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12 Şubat 
günü Ankara-
İstanbul-Atina 
uçuşu ile ilk 
yurtdışı seferini 
yaptı.

İlk hac 
seferlerine 
başlandı.

Ankara- 
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Viyana- 
Frankfurt 
hattı açılarak 
haftada üç 
sefer yapılmaya 
başlandı.

Amsterdam, 
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açıldı. 
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eklendi.
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Münih, Tel 
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Zürih, 
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açıldı.
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Türk Hava Yolları’nın yükseklere uçuşu 80 yıl önce bu topraklarda 
başladı. 24 çalışan, 5 uçak ve 19 koltuk ile başlayan bu başarı 
yolculuğunda ilk uçuş hatları İstanbul, Eskişehir ve Ankara’ydı...

1971

Düsseldorf 
ve Stuttgart 
hatları 
açıldı.

Hannover 
ve Hamburg 
hatları açıldı.

Bağdat, 
Tahran, 
Dahran 
ve Tripoli 
hatları 
açıldı.

First Class 
uygulaması, 
önce Cidde 
ve Londra 
hatlarında, 
ardından da 
diğer hatlarda 
uygulamaya 
kondu.

Yeni Delhi, 
Kuala 
Lumpur ve 
Lyon hatları 
açılarak sefer 
noktaları 
yurtdışında 
42’ye çıktı.

Kopenhag, 
Berlin ve 
Nürnberg 
hatları 
açıldı.

Kahire 
hattı 
açıldı.

Singapur 
hattının 
açılması ile 
Uzakdoğu 
uçuşları 
başladı.

Helsinki, 
Tunus, 
Cezayir, 
Oslo, Basel 
ve New 
York hatları 
açıldı. 
New York 
seferi ile 4. 
kıtaya sefer 
yapılmaya 
başlandı.
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1978
1985

1987
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1986
1988
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Bingazi ve 
Budapeşte 
hatları açıldı.

Tokyo, 
Bangkok 
ve Moskova 
hatları 
açıldı.

Airbus 340’ların 
katılımıyla 
birlikte Tokyo 
uçuşları direkt 
ve First Class, 
Business 
Class, Ekonomi 
Class olmak 
üzere üç ayrı 
sınıfta hizmet 
sunulmaya 
başlandı.

Tiflis, 
Saraybosna ve 
Johannesburg 
hatları açıldı.

Priştine hattı 
açıldı.

Kazablanka, 
Lizbon, Oslo ve 
Astana hatları 
açıldı.

İstanbul ve 
Antalya’dan 
Londra, 
Stansted 
Havalimanı’na 
seferler 
başladı.

Bahreyn ve 
Strasbourg 
hatları 
açıldı.

Osaka 
ve Tiran 
hatları 
açıldı.

Şanghay, 
Seul gibi 
Uzakdoğu’nun 
önemli 
şehirlerine 
uçuşlar 
başladı.

Yeni 
Delhi 
hattı 
açıldı.

1989
1990

1993
1996

2002
2005

1992
1995

2000
2003
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Ljubljana, 
Abu Dhabi, 
Duşanbe, 
Rostov, Sana, 
Donetsk, Tebriz, 
Kazan, Belgrad, 
St Petersburg, 
Helsinki, 
Muskat, 
Venedik, Dublin, 
Riga, Addis 
Ababa, Hartum, 
Ekaterinburg, 
Dneprepetrovsk, 
Mumbai, Minsk, 
Osaka, Doha ve 
Lagos hatları 
açıldı.

Halep, 
Birmingham 
ve Bağdat 
hatları açıldı.

Türk Hava 
Yolları, global 
havayolu 
ittifakı olan 
Star Alliance 
üyesi oldu.

Akra, 
Bologna, 
Darüsselam, 
Entebbe, 
Nahçıvan, 
Podgorica, 
Soçi ve 
Washington 
hatları açıldı.

Skytrax 
tarafından 
ekonomi 
sınıfı 
ikramda 
dünyanın 
bir numarası 
seçildi.

Guangzhou, 
Şiraz, 
Valencia, 
Erbil,  
Toulouse, 
Malaga, 
Cenova, 
Basra, 
Selanik, 
Napoli, 
Necef, Kabil, 
Süleymaniye, 
İslamabad 
ve Torino 
hatları 
açıldı.

Douala, 
Yaounde, 
Kinshasa, 
Djibouti, 
Hurghada, 
Sharm El-
Sheikh, Abidjan, 
Mombasa, 
Sebha, 
Nouakchott, 
Niamey, Kigali, 
Mogadishu, 
Kilimanjaro, 
Buenos Aires, 
Gence, Aalborg, 
Billund, 
Bremen, Leipzig, 
Novosibirsk, 
Bilbao, 
Edinburgh, Osh, 
Maldivler, Ulan 
Bator, Isfahan, 
Kermanshah, 
Taif, Yanbu  ve 
Aden hatları 
açıldı.

Batum, 
Johannesburg, 
Capetown, 
Medine
hatları
açıldı.

Nairobi, Ufa, 
Meşhed, 
Dakar, Sao 
Paolo, Bingazi, 
Göteborg, 
Toronto, Lviv 
ve Jakarta 
hatları 
açıldı.

2006
2008

2010
2011

2012

2007
2009

“Avrupa’nın En Beğenilen Havayolu” 
ödülünü son iki yıldır üst üste kazanan 
Türk Hava Yolları’nın 96 ülkeyi kapsayan 
uçuş ağı, bugün,217 destinasyon ile 
dünyanın en geniş beş uçuş ağından 
biri konumundadır.

Türk Hava Yolları’nın bu istikrarlı yükselişi, 
yeni hedefler ve yeni başarılarla devam 
edecektir...
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15.857 kişilik dinamik insan kaynağı, genç filo yapısı ve öncü 
stratejileriyle dikkat çeken Türk Hava Yolları, 2012’de tarihinin 
en iyi doluluk oranını yakalamıştır.

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

23 Mayıs 2006 tarihinde kurulan Türk Hava 
Yolları Teknik A.Ş., %100 hissesi Ortaklığa 
ait olmak üzere kurulmuştur. Bölgesinde 
hava taşımacılığında önemli bir teknik 
bakım üssü haline gelmeyi hedefleyen 
Şirket; bu amaçla sivil havacılık sektörüne 
bakım, onarım ve her türlü teknik ve altyapı 
desteği sağlamaktadır. 

2012 sonu itibarıyla 15.857 çalışanı 
bulunan Türk Hava Yolları bünyesinde 
40 farklı ülkeden kaptan pilotlar görev 
yapmaktadır. Grubun müşterek yönetimine 

sahip olduğu 9 işletme, öz kaynaktan pay 
alma yöntemiyle değerlenmektedir.

Türk Hava Yolları, 36’sı iç ve 181’i dış hat 
olmak üzere 217 noktaya uçmaktadır. 
2012, havayolu şirketlerinin büyük ölçüde 
kapasite kısıtlamasına giderek doluluk 
oranlarını korumaya çalıştığı bir yıl 
olmuştur. Türk Hava Yolları, bu dönemde 
ciddi bir kapasite (ASK) artışı yapmasına 
rağmen, tarihinin en iyi doluluk oranına 
ulaşmıştır. Kârlılığı artıran bu strateji, 
Ortaklığın 2012 yılında 23 milyon dış 
hat yolcusu taşımasını da sağlamıştır. 
Bu sayının yaklaşık 9 milyonu, bağlantılı 
olarak uçuşu sağlanan transfer yolculardan 
oluşmaktadır. 

Ortaklık Yapısı

%50,88 %49,12
Diğer 
(Halka açık kısım) T.C. Başbakanlık Özelleştirme

İdaresi Başkanlığı 

BIZ
KIMIZ?
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A330-200, 7 adet
A330-300, 10 adet
A340-300, 7 adet
B777-300ER, 12 adet

B737-900, 9 adet
B737-800, 59 adet
B737-700, 14 adet
B737-400, 3 adet

A310-304F, 3 adet
A330-200F, 4 adet

A320, 28 adet
A321, 32 adet
A319, 14 adet

36 5,9

159 6,2

7 202 6,6

Geniş gövde Filo yaşı

Dar gövde Filo yaşı

Kargo
Toplam 
uçak sayısı

Ortalama 
filo yaşı

NASIL BIR
FILOYA SAHIBIZ?
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BREMEN

EDINBURGH

AALBORG
BILLUND

BARCELONA 

BUDAPEST DONETSK

BELGRADE

BOLOGNA

BERLIN

FRANKFURT

AMSTERDAM

BATUMI

BAKU

COLOGNE

BASEL

EKATERINBURG

COPENHAGEN
BIRMINGHAM

BRUSSELS

BUCHAREST

ATHENS

DNEPROPETROVSK
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SHARM

ULAN BATOR
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BISHKEK

OSH
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ASHGHABAD DUSHANBE

KARACHI
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DAKAR
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DAR ES SALAAM

CAPE TOWN
JOHANNESBURG

ENTEBBE

TUNIS
TRIPOLI

MISRATA
BANGHAZI

CASABLANCA

ABIDJAN

KINSHASA

DJIBOUTI

SABHA EL-SHEIKH

HURGHADA

KILIMANJARO

MOMBASA

 DAOULA

DUBAI
BAHRAIN

YANBU

TAIF

TEL AVIV

SULAYMANIYAH

MOSUL TEHRAN
TABRIZ

MUSCAT

SHIRAZ

KUWAIT

RIYADH

SANAA

MADINAH

NECEF

MASHAD
ALEPPO

BEIRUT

AMMAN

ARBIL

ABU DHABI

JEDDAH

DOHA
DAMMAM

BAGHDAD
BASRA

DAMASCUS

ADEN

ISFAHAN

KERMANSHAH

2003 2004 2005 2006 2007

142

134

107
102104

dun, SADECE 
3 NOKTAYA UÇUYORDUK...
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2008 2009 2010 2011 2012
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196

174

158
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Toplam destinasyon sayısı

Bugun, 217 destinasyon ile 
dunyada EN ÇOK NOKTAYA 
uÇan 5. havayoluyuz.
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5

2

84 26
31

33
Kuzey Amerika

Güney Amerika

Avrupa + CIS
Uzak Doğu

Orta Doğu

Afrika

2012 sonu itibarıyla uçulan ülke sayısı 96, şehir sayısı 217, 
uçulan havalimanı sayısı ise 219’a ulaşmıştır. 

