak suretiyle hesaplanır. Fiyatların mevcut olmadığı durumlarda, türev 
araçların (forward ve swap) vadeleri için uygulanabilir getiri eğrisi kullanılmak suretiyle indirgenmiş nakit akımı analizi kullanılır.

 

 

31 Aralık 2010 Bilanço

 

 

 

 

Krediler ve

Alacaklar

 

 

 

Finansal Riskten 

Korunma

Muhasebesine Göre

Muhasebeleştirilen 

Türev Araçlar

 

 

 

Gerçeğe 

Uygun 

Değeri

Kar/Zarara

Yansıtılan 

Türev 

Araçlar

 

 

 

Maliyet 

Değeri ile

Gösterilen

Satılmaya 

Hazır 

Yatırımlar

 

 

 

İtfa Edilmiş

Değerlerinden 

Gösterilen

Finansal 

Yükümlülükler

 

 

 

 

 

Kayıtlı Değer

 

 

 

 

 

Not

                             

Finansal Varlıklar                            

Nakit ve Nakit Benzerleri   813.936.552   -   -   -   -   813.936.552   6

Finansal Yatırımlar   -   44.396.158   39.674.214   1.750.943   -   85.821.315   7

Ticari Alacaklar   577.622.814   -   -   -   -   577.622.814   10

Diğer Alacaklar   1.864.162.765   -   -   -   -   1.864.162.765   11

                             

Finansal Yükümlülükler                            

Banka Kredileri   -   -   -   -   14.696.729   14.696.729   8

Finansal Kiralama Borçları   -   -   -   -   4.163.382.650   4.163.382.650   8

Diğer Finansal 
Yükümlülükler   -   22.537.592   40.095.044   -   1.117.687   63.750.323   9

Ticari Borçlar   -   -   -   -   735.874.026   735.874.026   10
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31 Aralık 2009 Bilanço

 

 

 

 

Krediler ve

Alacaklar

 

 

 

Finansal Riskten 

Korunma

Muhasebesine Göre

Muhasebeleştirilen 

Türev Araçlar

 

 

 

Gerçeğe 

Uygun 

Değeri

Kar/Zarara

Yansıtılan 

Türev 

Araçlar

 

 

 

Maliyet 

Değeri ile

Gösterilen

Satılmaya 

Hazır 

Yatırımlar

 

 

 

İtfa Edilmiş

Değerlerinden 

Gösterilen

Finansal 

Yükümlülükler

 

 

 

 

 

Kayıtlı Değer

 

 

 

 

 

Not

                             

Finansal Varlıklar                            

Nakit ve Nakit Benzerleri   1.090.463.875   -   -   -   -   1.090.463.875   6

Finansal Yatırımlar   175.000.000   4.102.120   43.196.250   1.750.943   -   224.049.313   7

Ticari Alacaklar   443.690.225   -   -   -   -   443.690.225   10

Diğer Alacaklar   1.413.401.497   -   -   -   -   1.413.401.497   11

                             

Finansal Yükümlülükler                            

Banka Kredileri   -   -   -   -   28.627.057   28.627.057   8

Finansal Kiralama Borçları   -   -   -   -   2.959.539.067   2.959.539.067   8

Diğer Finansal 
Yükümlülükler   -   7.866.905   37.365.267   -   846.771   46.078.943   9

Ticari Borçlar   -   -   -   -   559.109.822   559.109.822   10

Grup, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.

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. 
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Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aşağıdaki gibidir:

    Raporlama tarihi itibariyle
    gerçeğe uygun değer seviyesi
    31 Aralık   1. Seviye   2. Seviye   3. Seviye
Finansal varlıklar   2010   TL   TL   TL
         
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar  

Türev araçlar   39.674.214  -  39.674.214  -

Finansal riskten korunma muhasebesine göre muhasebeleştirilen 
finansal varlıklar   

Türev araçlar 44.396.158 - 44.396.158 -

         
Toplam  84.070.372  -  84.070.372  -

 
Finansal yükümlülükler   2010   TL   TL   TL
         
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar  

Türev araçlar   40.095.044  -  40.095.044  -

Finansal riskten korunma muhasebesine göre muhasebeleştirilen 
finansal varlıklar   