36
34

181 217 96
İç Hat Sayısı

2012 Yılında Açılan Uçuş Noktaları

Dış Hat Sayısı Toplam Ülke Sayısı

2012 yılı içerisinde Afrika’da 13, Orta Doğu’da 7, Avrupa’da 6, 
CIS ülkelerinde 3, Uzakdoğu’da 1, Güney Asya’da 1, ABD’de 1 
yeni noktaya sefer başlatılmıştır. 32 dış hattın yanı sıra yurt 
içinde açtığı 2 iç seferle birlikte; toplamda 34 yeni noktayı uçuş 
haritasına ekleyen Türk Hava Yolları, bu performansıyla 2011 
yılındaki rekorunu da egale etmiştir.

NEREYE
UÇUYORUZ?
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2012 yılında tarifeli olarak 37.997.786 
yolcuyu taşıyan Türk Hava Yolları, ilave 
seferlerde 166.152 yolcuyu misafir 
etmiştir. Hac ve Umre seferlerinde 3.079 
konma sayısı gerçekleştiren Ortaklığın bu 
seferlerde taşıdığı yolcu sayısı 419.396’dır. 
Tarifeli seferlerden atıl kalan müsaitliklerin, 
çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen 
talepler doğrultusunda değerlendirilmesi 
suretiyle; 2.647 konma ile özel kira seferi 
düzenleyen Ortaklığın bu seferlerde 
taşıdığı yolcu sayısı toplamda 462.093’ü 
bulmuştur.

Her yıl yeni bir rekora imza atan Türk Hava Yolları, 
2013’te de yeni hatlar açarak Türkiye’nin dünyayla 
bağını güçlendirmeye devam edecektir. 

Toplam Yolcu Dağılımı Bölgesel Yolcu Dağılımı

%57,2
Dış Hat

%40,5
İç Hat

%1,2
Özel Kira

%1,1
Hac-Umre

%0,5
Güney Amerika

%7,6
Afrika

%4,5
Kuzey Amerika

%16,0
Orta Doğu

%58,8
Avrupa

%12,7
Uzak Doğu

Türk Hava Yolları uçuşlarında tarifeli 
yolcuların %41’ini yurt içi oluştururken; 
uluslararası pazarda tarifeli ve ilave 
seferlerle taşınan toplam yolcu sayısında 
en yüksek pay, yaklaşık 13,5 milyon 
yolcuyla Avrupa bölgesinin olmuştur.
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2011 2012

Satış Gelirleri   11.812.549.908   14.909.003.818

Satışların Maliyeti (-) (9.803.269.512) (11.893.596.710)

Brüt Kâr/Zarar   2.009.280.396   3.015.407.108

Pazarlama ve Satış Giderleri (-) (1.284.859.256) (1.593.367.677)

Genel Yönetim Giderleri (-) (365.283.678) (374.221.814)

Diğer Faaliyet Gelirleri   160.190.646   600.682.892 

Diğer Faaliyet Giderleri (-) (396.680.737) (43.666.621)

Dönem Kârı   18.516.632   1.133.367.233

Hisse Başına Kazanç/Kayıp (Kr) 0,02                        0,94

Faaliyet Kârı   122.647.371   1.604.833.888 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kâr 
(Zararlarındaki) Paylar   10.074.016   5.149.234 

Finansal Gelirler   264.238.277   162.136.645 

Finansal Giderler (-) ( 251.070.672) ( 414.741.611)

Vergi Öncesi Kâr   145.888.992   1.357.378.156 

Vergi (Gideri)/Geliri ( 127.372.360) ( 224.010.923)

URETTIGIMIZ DEGER
NE KADAR BUYUDU?
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%26 %6.024

Satış Gelirleri (milyar TL) Net Dönem Kârı (milyon TL)

2012 201214,9 1.133

11,8 18,52011 2011

%15 %0,8

Toplam Varlıklar (milyar TL) Toplam Çalışan Sayısı

2012 201218,8 15.857

16,4 15.7372011 2011

%20 %10

Taşınan Yolcu Sayısı Koltuk Kapasitesi

2012 201239 milyon 36.504

32,6 milyon 33.0072011 2011
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34

2.

96,1

74,4

2011 yılında 32,6 milyon olan toplam yolcu sayısı 2012 
yılında %20 artışla 39 milyona ulaşmıştır. 

2012 yılında dış hatta 32 (13 Afrika, 7 Orta Doğu, 6 Avrupa, 
3 CIS, 1 Uzakdoğu, 1 Güney Asya, 1 ABD), iç hatta 2 olmak 
üzere; toplam 34 yeni noktaya sefer başlatılmıştır. 

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olan Türk Hava 
Yolları, destinasyon sayısına göre dünyanın 5., Avrupa’nın 
ise 2. en büyük havayolu olmuştur.

Türk Hava Yolları tarafından arz edilen koltuk kilometre 
(AKK); 2011 yılında 81,2 milyar düzeyindeyken, 2012 
yılında %18,4 oranında artarak 96,1 milyara ulaşmıştır. 

Ücretli yolcu kilometre (ÜYK) ise 2011 yılında 58,9 milyar 
iken, 2012 yılının aynı döneminde %26,3 oranında artarak 
74,4 milyar olarak gerçekleşmiştir.

Yolcu sayısı 2012 yılında 39 milyona yükselmiştir.

2012 yılında toplam 34 yeni noktaya sefer başlatılmıştır.

Avrupa’nın 2. en büyük havayolu 

AKK, %18,4 oranında artarak 96,1 milyara ulaşmıştır.

ÜYK, %26,3 oranında artarak 74,4 milyar olarak gerçekleşmiştir.

2012 YILI
NASIL GEÇTI?

39 MILYON
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Küresel ekonomik krizin etkilerine 
rağmen Türk havacılık sektörünün 
büyümesi, 2012’de de sürmüş ve 
sektör ortalamalarının çok üzerinde bir 
büyüme gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki 
havalimanları genelinde yolcu sayısı, bir 
önceki yıla oranla %11 artmıştır. 
Türk Hava Yolları, 2012 yılında Türkiye 
ortalamasının çok üzerinde büyüyerek 
yolcu sayısını %20, taşıdığı kargo miktarını 
ise %21 oranında artırmayı başarmıştır. 
Sektördeki diğer havayollarının yaşadığı 
zorluklara karşın; Türk Hava Yolları, planlı 
olarak yürüttüğü büyüme stratejisi 
doğrultusunda son yıllarda kapasite 
konusunda yolcu ve kargoda en çok 
büyüyen havayollarından birisi olmuştur.     

Türk Hava Yolları, dünyadaki en büyük 
havayolları arasında listenin başına doğru 
ilerleme hedefi doğrultusunda 2012 yılında 
birçok farklı sıralamadaki performansı ile 
dikkatleri üzerine çekmiştir.

2012 yılında Avrupalı havayolları arasında 
yolcu sayısı bakımından 3. sıraya yükselen 
Ortaklık, uluslararası yolcu sayısında 
dünyada ilk 12 havayolunun arasındadır.  

2012’de gerçekleştirdiği başarılar, Türk 
Hava Yolları’nın kârlılığını artırırken; 
dünyanın en iyi ve en çok noktasına uçan 
havayolu olma doğrultusundaki azmini 
pekiştirmektedir. Türk Hava Yolları’nın 
5 yıllık planları arasında; dünyada ilk 
100 marka içerisinde yer almak ve kalite 
standartlarını artırarak 5 yıldızlı havayolu 
olmak da bulunmaktadır.  

Gelir Yönetimi Sistemi Yenilendi
Küreselleşmenin ve küresel aktörlerle 
rekabet etmenin bir gereği olarak; Gelir 
Yönetimi Sistemi, ücret ve pazarlama 
stratejilerindeki gelişmelere paralel 
olarak dünyada uygulanan en gelişmiş 
sistemlerden biriyle değiştirilmektedir. 
Yeni sistem, özellikle bağlantılı tip 
yolculuklardan elde edilebilecek 
gelirleri, daha gelişmiş bilimsel tahmin 
ve optimizasyon modelleri kullanarak 
kontrol edebilme imkânı vermektedir. 
Eskisine nazaran çok daha gelişmiş bir 
yapı sunacak olan yeni Gelir Yönetimi 
Sistemi, 2013 Ocak ayı itibarıyla devreye 
alınmaya başlanmıştır. Kurulumu 2 sene 
olarak planlanan sistem, Ortaklık yolcu 
gelirlerinin %0,5 ila %2 oranında artmasını 
sağlayacaktır. Yüksek oranlarda kârlılık 
hedefine pozitif katkı yapacak sistemin, 
müşteri memnuniyetini olumlu yönde 
etkilemesi de hedeflenmektedir. 

Gelir Yönetimi iş yapış biçimleri de 
büyümenin sürdürülebilmesine yönelik 
stratejiler doğrultusunda yeniden 
yapılandırılmıştır. Ortaklık gelirlerine, 
dolayısıyla da ülkemiz döviz girdisine 
milyon dolarlar nezdinde katkı sağlayacağı 
tahmin edilen projenin 2013 yılında 
sonuçlarının alınması beklenmektedir.

Türk Hava Yolları, 2012 yılında Türkiye 
ortalamasının çok üzerinde büyüyerek 
yolcu sayısını %20, taşıdığı kargo miktarını 
ise %21 oranında artırmayı başarmıştır.

%20
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Değerli paydaşlarımız,

Türk Hava Yolları olarak gelişmeler ve 
başarılarla dolu bir yılı daha geride bıraktık. 
2012, uzun vadeli stratejimiz çerçevesinde 
konumlanmayı sürdürdüğümüz, büyüme 
hamlemizi devam ettirdiğimiz ve 
paydaşlarımıza değer oluşturduğumuz bir 
yıl olarak sonuçlandı.

Dünyanın genel konjonktürü ve havacılık 
endüstrisi açısından 2012, kolay bir yıl 
değildi. Başta Avrupa olmak üzere, gelişmiş 
pazarlarda ekonomik tedirginliğin devam 
etmesi, yakıt fiyatlarının dalgalı ve göreceli 
olarak yüksek seyretmesi, 2012 yılını zorlu 
kılan faktörlerin başında gelmektedir. Diğer 
yandan, küresel krizin öncü şoklarını atlatan 
ve yapılanma sürecinde ilerleyen büyük 
ve orta ölçekli oyuncuların rekabetçiliğinin 
artması da 2012 boyunca marjlar ve rekabet 
yapısı üzerinde önemli etkiler oluşturdu. 

Tüm bu gelişmeler karşısında Türk Hava 
Yolları olarak; ülkemizin “Türkiye 2023 Makro 
Vizyonu” çerçevesinde geliştirdiğimiz uzun 
vadeli stratejik planlamamız doğrultusunda 
güçlü ve etkin konumlanmamızı sürdürdük. 
2012, geçmişten gelen kazanımlarımızı 
koruduğumuz, yeni kazanımlar ve değerler 
ortaya koyduğumuz bir yıl oldu. Dünyada 20 
milyona yakın yolcunun oylarıyla belirlenen 
Skytrax Ödülleri’nde, 2011 yılında olduğu 
gibi 2012’de de “Avrupa’nın En İyi Havayolu”, 
“Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu” ve 
“En İyi Premium Koltuk” ödüllerine layık 
görüldük. Birçok yeni gelişmeye ve başarıya 
da imza attık. 

Türk Hava Yolları olarak bir önceki yıla göre 
satışlarımızı %26 artışla 14,9 milyar TL’ye, 
esas faaliyet kârımızı %192 artışla 
1.048 milyon TL’ye yükselttik. Geçen yıl 
18,5 milyon TL olan net kârımız ise 
2012 yılında 1.133 milyon TL’ye ulaştı. 

Finansal verilerin yanı sıra havacılık 
endüstrisinin temel göstergeleri de 2012 
performansımızı doğrular niteliktedir. 
2011’de 32.650 bin olan yolcu sayımız, 
%19,6’lık bir artışla 39.045 bin kişiye 
yükseldi. Oysa IATA’nın bu konudaki artış 
beklentisi 2012 için %5,3 civarındaydı. Bu 
performansımız, bizi AEA üyeleri arasında 
üçüncülük koltuğuna oturttu. Arz edilen 
koltuk kilometre değeri ise bir önceki yıla 
kıyasla %18,4 oranında artış göstererek 
96.124 milyona ulaştı.

Kapasitedeki artışa karşın doluluk 
oranlarımız da gelişmeye devam etti ve 
2012’yi bir önceki yıla oranla 5 puanlık 
artışla, %77,4’lük bir doluluk oranıyla 
tamamladık. Utilizasyon oranlarına 
bakıldığında da başarılı bir çizgi 
yakaladığımız net biçimde görülmektedir. 
Kiralık uçaklar dâhil olmak üzere filomuzun 
utilizasyonu da %5 oranında artarak 12:12 
olarak gerçekleşti.

2011’de 32.650 bin olan yolcu sayımız, 
%19,6’lık artış göstererek 39.045 bine 
yükseldi. Aynı dönemde %18,4 oranında 
artış gösteren arz edilen koltuk kilometre 
değeri ise 96.124 milyona ulaştı. 

Dünyada 20 milyona yakın yolcunun oylarıyla belirlenen Skytrax 
Ödülleri’nde, 2011 yılında olduğu gibi 2012’de de “Avrupa’nın 
En İyi Havayolu”, “Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu” ve “En İyi 
Premium Koltuk” ödüllerine layık görüldük.
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2012 yılında toplam 217 noktaya 
seferler düzenleyen Türk Hava Yolları, 
dünyanın en fazla ülkesine uçan 
havayolu konumundadır.

Çok önem verdiğimiz bir diğer konu olan filo 
ve uçuş ağında da önemli kilometre taşlarını 
geride bıraktığımız bir yıl geçirdik. Doğal bir 
merkez olan İstanbul’u tam anlamıyla bir 
hub yapma yolunda önemli adımlar attık. 
Filo büyüklüğü açısından 2011 yılını 179 
uçakla kapatmıştık. 2012 sonunda bu sayıyı 
202’ye taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Ortalama 6,6 olan filo yaşımızla dünyanın 
en genç ve dinamik filolarından birine 
sahibiz. Filomuza katılan yeni nesil uzun ve 
orta menzilli uçaklar, bir yandan dünyanın 
farklı noktalarına hizmet vermemizi 
sağlarken bir yandan da yakıt tasarrufu 
elde ederek operasyonel verimliliğimizi 
artırmamıza katkıda bulundu. 

Kesintisiz gerçekleştirdiğimiz yatırımlar 
ile filomuzun güçlü yapısı; uçuş ağı ve 
pazar çeşitliliğinde önemli avantajlar 
sağlamamıza zemin hazırladı. Uçuş ağı 
stratejimizin temelini, gelişmiş ülkelerdeki 
varlığımızı güçlendirirken gelişmekte olan 
bölgelerde ana oyuncu olmak üzerine 
kurduk. Özellikle Afrika, Asya ve Orta Doğu 
gibi gelişmekte olan bölgelerde varlığımızı 
güçlendirdik. 2011 yılında toplamda 185 
noktaya (150 dış ve 35 iç hat) uçuş yaparken 
2012 yılında toplam 217 noktaya (181 dış, 
36 iç hat) uçuş gerçekleştirdik. Afrika’da 33 
noktaya, Uzakdoğu’da 26 noktaya, Amerika 
Kıtası’nda 7 noktaya, Orta Doğu’da ise 31 
noktaya uçuşlar düzenler hale geldik. Tüm 

bu yatırımlarımız ve gelişmeler Türk Hava 
Yolları’nı dünyanın en fazla ülkesine uçan 
havayolu konumuna yükseltti. Ayrıca bir 
merkezden en fazla destinasyona uçan 
ikinci havayolu ve uçuş ağı büyüklüğü 
bakımından dünyanın 5. havayolu olduk. 
Özellikle gelişmekte olan pazarlara 
yönelik odaklanmamız, ekonomik olduğu 
kadar sosyal sonuçlar da ortaya koydu. O 
ülkelerin dünyayla bağlantısını sağlamak, 
bu bölgedeki insanları ekonomik ve sosyal 
açıdan küresel dünyanın bir parçası haline 
getirmek, sosyal sorumluluk açısından da 
önemli kazanımlar edinmemizi sağladı. Tüm 
bu yatırımlar sayesinde dıştan dışa transfer 
yolcu sayımızı %44’lük artışla 9 milyona 
çıkardık. 

IATA verilerine göre 2016 yılına dek 
uluslararası yolcu sayısında 331 milyonluk 
bir artış olacağı öngörülmektedir. Bu artışın 
ana eksenleri, gelişmekte olan ülkelerden 
geçecektir. Gerek transfer yolculara 
yönelik stratejimiz gerekse uçuş ağı ve 
coğrafi konumlanmamızın meyvelerini bu 
potansiyelden güçlü biçimde faydalanarak 
toplayacağımıza inanıyorum.

Genç filosu, dinamik insan kaynakları, 
alanlarında yetkin iştirakleriyle Türk Hava 
Yolları, değer üretmeye ve küresel fırsatları 
değerlendirmeye devam edecektir.
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Türk Hava Yolları olarak 2012 yılında 
da inovatif yaklaşımımızı sürdürdük. 
Sunduğumuz “Business Class Kabin 
Konsepti” birçok havayolunun First Class 
kabinlerini geride bırakacak kadar konforlu. 
Ayrıca, ikram konusundaki çeşitliliğimiz 
ve hizmet kalitemiz de yolcularımızın 
beklentilerini aşabilmemize zemin 
hazırladı. Büyük ilgi gören dış hatlar yolcu 
salonumuz Lounge İstanbul’un konseptini 
yurt dışına da taşımaya karar verdik. Benzer 
konseptteki ilk salonumuzu, 2013 yılı 
içerisinde Moskova’da açmayı planlıyoruz.

Teknolojik alanda da inovasyonlarımız 
devam etti. Uzun uçuşlarda kabin içinde 
internet hizmeti, canlı maç yayını gibi birçok 
yeniliğe imza attık. Ayrıca operasyonel 
alanlarda da inovatif çözümler ortaya 
koyduk. İlk etabı tamamlanan ve alanında 
dünya çapında bir proje olan SAP Sistemi 
entegrasyonuyla raporlamadan maliyet 
kontrolüne dek birçok alanda ciddi verimlilik 
sağladık. İştiraklerimiz de yaptıkları 
işbirlikleri ve teknik taraftaki yeteneklerini 
artırıcı kazanımları ile 2012’de inovasyon 
kültürümüze önemli ölçüde katkıda 
bulundular.