Türev araçlar 22.537.592 - 22.537.592 -

         
Toplam  62.632.636  -  62.632.636  -

Grup, gelecekteki önemli işlemleri ve nakit akımlarını finansal riskten korumak amacıyla bazı sabit faiz oranlı finansal kiralama borçlarını 
değişken faiz oranlı finansal kiralama borçlarına çevirmek ve bazı Euro cinsinden olan finansal kiralama borçlarını ABD Doları cinsinden 
finansal kiralama borçlarına çevirmek üzere faiz oranı ve çapraz kur takası sözleşmelerine girmiştir. Bu işlemlerle ilgili türev araçların 
gerçeğe uygun değerlerindeki değişim doğrudan dönem kar/zararı içerisinde muhasebeleştirilmektedir.

Grup’un değişken faizli finansal yükümlükleri Not: 38 b.3.2’de açıklanmaktadır. Haziran 2009 tarihinden itibaren Grup uzun dönem finansal 
kiralama borçluluğunu dikkate alarak faiz maliyetlerinin karşılanabilir seviyede tutulması amacıyla vadeleri 2010 yılı 2. yarısından sonraya 
denk gelen finansal kiralama yükümlülüklerine ait değişken faiz geri ödemeli USD ve EUR borçların yaklaşık %38’i faiz oranlarını sabitlemek 
için sabit ödeyen/değişken alan faiz takası işlemlerine girmiştir. Değişken faizli finansal kiralama yükümlülüklerinden kaynaklanan nakit 
akım risklerine karşı riskten korunma muhasebesine konu edilen bu türev araçların gerçeğe uygun değerlerindeki değişimin riskten 
korunmada etkin olan kısmı özkaynaklar altında nakit akım riskinden korunma fonu içerisinde muhasebeleştirilmektedir. 

2010 yılında Grup satışların maliyetinin yaklaşık olarak %33’ü olan akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan riski kontrol 
edebilmek ve akaryakıt maliyetinin, akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan etkilenmesini azaltmak amacıyla yıllık jet yakıtı tüketim 
miktarının yaklaşık %20’sine kadar olan kısmı için “Riskten Korunma” işlemleri yapmaya başlamıştır. Grup bu amaçla nakit hesaplanılan 
vadeli yakıt alım sözleşmelerine girmiştir. Şirket’in 21 Ocak 2011 tarihli yönetim kurulu kararına göre aylık tüketim rakamının %20’si olacak 
şekilde uygulanmakta olan riskten korunma oranının yeni stratejiye geçiş sürecinde işlemlere başlanılmasından 12 ay sonra %50 olacak 
şekilde tedrici olarak her ay %2,5 oranında arttırılmasına karar verilmiştir. Gelecekteki akaryakıt alımlarından kaynaklanan nakit akım 
risklerine karşı riskten korunma muhasebesine konu edilen bu türev araçların gerçeğe uygun değerlerindeki değişimin riskten korunmada 
etkin olan kısmı özkaynaklar altında nakit akım riskinden korunma fonu içerisinde muhasebeleştirilmektedir.
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Grup’un 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle yukarıdaki işlemler dolayısıyla girmiş olduğu türev araçlar ve bakiyeleri aşağıda 
sunulmuştur:

31 Aralık 2010
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 - (22.537.592) (22.537.592)

Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde edilen vadeli 
akaryakıt alım sözleşmeleri 44.396.158 - 44.396.158

Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların gerçeğe uygun 
değeri 44.396.158   (22.537.592)   21.858.566

Riskten korunma muhasebesine konu olmayan çapraz kur takas 
sözleşmeleri 7.675.593   (11.049.940)   (3.374.347)

         

Riskten korunma muhasebesine konu olmayan faiz takas sözleşme-
leri 31.998.621   (29.045.104)   2.953.517

Riskten korunma işlemine konu edilmeyen türev araçların gerçeğe 
uygun değeri 39.674.214 (40.095.044)   (420.830)

 

Toplam 84.070.372 (62.632.636)   21.437.736

31 Aralık 2009
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 - (7.130.730) (7.130.730)

Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde edilen vadeli 
akaryakıt alım sözleşmeleri 4.102.120 (736.175) 3.365.945

Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların gerçeğe uygun 
değeri 4.102.120   (7.866.905)   (3.764.785)