Marka ve konumlanma alanında da verimli 
bir yıl geçirdik. “Globally Yours” sloganı 
etrafında şekillenen ve özellikle uluslararası 
kitleyi hedefleyen reklam ve sponsorluk 
çalışmalarımız büyük ses getirdi. Spordan 
sanata, müzikten sosyal aktivitelere kadar 
birçok alanda sponsorluk gerçekleştirerek 
topluma sağladığımız katkıyı en üst boyuta 
taşımayı ve markamızı etkin biçimde 
konumlandırmayı sürdürdük. Bugün, Türk 
Hava Yolları markamız dünyanın her yerinde 
“prestij” ve “sıcaklık” ile anılan bir marka 
olarak konumlanmaktadır. 

Değerli Paydaşlarımız,

Bir yandan bu yatırımları, büyümeyi ve 
gelişmeyi gerçekleştirirken diğer yandan 
gelir artışı sağlamamız ve özellikle de 
karlılığımızı artırmamız; Ortaklığımızın 
finansal ve stratejik anlamda ne kadar 
sağlıklı olduğunun ve ne kadar etkin 
konumlandığının önemli bir göstergesidir. 
IATA beklentilerine göre, 2016 yılına dek 
olumlu ve gelişmelere açık bir küresel 
pazar yapısı söz konusu olacaktır. Buna, 
ülkemizin son yıllarda yakaladığı inanılmaz 
ekonomik performansı sürdürme kararlılığı 
eklendiğinde, karşımızdaki fırsatın boyutu 
daha da açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Türk Hava Yolları olarak bu pazarda 
sağlıklı büyümeye, değer oluşturmaya ve 
fırsatları değerlendirmeye hazırız. 2012’de 
gösterdiğimiz büyümeyi, 2013 yılında daha 
ileriye taşımaya kararlı olduğumuzun altını 
bir kez daha çizmek isterim. 

Tüm bu gelişmeler, yatırımcılarımızın 
güveni, yolcularımızın teveccühü, 
çalışanlarımızın inanılmaz sıcaklık ve 
özverisi olmadan mümkün olamazdı. 
Bu vesileyle, Türk Hava Yolları’nın 2012 
yılındaki başarısına katkısı olan tüm 
paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
2013 yılının ülkemiz ve Ortaklığımız için 
yeni başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hamdi Topçu
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı

9
Dıştan dışa transfer yolcu sayımızı %44’lük 
artışla 9 milyona çıkardık. 

milyON
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Hamdi Topçu
Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkanı

1964 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde dünyaya 
gelen Hamdi Topçu, Marmara Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1986 
yılında mezun oldu. Mali Müşavirlik unvanına 
da sahip olan Hamdi Topçu, hâlihazırda Türkiye 
Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanlığı 
ve Ortaklık iştiraklerinden THY Teknik A.Ş., THY 
DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş., TGS Yer Hizmetleri 
A.Ş., THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. ve HABOM 
Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini 
sürdürmektedir. Hamdi Topçu, evli ve dört çocuk 
babasıdır.

Prof. Dr. Cemal Şanlı 
Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkan Vekili

1950, Manisa doğumlu olan Prof. Dr. Cemal Şanlı, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1977 
yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk 
Kürsüsü’nde asistan olan Cemal Şanlı, 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 Profesör 
oldu. Hâlihazırda İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk Ana Bilim 
Dalı’nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Cemal Şanlı, 
aynı zamanda Ortaklığın iştiraklerinden THY 
Teknik A.Ş., HABOM Havacılık Bakım Onarım ve 
Modifikasyon Merkezi A.Ş.’de Yönetim Kurulu 
Üyesidir. Uluslararası özel hukuk ve özellikle 
uluslararası tahkim alanında yayınlanmış pek 
çok kitap, makale ve monografisi bulunan Cemal 
Şanlı, evli ve dört çocuk babasıdır. 
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Doç. Dr. Temel Kotil
Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Üyesi, Genel Müdür

1959 yılında doğan Kotil, İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği 
Bölümü’nden 1983 yılında mezun oldu. 
1986’da ABD’nin Ann Arbor kentindeki 
Michigan Üniversitesi’nin “Uçak Mühendisliği” 
bölümünde yüksek lisansını, 1987’de de aynı 
üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci 
yüksek lisansını, 1991’de de yine Michigan 
Üniversitesi’nde “Makine Mühendisliği” 
bölümünde doktorasını tamamladı. Kotil, 1991-
93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi’nde Havacılık ve İleri Kompozit 
Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini 
yapmıştır. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi’nde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak 
hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan 
Yardımcılığı ve 1993-94 yıllarında da Fakülte 
Dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, 
Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak 
görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD’de 
Illinois Üniversitesi’nde misafir profesör olarak 
hizmet vermiş ve daha sonra New York’ta 
AIT Inc’de Araştırma ve Mühendislik Bölümü 
Başkanlığı’nı yürütmüştür. 2003 yılında THY’deki 
kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı 
olarak başlayan Kotil, 2005 yılında THY Genel 
Müdürlüğü’ne atanmıştır. 2006 yılında IATA 
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 2010 yılında Yönetim 
Kurulu üyeliğine seçildiği Avrupa Havacılık 
Birliğinin (Association of European Airlines-AEA) 
2012 yılında başkan yardımcısı olmuştur. Evli ve 
dört çocuk babası olan Kotil’in birçok araştırma 
ve bilimsel yayını vardır. 

Mehmet Büyükekşi
Yönetim Kurulu ve 
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 

1961 yılında Gaziantep’te doğan Mehmet 
Büyükekşi, 1984 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 
Marmara Üniversitesi’nde işletme kurslarına, 
İngiltere’de ise işletme ve İngilizce dil kurslarına 
katıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı, 
Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) Meclis Üyesi, İstanbul Kalkınma 
Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Deri 
ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) 
Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji Verimliliği Derneği 
(ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet 
Büyükekşi, Ziylan Şirketler Grubu’nda da Genel 
Koordinatör olarak görev yapmaktadır. Türkiye 
Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği, 
TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBTİM Uluslararası 
Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 
Turkish DO&CO Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye 
Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı 
da yapan Büyükekşi, 2000-2006 yılları arasında 
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-
2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü 
Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) 
Kurucu Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştur. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.
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Muzaffer Akpınar
Yönetim Kurulu ve 
Mali Denetim Komitesi Üyesi 

1962 yılında dünyaya gelen Muzaffer Akpınar, 
Saint Michel Fransız Lisesi’nin ardından Boğaziçi 
Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun 
oldu. İş hayatına 1986 yılında Penta Tekstil’in 
kurucu ortağı olarak başlayan Akpınar, 1993 
yılında KVK Mobil Telefon Hizmetleri A.Ş.’nin 
CEO’luğunu üstlenmiştir. Bu görevin ardından 
MV Holding AŞ’nin CEO’luğuna getirilen Akpınar, 
Fintur Holding B.V.’nin de oluşum sürecinde 
aktif olarak rol almıştır. Muzaffer Akpınar, 
2002-2006 yılları arasında Turkcell CEO’luğu 
görevini de yürütmüştür. Dost Enerji Yönetim 
Kurulu Başkanı, MV Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili, Portmobil Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Kimya Teknik Yönetim Kurulu Üyesi olan 
Muzaffer Akpınar, Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu’nun bağımsız üyesidir. Girişimci ve 
yatırımcı olarak; yenilenebilir enerji, teknoloji, 
kimyevi maddeler ve inşaat sektörlerinde 
faaliyetlerine devam eden Akpınar, evli ve iki 
çocuk babasıdır.

İsmail Gerçek
Yönetim Kurulu, Mali Denetim Komitesi ve 
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 

1963 yılında Çanakkale’nin Çan İlçesi’nde 
dünyaya gelen İsmail Gerçek, 1985’te Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu 
Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1992-
94 yılları arasında ABD’de ekonomi yüksek 
lisansı yaparak Para-Banka Anabilim dalındaki 
yükseköğrenimini tamamladı. 1985 yılında 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda Maliye 
Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan 
İsmail Gerçek, 1998 yılına kadar Maliye Müfettişi 
ve Maliye Başmüfettişi olarak görev yaptı. 
1995-1997 yılları arasında İstanbul Defterdar 
Yardımcılığı görevine vekâlet eden İsmail Gerçek, 
1998 yılından bu yana yeminli mali müşavir 
olarak çalışma hayatına devam etmektedir. 
Birleşik Fon Bankası Denetim Kurulu Üyesi, 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Üyesi, TFF Denetim Kurulu Üyesi, Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği’nde denetçi görevlerinde 
de bulunan İsmail Gerçek, Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu’nun bağımsız üyesidir.
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Gülsüm Azeri
Yönetim Kurulu ve
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği 
Bölümü’nde lisans, aynı üniversitenin Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini 
tamamlayan Gülsüm Azeri, ileri derecede 
Almanca ve İngilizce konuşmaktadır. Kariyerinin 
önemli bir bölümünü Şişecam üst yönetiminde 
görev yaparak geçiren Gülsüm Azeri, 1994-
1998 yılları arasında Şişecam Kimyasallar Grup 
Başkanlığı, 1999-2007 arasında Şişecam Cam 
Ev Eşyası Grup Başkanlığı, 2007-2011 arasında 
Düzcam Grup Başkanlığı sorumluluklarını 
üstlendi. Bu sorumluluklarının yanı sıra 1994-
2011 yılları arasında Şişecam İcra Komitesi 
üyeliğini de sürdüren Azeri, halen OMV Petrol 
Ofisi A.Ş. ve OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş.’nin 
CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda 
OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı’dır. 2004-2008 yılları arasında Avrupa 
Cam Federasyonu Cam Ev Eşyası Komitesi 
Başkanlığı görevini de üstlenen Azeri, 2009-2011 
yılları arasında, Avrupalı düz cam üreticilerinin 
kurduğu “Glass for Europe” birliğinin Yönetim 
Kurulu üyeliğini yapmıştır. İstanbul Sanayi Odası 
(ISO) Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Yürütme Kurulu üyeliği, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu üyeliği ve 
İcra Kurulu üyeliği yapmış olan Gülsüm Azeri, 
2005-2011 yılları arasında Başbakanlık Etik 
Kurulu’nda özel sektörü temsil etmiştir. Gülsüm 
Azeri, Nisan 2011’de Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir. Gülsüm Azeri, evli 
ve iki çocuk annesidir.

Naci Ağbal
Yönetim Kurulu Üyesi

1968, Bayburt doğumlu olan Naci Ağbal, 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1989 
yılında mezun oldu. 1998 yılında Exeter 
Üniversitesi’nden Genel İşletme (MBA) dalında 
yüksek lisans derecesi aldı. 1989 yılında Maliye 
Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan 
Naci Ağbal; 1993 yılında Maliye Müfettişliği’ne, 
1999 yılında Maliye Başmüfettişliği’ne atandı. 
Maliye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı 
görevinin ardından, 2003 yılında Gelirler Genel 
Müdürlüğü’ne Daire Başkanı olarak atanan Naci 
Ağbal, 2004 yılında Bakan Danışmanlığı görevini 
yürütmeye başladı. 2006 yılında vekâleten Bütçe 
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne getirilen Naci 
Ağbal, aynı yıl içinde Gelirler İdaresi Başkan 
Yardımcılığı’na atandı. 2009 yılında Maliye 
Bakanlığı Müsteşarlığı’na getirildi. YÖK Genel 
Kurul üyeliği ile Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti üyeliği görevlerini de yürüten 
Naci Ağbal, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Mehmet Nuri Yazıcı
Yönetim Kurulu Üyesi

1949 yılında Rize’de dünyaya gelen Mehmet 
Nuri Yazıcı, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 
mezun oldu. 1990-1991 yılları arasında Brüksel 
Başkonsolosluğu, 1994’den 2008’e kadar 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği ve 
Başkan Danışmanlığı görevlerinde de bulunan 
Mehmet Nuri Yazıcı, evli ve bir çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ateş Vuran
Denetim Kurulu Üyesi

1944 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdikten sonra 
eğitimine İtalya’da, Perugia Üniversitesi’nde 
devam etti. 1974’de Doktor, 1978’de Doçent, 
1984 yılında İstatistik ve Sayısal Yöntemler 
Ana Bilim dallarında Profesör oldu. 1960’da 
gazeteciliğe başlayan Prof. Dr. Ateş Vuran, 1971 
yılında Türkiye’nin ilk özel havayolu şirketini 
(Anadolu Havacılık ve Turizm A.Ş.) kurdu. 2001-
2004 yıllarında İstanbul Ticaret Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekanı, 2006-2009 yıllarında 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü olarak görev 
yaptı. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari 
Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm 
Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Ateş Vuran, 
1990 yılından bu yana yeminli mali müşavirlik 
yapmakta olup, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca 
bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

denetim kurulu
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Prof. Dr. Mecit Eş
Denetim Kurulu Üyesi

1953 yılında, Samsun’da dünyaya gelen Prof. 
Dr. Mecit Eş, 1974’te İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nden mezun oldu. Bazı memuriyet 
görevlerinden sonra akademik hayata geçen 
Prof. Dr. Mecit Eş, 1985 yılında doktorasını 
tamamladı. 1990 yılında Doçent, 1996 yılında 
ise Profesör unvanını aldı. 1992-2012 yılları 
arasında Dumlupınar Üniversitesi’nde görev 
yapan Prof. Dr. Mecit Eş, akademik hayatına 
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğretim üyesi 
olarak devam etmektedir. Alanıyla ilgili birçok 
kitap ve makaleye imza atmış olan Prof. Dr. Mecit 
Eş, evli ve üç çocuk babasıdır.

İbrahim Halil Kırşan
Denetim Kurulu Üyesi

Maden Yüksek Mühendisi İbrahim Halil Kırşan 
1964 yılında Gercüş-Batman’da doğdu. 
1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Maden 
Mühendisliği Bölümünü birincilikle bitirdi. Aynı 
yıl burslu olduğu için MTA Genel Müdürlüğü, 
Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi’nde 
göreve başladı. 1992 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde 
Yüksek Lisansını tamamladı. 1993 -1995 yılları 
arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nde 
çalıştı. 1998 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsünde Kamu Yönetimi Lisansüstü 
Uzmanlık Programını bitirerek Kamu Yönetimi 
Uzmanı oldu. 14 Eylül 1999 tarihinde MTA Genel 
Müdürlüğü’nde Fizibilite Etütleri Daire Başkanı 
olarak atandı. 24 Mart 2000 tarihinde MTA Genel 
Müdür Yardımcılığına vekaleten atandı. 2,5 yıl 
Genel Müdür Yardımcılığına vekalet ettikten 
sonra kısa bir süre Devlet Bakanlığı danışmanlığı 
yaptı. MTA Genel Müdürlüğü’nde 23 yıl görev 
yaptıktan sonra 15.01.2010 tarihinde Başkent 
Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne atandı. 26 Kasım 2010 tarihi 
itibarıyla Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 28 Aralık 
2012 tarihinde ise Türk Hava Yolları Denetim 
Kurulu Üyeliği görevine atandı.

denetim kurulu
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•	 Ortaklığın uzun menzilli uçuş ağı (network) yapısını büyüterek, 
küresel havayolu şirketi kimliğini geliştirmek

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

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

•	 Ortaklığın yurt içi hava taşımacılığındaki lider konumunu muhafaza 
etmek

•	 Ortaklığın yurt dışındaki imajını geliştirecek ve pazarlama 
imkânlarını yükseltecek şekilde kendi uçuş ağını tamamlayacak 
küresel bir havayolu ittifakı ile işbirliğine girerek kesintisiz ve kaliteli 
uçuş hizmeti sunmasını sağlamak

•	 İstanbul’u önemli bir uçuş merkezi (hub) haline getirmek
•	 Ayrıca, Sivil Hava Taşımacılığı (SHT) sektöründe Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin Bayrak Taşıyıcısı kimliğiyle; uçuş emniyeti, güvenilirliği, 
ürün yelpazesi, hizmet kalitesi ve rekabetçi konumu ile tercih edilen, 
Avrupa’nın önde gelen ve küresel ölçekte faal bir havayolu olmak.

•	 Sektör ortalamalarının üstündeki büyüme trendinin sürdürülmesi
•	 Sıfırlanmış kaza ve kırımı
•	 Dünyada parmakla gösterilen hizmet anlayışı
•	 Düşük maliyetli taşıyıcılara denk birim maliyetleri
•	 Sektör ortalamalarının altında satış ve dağıtım giderleri
•	 Rezervasyon, biletleme ve uçağa biniş işlemlerini kendisi yapan 

sadık müşterileri
•	 Kurumdan elde edeceği yararın yarattığı katma değerle orantılı 

olduğunu bilen ve kendini geliştiren personel yapısı
•	 Üyesi bulunduğu “Star İttifak” ortaklarına iş yaratan ve onların 

sunduğu potansiyelden iş çıkaran ticari ataklık 
•	 Hissedarlarının ve tüm fayda sahiplerinin menfaatini 

birlikte gözeten modern yönetişim ilkelerini benimsemiş yönetimi 
ile belirginleşen bir havayolu olmak

MISYONumuz

VIZYONumuz
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Network ağı 
İstanbul’un 

coğrafi konumu

Türk Hava Yolları, büyürken kârlılığını 
da artırabilmek ve kapasite artışını 
karşılayacak yolcu artışını sağlamak için 
etkin network ve pazarlama stratejileri 
izlemektedir. Network’ünü yeni noktalarla 
zenginleştirerek büyüten Ortaklık, tüm 
dünyada bu genişleme ile dikkatleri üzerine 
çekmeyi başarmıştır. Dünyada en çok 
ülkeye uçan havayolu olarak konumlanan 
Türk Hava Yolları, en çok uluslararası 
destinasyona uçan 2. havayolu olmuştur. 
2012 yaz sezonunda network’ündeki 
uçuş nokta sayısı bakımından dünyadaki 
5. büyük havayolu konumuna oturan 
Ortaklık; 2012 sonuna kadar açtığı yeni 
destinasyonlar ile kış sezonunda uçtuğu 
nokta sayısı bakımından rakiplerini bir 
adım daha geçerek dünyada 5. büyük 
network’e sahip havayolu olmuştur. 2012 
yılı, 34 yeni hat ile en çok hat açılan yıldır. 

Dünyanın en büyük pazarları olan 
Avrupa-Orta Doğu, Avrupa-Uzakdoğu ve 
Asya, Avrupa-Afrika, Amerika-Orta Doğu 
hattında İstanbul’un transfer noktası olarak 
kullanılması, uçuş süresini kısaltmakta 
ve farklı kapasitedeki farklı filoları 
kullanabilme esnekliği getirmektedir. 
İstanbul, coğrafi olarak diğer potansiyel 
transfer noktalarına göre; daha kısa 
mesafede bağlantı verebilmektedir. 
İstanbul’un doğu ile batının merkezinde 
olması ve dar gövde filo kullanımına olanak 
sağlaması ciddi maliyet avantajı getirerek 
rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.

StratejiMIZ
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Afrika’da büyüme 
stratejisi

Sonsuz müşteri 
memnuniyeti

Türk Hava Yolları gün geçtikçe artan tercih edilme oranıyla 
sürekli büyürken, sahip olduğu güçlü yönleri ile sektördeki 
mevcut fırsatları avantaja dönüştürme noktasında etkin bir 
strateji izlemektedir. Türk Hava Yolları, küresel pazarda lider 
havayolları arasındaki konumunu sağlamlaştırma hedefine 
emin adımlarla ilerlemektedir.