Riskten korunma muhasebesine konu olmayan çapraz kur takas 
sözleşmeleri 15.596.383   (8.935.528)   6.660.855

         

Riskten korunma muhasebesine konu olmayan faiz takas sözleşme-
leri 27.599.867   (28.429.739)   (829.872)

Riskten korunma işlemine konu edilmeyen türev araçların gerçeğe 
uygun değeri 43.196.250 (37.365.267)   5.830.983

 

Toplam 47.298.370 (45.232.172)   2.066.198
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Akaryakıt riski 

korunması  
Faiz riski 

korunması   Toplam
Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların gerçeğe uygun 
değer kazancı/(kaybı)   44.396.158   (22.537.592)   21.858.566

Finansal riskten korunma fonundan finansal giderlere sınıflanan tutarı   -   1.700.882   1.700.882

Akaryakıt riskinden korunma amaçlı edinilen türev aracın gerçeğe 
uygun değer kazancının riskten korunmada etkin olmayan kısmının 
giderlere sınıflanan tutarı   (4.329.733)   -   (4.329.733)

Toplam   40.066.425   (20.836.710)   19.229.715

Ertelenmiş vergi etkisi   (8.013.285)   4.167.342   (3.845.943)

31 Aralık 2010 itibariyle Finansal Riskten Korunma Fonu   32.053.140   (16.669.368)   15.383.772

             

40. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Grup ile “Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.” arasında “TCI Kabin içi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.” unvanlı bir Anonim Şirket 
kurulmasına ilişkin ortak girişim anlaşması imzalanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu’nca Airbus firmasından 3 adet A330-200F kargo uçağının 2012, 2013 ve 2014 yıllarında teslim alınmak üzere satın 
alınmasına karar verilmiştir.

Crescent Leasing 2 Limited firması ile Şirket arasında imzalanan anlaşmada, 2 adet A320-200 uçağı 72 aylığına kiralanmıştır. Uçakların 
Şubat 2011 ve Mart 2011’de teslim alınması planlanmaktadır.

Kuzey Kıbrıs’ta, iç ve dış hatlarda tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapmak üzere kurulacak şirketin, toplam ödenmiş 
sermayesinin %10’una kadar ortak olunması yönünde, Ortaklık Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda gerekli çalışmalar 
tamamlanmış olup, Şirket ve “KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı” arasında; “Kuzey Kıbrıs Hava Yolları Anonim Şirketi” nin kurulmasına 
ilişkin, %10 sermayesi Şirkete ait olacak ortaklık sözleşmesi imzalanmıştır.

41. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR 
OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Grup finansal tabloların kalemlerinin gösterimi ve sınıflandırılması değiştiği için karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem 
finansal tablolarını da buna uygun olarak yeniden sınıflamıştır. Yapılan sınıflamaların geçmiş dönem özkaynaklarına ve net kar/(zarar)’a bir 
etkisi bulunmamaktadır. Yapılan önemli sınıflamalar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2009 tarihli bilançoda “Nakit ve Benzerleri” içerisinde gösterilen 5.647.994 TL tutarındaki kalemler, 31 Aralık 2010 tarihli bilançoda 
“Diğer Alacaklar” içerisinde gösterilmiştir.

31 Aralık 2009 tarihli bilançoda “Ticari Alacaklar” ile “Ticari Borçlar” içerisinde brüt olarak gösterilen ilişkili kuruluşlara ilişkin alacak ve 
borçlar şirket bazında netleştirilmiştir. 1.691.656 TL tutarında netleştirme yapılmıştır.

1 Ocak – 31 Aralık 2009 döneminde satışların maliyeti içerisinde gösterilen akaryakıt giderlerinden 4.637.259 TL’lik kısım genel yönetim 
giderlerine sınıflanmıştır. 

1 Ocak – 31 Aralık 2009 döneminde satışların maliyeti içerisinde gösterilen amortisman giderleri ile satışların maliyeti içerisinde gösterilen 
bakım giderleri ve diğer faaliyet giderleri içerisinde gösterilen maddi varlık değer düşüş karşılığı gideri arasında, 2.2 Muhasebe Politikalarında, 
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar dipnotunda açıklandığı gibi sınıflama yapılmıştır. 
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