Havacılığın hızla büyüdüğü Afrika 
bölgesinde, Türk Hava Yolları’nın büyüme 
planları da devam etmektedir. 2012 
yılsonu itibarıyla, kıtada 23 ülke ve 33 
havalimanına uçulmaktadır. Önümüzdeki 
yıllarda uçak müsaitliği ve uçuş haklarının 
alınmasına bağlı olarak açılması planlanan 
10 yeni nokta ile Türk Hava Yolları, Afrika’yı 
dünyaya bağlayan ana taşıyıcı olma 
yolunda adımlar atmaktadır.

Dünyanın birçok yerine ulaşan ve her 
geçen gün büyüyen uçuş ağı ile sektörde 
başarılı bir şekilde ilerleyen Ortaklık, bireye 
saygı ve sonsuz müşteri memnuniyeti 
ilkelerini benimsemiştir. Genç, teknolojik ve 
güvenilir filosu ile dikkat çeken Türk Hava 
Yolları; müşteri memnuniyetine getirdiği 
yenilikçi yaklaşımlarla dünya çapında 
tercih edilen öncü bir havayolu markasına 
dönüşmektedir.
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Batı ile doğu arasında coğrafi konum 
açısından köprü vazifesi gören İstanbul, 
bugün dünyanın en hızlı büyüyen 
havacılık merkezlerinden biri haline 
gelmiştir. Türk Hava Yolları’nın da ana 
merkezi olan İstanbul üzerinden transfer 
edilen uluslararası yolcu sayısı da hızla 
artmaktadır. İstanbul Atatürk Havalimanı, 
planlanan ve arz edilen tarifeli dış hat 
yolcu kapasitesinde dünyadaki ilk 15 
şehir arasında yer almaktadır. İstanbul 
hub’ında büyümeye devam etmeyi 
planlayan Türk Hava Yolları, 2013 yılında 
Atatürk Havalimanı’na ek olarak yurt içi 
ve yurt dışı seferlerinden bazılarını Sabiha 
Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirmeyi 
planlamaktadır. Ortaklık, İstanbul’u 
dünyanın en büyük transfer noktalarından 
biri yapma hedefini gerçekleştirme 
yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 
2012 yılında, 9.000.000 uluslararası yolcu, 
Türk Hava Yolları tarafından bir noktadan 
gelip yine uluslararası bir noktaya gitmek 
üzere İstanbul üzerinden taşınmıştır. Bu 
sayı, 2011 yılına göre %44 daha fazladır.  

Dünyanın 
en büyük transfer 
noktasına doğru

Güçlü yönleri 
ile müşteri odaklı 

küresel marka

Coğrafi konum avantajı, krize karşı 
aldığı tedbirler ve maliyet azaltıcı 
politikalar, düşük operasyon maliyetine 
karşılık yüksek hizmet kalitesi, müşteri 
memnuniyetine verdiği önem, başarılı 
iştirakleşme çalışmaları, güçlü network 
yapısı ve organik büyüme stratejileri ile son 
yıllarda büyük atılım gösteren Türk Hava 
Yolları, bugün küresel bir marka olmuştur. 
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Müşteri ile temas ettiği her noktada, sunduğu hizmetin her 
seviyesinde dünya hizmet kalite standartlarına göre hareket 
eden Türk Hava Yolları, güler yüzlü ve eğitimli personeli ile tüm 
yolcularını uçaklarında ağırlarken, Türk misafirperverliğini 
tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemektedir.

2003’te bir iştiraki bulunan Türk Hava 
Yolları, operasyonel başarısını kurumsal 
gelişimine de taşımış ve 12 iştiraki olan 
dev bir kurum haline gelmiştir. Sektördeki 
başarısını artırmak üzere stratejik 
ortaklıklar kuran ve alt markalar oluşturan 
Ortaklık; bu stratejiyi gerçekleştirdiği 
yeni işbirlikleriyle 2013 yılında da devam 
ettirmektedir. Star Alliance bünyesinde 
küresel bir network taşıyıcısı olan Türk Hava 
Yolları’nın, üyelerine sağladığı geniş olanak 
ve uçuş imkânları, önümüzdeki yıllarda 
da yolcularına daha iyi hizmet sunmasını 
mümkün kılacaktır.

Küreselleşen dünyada insanların devamlı 
seyahat etme ihtiyacının ortaya çıkmasıyla 
havayolu ulaşımının yaygınlaşması, 
sektördeki büyümeyi de beraberinde 
getirmiştir. Sektördeki bu fırsatı göz önünde 
bulunduran Türk Hava Yolları, yolcularının 
isteklerine en üst seviyedeki hizmet kalitesi 
ile karşılık vermektedir. Müşteri ile temas 
ettiği her noktada, sunduğu hizmetin 
her seviyesinde dünya hizmet kalite 
standartlarına göre hareket eden Türk Hava 
Yolları, güler yüzlü ve eğitimli personeli 
ile tüm yolcularını uçaklarında ağırlarken, 
Türk misafirperverliğini tüm dünyaya 
tanıtmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda 
geliştirilen “Globally Yours” sloganı 
altında, 2012 yılında uçurduğu 39 milyon 
yolcusuna en yüksek kalitede hizmet 
sunmak için çalışan Ortaklık, bu hedefini 
2013 yılında müşteri odaklılık noktasındaki 
yeni çalışmalarla taçlandırarak geliştirmeyi 
hedeflemektedir.      

İştirakler
Üstün hizmet 

kalitesi
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Marka bilinilirliğini artırma noktasında 
oldukça başarılı bir yılı geride bırakan 
Türk Hava Yolları; küresel marka imajını 
geliştirecek önemli projelere imza atmıştır. 
Sosyal medyadaki etkin ve başarılı 
kampanyaların yanı sıra devam eden 
sponsorluk anlaşmaları ve dünya çapında 
ses getiren reklamlar ile yeni marka 
yatırımları gerçekleştirilmiştir. Yolcularıyla 
daha iyi iletişim kurabilmek ve günlük 
hayatlarına dâhil olmak isteyen Türk Hava 
Yolları, markayla ilgili haberlerin en hızlı 
şekilde ulaştırılabilmesi için son yılların 
en popüler iletişim kanallarını yaygın bir 
şekilde kullanmaktadır. 

Türk Hava Yolları, 40 milyar TL ciro 
hedefini yüksek kârlılıkla gerçekleştirmek 
ve artan maliyetlere karşı duyarlılığını 
azaltmak için maliyet yönetici projeler 
de sürdürmektedir. Ortaklığın tasarruf 
stratejisi doğrultusunda; filo yaşı genç 
tutulmakta ve etkili akaryakıt tasarruf 
projeleri yürütülmektedir. Buna ek 
olarak; satış maliyetlerinin azaltılması 
amacıyla doğrudan satış kanallarının 
payını artırmak, maliyet azaltıcı teknolojik 
yatırımlar yapmak, personel ve süreçlerin 
verimliliğinin en etkin şekilde artırılması, 
Ortaklığın önemli stratejileri arasında yer 
almaktadır.    

Marka bilinirliği
Düşük operasyon 

maliyeti
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Güneş Ekspres Havacılık A.Ş.
1989 yılında Türk Hava Yolları ve 
Lufthansa’nın %50’şer ortaklığı ile kurulan 
Güneş Ekspres Havacılık A.Ş., Almanya-
Türkiye arasındaki charter uçuşlarda pazar 
lideri konumundadır. 

İlk uçuşunu 1990’da yapan şirket, charter 
pazarında uzun yıllar hizmet verdikten 
sonra 2001 yılında başlattığı Antalya-
Frankfurt uçuşlarıyla Türkiye’nin yurt 
dışına tarifeli sefer düzenleyen ilk özel 
havayolu şirketi olmuştur. Şirket, 23 
uçaklık filosu ve 1.695 personeliyle hizmet 
vermektedir.

THY Teknik A.Ş.
Başta Türk Hava Yolları olmak üzere; 
100’den fazla yerli ve yabancı havayolu 
şirketine bakım, onarım ve teknik destek 
sağlamaktadır. 2006 yılında %100 Türk 
Hava Yolları sermayesiyle kurulmuştur.

THY Teknik A.Ş., 2.000’den fazla çalışanı ve 
iştirakleri ile bölgesinde hava taşımacılığı 
sektöründe önemli bir teknik bakım üssü 
haline gelmek; bu doğrultuda bakım, 
onarım ve havayolu sektörü ile ilgili her 
türlü teknik ve altyapı desteği sağlamak 
amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

IStiraklerimiz



33Türk Hava Yolları Grubu

THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş.
2009 yılında %50’lik hisse paylarıyla 
Türk Hava Yolları ve OPET Petrolcülük A.Ş. 
işbirliği ile kurulmuştur. İstanbul Atatürk 
Havalimanı başta olmak üzere; yurt 
içindeki hava meydanlarında jet akaryakıt 
depolama ve ikmal hizmeti vermektedir.

Faaliyetlerine 1 Temmuz 2010 itibarıyla 
başlayan şirket; her türlü hava aracı için 
petrol ürünleri, kimyevi maddeler, madeni 
yağlar ve boyaların yurt içi ve yurt dışına 
satımı, ithali, ihracı, dağıtımı ve nakliyesi 
gerçekleştirmektedir. 

Türk Hava Yolları, iştirakleri ile maliyetlerini düşürürken 
operasyonlarında esneklik sağlayarak kalitesini ve 
verimliliğini yükselterek havacılık sektöründeki gücünü ve 
hâkimiyetini artırmaktadır. Bunun yanında diğer şirketlere 
hizmet vererek iştiraklerini birer kâr merkezi haline 
getirmektedir.

TGS Yer Hizmetleri A.Ş.
Başta İstanbul Atatürk Havalimanı olmak 
üzere Türkiye’de 6 havalimanında yer 
hizmeti vermektedir. 2009 yılında Türk 
Hava Yolları ve Havaş Havaalanları Yer 
Hizmetleri A.Ş. arasında yapılan %50’şer 
ortaklık ile kurulmuş olan TGS, 2010 yılı 
başından bu yana faaliyetlerine devam 
etmektedir.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nın yanı sıra 
Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, 
Antalya, Adana ve İstanbul Sabiha Gökçen 
havalimanlarında; Türk Hava Yolları başta 
olmak üzere, 70’e yakın yerli ve yabancı 
havayolu şirketine hizmet vermektedir. 
Personel sayısı 7.000’i geçen TGS, 2012 
yılında 400 binin üzerinde uçak seferinin 
yer hizmetini, uluslararası standartlarda 
sunmuştur. 
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Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru 
Bakım Merkezi Ltd. Şti.
Türkiye ve yakın bölgeler başta olmak 
üzere müşterilerine motor bakım, tamir 
ve revizyon hizmeti sunmaktadır. 2008 
yılında %49 hissesi THY Teknik A.Ş.’ye, 
%51 hissesi ise United Technologies iştiraki 
olan Pratt&Whitney’e ait olmak üzere 
kurulmuştur. İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nda, yaklaşık 25 bin m2 alan 
üzerinde yüksek teknolojili çevre dostu 
kimliği ile faaliyet gösteren bakım merkezi, 
tam kapasitede yıllık 200’den fazla motor 
bakımı sunabilecek durumdadır.

THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş.
Başta Türk Hava Yolları olmak üzere 
60’tan fazla yerli ve yabancı havayolu 
şirketine ikram hizmeti sunmaktadır. 
2007 yılında %50’şer hissesi Türk Hava 
Yolları ve Avusturya kökenli DO&CO 
Restaurant&Catering AG’ye ait olmak üzere 
faaliyetlerine başlamıştır.

İstanbul Atatürk Havalimanı merkez olmak 
üzere Türkiye’de 9 noktada kurulmuş 
mutfakları ile yerli ve yabancı havayolu 
şirketlerine ikram hizmeti sunmaktadır. 
Mutfaklarında günde yaklaşık 140 
bin yemek üretilen şirketin sunduğu 
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.
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Goodrich THY Teknik Servis 
Merkezi Ltd. Şti.
Şirket’in Gebze’deki tesislerinde, yüksek 
kalitede nacelle, thrust reverser (Geri itki 
ve motor kaporta) bakım ve onarım hizmeti 
verilmektedir. 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, 
Ortaklık başta olmak üzere Türkiye ve diğer 
ülkelerdeki havayolu şirketlerine, edindiği 
sertifikalarla uluslararası standartlarda 
hizmetleri vererek sektöründe önemli bir 
oyuncu olmayı hedeflemektedir.
 

TCI Kabin İçi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Üretimini yapacağı kabin içi sistemleriyle 
dünya pazarından pay almayı 
hedeflemektedir. 2011 yılında %30 hissesi 
Türk Hava Yolları, %21 hissesi THY Teknik 
A.Ş. ve %49 hissesi Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayi A.Ş.’ye (TUSAŞ -TAI) ait olmak üzere 
kurulmuştur. 

TCI; uçak kabin içi ürünleri ve 
komponentlerin tasarımını, üretimini, 
lojistik desteğini, modifikasyonunu 
ve pazarlamasını gerçekleştirecek 
olup; ürünleriyle sektörün önde gelen 
üreticilerden biri olmayı hedeflemektedir.

Havacılık sektöründe lider olma yolunda nitelikli ve deneyimli 
kadrosu ve iştirakleri ile Türk Hava Yolları, küresel marka 
kimliğini güçlendirmeye devam etmektedir.
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HABOM Havacılık Bakım Onarım ve 
Modifikasyon Merkezi A.Ş.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 
kurulmakta olan tesis; bölgedeki en 
büyük havacılık bakım, onarım, revizyon 
ve modifikasyon merkezi olmayı 
hedeflemektedir. 2011 yılında %100 Türk 
Hava Yolları sermayesi ile kurulmuştur. 

Şirketin ana faaliyet alanı; uçak, uçak 
donanımı, hava taşımacılığıyla ilgili her 
türlü donanım, gereçler ve motorları 
satın almak, satmak, kiralamak, 
kiraya vermek, bakım onarım ve 
modifikasyonlarını yapmak ve anılan 
faaliyetlerle ilgili her türlü eğitim, seminer 
ve kurs faaliyetlerinde bulunmak olarak 
belirlenmiştir.

Uçak Koltuk Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Assan Hanil Grubu işbirliğiyle kurulan 
şirket; başta Türk Hava Yolları olmak 
üzere birçok havayolu firmasına koltuk 
tasarımı ve üretimi, yedek parça üretimi, 
modifikasyonu ve satışını yapmayı 
hedeflemektedir. 2011 yılında kurulan 
şirketin, %50 hissesi Assan Hanil Grubu’na, 
%45 hissesi Türk Hava Yolları’na ve %5 
hissesi THY Teknik A.Ş.’ye aittir. 
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Turkbine Teknik Gaz Türbinleri 
Bakım Onarım A.Ş.
Teknik bilgi, uluslararası deneyim, uzman 
teknik personel ve güçlü marka temelleri 
üzerine kurulmuş bir işbirliği olan şirket, 
2011 yılında THY Teknik A.Ş. ve Zorlu O&M 
Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri 
A.Ş.’nin %50’şerlik hissesi ile kurulmuştur.

Yapılan anlaşma ile mevcut ortaklıkların 
iştigal kapsamı dışında kalan bazı uçak 
motorları ve enerji santrallerinde kullanılan 
endüstriyel gaz türbinlerinin bakım, onarım 
ve revizyon faaliyetlerinin yürütülmesi 
amaçlanmaktadır. 

THY Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş.
2012 yılında %100 Türk Hava Yolları 
sermayesi ile kurulmuştur. Henüz 
faaliyetlerine başlamamış olan şirket; 
Aydın Çıldır Havalimanı’nın işletmeciliğini 
yapmak, havacılık eğitimi vermek, sportif-
eğitim amaçlı uçuşlar gerçekleştirmek 
ve pist uzunluğuna uygun uçak tipleri ile 
yolcu taşımacılığına yönelik faaliyetlerde 
bulunmak amacıyla kurulmuştur.
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2012 yılının başında düşük değerlerde seyreden büyüme 
oranları, yıl geneline bakıldığında %5,3 ile havacılık adına 
olumlu sinyaller vermiştir. 

Uluslararası trafiğin iç hat trafiğinden 
daha yüksek bir seviyede yılı bitirmesinde; 
%15,4’lük büyüme oranıyla Orta Doğulu 
taşıyıcıların büyük payı bulunmaktadır. 
“Eurozone” krizinden etkilenen Avrupa ve 
Kuzey Amerikalı havayolu firmaları, 2012 
yılını %5,3 ve %1,3’lük büyüme oranlarıyla 
kapatmıştır. Söz konusu rakamlar, bu 
taşıyıcıların 2011 yılı verileri ile (%9,5 ve 
%4,1) kıyaslandığında büyüme oranlarında 
düşüş gözlemlenmektedir.

İç hat pazarındaki havayolu firmaları, 
bu yılı %4’lük büyüme oranları ile 
tamamlamıştır. Bu alanda güçlü büyümesi 
ile dikkat çeken Çin (%9,5), Brezilya (%8,6) 
ve küçük büyüme oranlarıyla ABD iç hat 
pazarı genel iç hat taşımacılığının yarısını 
temsil etmektedir.

Hava kargo taşımacılığı, küresel 
kriz ortamından etkilenmiştir. Deniz 
taşımacılığının hava taşımacılığına 
olumsuz etkileri de yıl içerisinde 
gözlemlenmiştir. Hava taşımacılığındaki 
olumsuz koşullara rağmen yılı olumlu 
yükselişlerle tamamlayan havayolu 
firmaları dikkat çekmektedir. Orta Doğu ve 
Afrika havayollarındaki %14,7 ve %7,1’lik 

kargo büyümesi sektörel anlamda olumlu 
sinyaller vermektedir. 2012’nin dördüncü 
çeyreğindeki kargo doluluk oranları ise bu 
yılın kargo anlamında başarılı geçeceği 
izlenimini yaratmıştır.

YOLCU PAZARI

Uluslararası Uçuşlar
Yıl genelindeki doluluk oranlarına 
bakıldığında; havayolları firmalarının 
genelinde gelişme gözlendiği 
görülmektedir. Uluslararası hava 
trafiğindeki bu gelişme, pazarın 
önümüzdeki dönemleri için olumlu 
sinyaller içermektedir. Yılın son çeyreğini 
%0,6’lık, ufak bir gelişme ile kapatan 
havayolu firmalarının önümüzdeki 
süreçlerde gelişmeye devam etmesi 
beklenmektedir. 

Uluslararası hava taşımacılığında 2011 
ile kıyaslandığında ortaya çıkan %6’lık 
iyileşme, sektörel anlamda olumlu 
izlenimler vermektedir. Büyüme oranında 
en büyük payın sahibi olan Orta Doğu 
firmaları, pazar büyüme oranlarının üçte 
birlik payını oluşturmuştur. 

sektOrel gelismeler
ve 2013 beklentileri
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Uluslararası pazarda 2012 yılını %15,4’lük 
büyüme oranıyla zirvede kapatan 
Orta Doğulu taşıyıcılar, bir önceki yıla 
oranla büyüme oranını artırarak bundan 
sonraki dönem için de gelişme sinyalleri 
vermektedirler.

İç Hat Uçuşları
Sektör, iç hat uçuşlarındaki doluluk 
oranlarında olumlu bir yılı geride 
bırakmıştır. Uçuşların genelinde %4’lük 
bir büyüme tespit edildi. Zorlu küresel 
ekonomi ve yakıt fiyatlarındaki artışlar göz 
önüne alındığında; 2012 yılı olumlu bir 
şekilde kapatılmıştır. Genel iç hat pazarına 
bakıldığında en göze çarpan büyüme oranı 
Çin’de yaşanmıştır. 2012 yılını %9,5’lik 
büyüme oranıyla kapatan Çin’i, %8,6’lık iç 
hat büyümesi ile Brezilya takip etmektedir.

2013 FİnAnSAL TAHMİnLER
2012 yılının ilk çeyreğindeki hızlı düşüşten 
sonra ikinci ve üçüncü çeyreklerde 
havayollarının finansal performanslarında 
yükselişler gözlenmiştir. Ekonomideki 
küresel durgunluk ve yakıt fiyatlarının 
yüksek olması, havayolu firmalarına 2006-
2007 yıllarını hatırlatmıştır. Yıl içerisinde, 
havayolu firmalarının maliyetleri aşağıya 
çekebilmeyi ve endüstriyel anlamda 
kendilerini geliştirebilmeyi başarmaları 
finansal performansların beklentilerin 
üstünde gerçekleşmesine neden olmuştur. 
2012 yılı için öngörülen havayolları 
endüstriyel kârlılığının 4,1 milyar ABD 
dolarından, 6,1 milyar ABD dolarına 
yükselmesi, sektör açısından olumlu 
sinyaller olarak değerlendirilmektedir.

2013 yılında, 2012’ye oranla çok daha iyi 
bir performans beklenmektedir. 2013 yılı 
için sektörel bazdaki vergi sonrası kârlılık 
oranlarında 8,4 milyar ABD doları tutarında 
işlem beklenmektedir. Yakıt fiyatlarının 
2012 yılına oranla artması beklense de 
küresel ekonomide iyileşme tahmin 
edilmektedir. 

Yüksek yakıt fiyatları ve dünya genelinde 
yaşanan ekonomik zorluklar, havacılık 
sektörünü olumsuz yönde etkilemeye 
devam edecektir. Gayrisafi yurt içi hâsıla 
(GSYH) ile vergi sonrası net kâr oranlarının 
2013 yılı içerisinde paralel gideceği 
öngörülmektedir. 

Havacılık adına, zorlu ekonomik koşullara 
rağmen, majör havayolu firmalarının 
büyüme ivmelerine 2013 yılında da 
devam etmeleri beklenmektedir. 2013’ün, 
güçlünün daha da güçleneceği, zayıf 
olanların ise pazardan çekileceği bir yıl 
olacağı tahmin edilmektedir.

2012 yılında, 2011’deki %5,9’luk büyüme 
oranından düşük bir büyüme gerçekleşmiş 
olsa da; son 20 yılın %5’lik ortalamasının 
üzerine çıkılmıştır.  
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THY, 2012 yılı boyunca İstanbul’u dünya havacılığının en 
önemli merkezlerinden biri konumuna getirme yolunda çok 
önemli adımlar atmıştır.

96.124
Toplam Arz Edilen 
Koltuk-Km (milyon)

74.410
Toplam 
Ücretli Yolcu-Km (milyon)

2012 Yili Trafik 
SonuÇlari

39.045
Toplam Yolcu (000)

77,4
Toplam 
Yolcu Doluluk Oranı (%)
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15.906

12.012

İç Hat 
Ücretli Yolcu (000)

İç Hat Arz Edilen 
Koltuk-Km (milyon)

23.139
Dış Hat 
Ücretli Yolcu (000)

84.112
Dış Hat 
Arz Edilen Koltuk-Km (milyon)
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Toplam Trafik Sonuçları

2012 2011 2010 2009 2008 2007

Ücretli Yolcu (000) 39.045 32.648 29.119 25.102 22.597 19.636

Arz Edilen Koltuk-Km (Milyon) 96.124 81.193 65.100 56.574 46.343 41.619

Ücretli Yolcu-Km (Milyon) 74.410 58.933 47.950 40.130 34.265 30.251

Yolcu Doluluk Oranı (%) 77,4% 72,6 73,7 70,9 73,9 72,7

Uçulan Nokta 219 196 174 158 145 142

Konma Sayısı 308.384 270.618 245.226 213.953 189.328 168.899

Uçulan Km (000) 542.339 419.113 358.370 311.869 262.124 232.147

Kargo (Ton) 454.293 375.042 302.983 230.709 191.934 177.508

Posta (Ton) 16.570 12.796 10.973 7.351 6.956 6.714

Fazla Bagaj (Ton) 3.683 4.170 3.629 3.734 3.752 3.462

Arz Edilen Ton-Km (Milyon) 14.288 11.926 9.036 7.795 6.147 5.535

Ücretli Ton-Km (Milyon) 9.425 7.467 5.894 4.784 3.993 3.549

Genel Doluluk Oranı (%) 66,0 62,6 65,2 61,4 65,0 64,1

%47
THY, özellikle Afrika’da %47, Uzak Doğu’da 
%25 ve Orta Doğu’da %20 oranında yolcu 
artışlarıyla gelişmekte olan bölgelerde 
varlığını güçlendirmiştir.

artIS
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İç Hat Trafik Sonuçları

2012 2011 2010 2009 2008 2007

Ücretli Yolcu (000) 15.906 14.488 13.645 11.692 11.063 9.984

Arz Edilen Koltuk-Km (Milyon) 12.012 11.164 10.437 9.038 8.488 8.117

Ücretli Yolcu-Km (Milyon) 9.465 8.584 8.007 6.819 6.417 5.924

Yolcu Doluluk Oranı (%) 78,8 76,9 76,7 75,4 75,6 73,0

Uçulan Nokta 37 44 42 38 34 33

Konma Sayısı 128.541 120.677 112.842 97.697 92.593 87.162

Uçulan Km (000) 77.567 70.757 65.576 56.313 53.372 51.016

Kargo (Ton) 37.152 34.415 35.353 33.037 34.305 35.518

Posta (Ton) 2.948 3.025 3.971 3.549 3.427 3.555

Fazla Bagaj (Ton) 1.521 1.879 1.700 1.450 1.589 1.538

Arz Edilen Ton-Km (Milyon) 1.372 1.273 1.191 1.047 1.000 946

Ücretli Ton-Km (Milyon) 887 813 757 652 615 570

Genel Doluluk Oranı (%) 64,7 63,9 63,6 62,3 61,5 60,3

Dış Hat Trafik Sonuçları

 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Ücretli Yolcu (000) 23.139 18.160 15.474 13.410 11.534 9.652

Arz Edilen Koltuk-Km (Milyon) 84.112 70.029 54.663 47.536 37.855 33.502

Ücretli Yolcu-Km (Milyon) 64.945 50.349 39.943 33.311 27.848 24.327

Yolcu Doluluk Oranı (%) 77,2 71,9 73,1 70,1 73,6 72,6

Uçulan Nokta 182 152 132 120 111 109

Konma Sayısı 179.843 149.941 132.384 116.256 96.735 81.737

Uçulan Km (000) 464.772 348.356 292.794 255.556 208.752 181.131

Kargo (Ton) 417.141 340.627 267.630 197.672 157.629 141.990

Posta (Ton) 13.622 9.771 7.002 3.802 3.529 3.159

Fazla Bagaj (Ton) 2.162 2.291 1.929 2.284 2.163 1.924

Arz Edilen Ton-Km (Milyon) 12.916 10.653 7.845 6.748 5.147 4.589

Ücretli Ton-Km (Milyon) 8.538 6.654 5.137 4.132 3.378 2.979

Genel Doluluk Oranı (%) 66,1 62,5 65,5 61,2 65,6 64,9
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Yeni Hatlar
Büyüme stratejileri çerçevesinde 2012 yılında 34 yeni hat açan Türk Hava Yolları, dünyada 
en fazla ülkeye uçan havayolu olurken; destinasyon sayısında dünyanın 5., Avrupa’nın ise 
en büyük 2. havayolu olmuştur.

15
1
3
8
5
2

THY, 2012 yılında Afrika’da 15 yeni destinasyona uçuş başlatmıştır.

Ouagadougou, Douala, Yaounde, Kinshasa, Cibuti, Hurghada, Şarm El 
Şeyh, Abidjan, Mombasa, Sebha, Nouakchott, Niamey, Kigali, Mogadişu, 
Kilimanjaro

Osh, Maldivler, Ulan Batur    

Gence, Aalborg, Billund, Bremen, Leipzig, Novosibirsk, 
Bilbao, Edinburgh

İsfahan, Kermanşah, Taif, Yanbu, Aden

Iğdır, Kütahya

Buenos Aires 

2012 yılında Güney Amerika’da Buenos Aires’e uçuş başlamıştır.

THY, 2012 yılında Uzak Doğu’da 3 yeni destinasyona uçuş başlatmıştır.

THY, 2012 yılında Avrupa’da 8 yeni destinasyona seferlere başlamıştır.

2012 yılında Orta Doğu’da 5 yeni destinasyona uçuş başlamıştır.

2012 yılında yurt içinde 2 yeni noktaya sefer başlatılmıştır.
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Pazarlama ve Satış Faaliyetleri
Hâlihazırda dünyanın en büyük 20 
ekonomisi içinde yer alan ve sürekli 
gelişmeye devam eden ekonomi ve nüfus 
yapısıyla Türkiye, son 10 yılda havacılık 
sektöründe de önemli gelişmelere imza 
atmıştır.

Dünyada en çok ülkeye uçan ve en büyük 
5. uçuş ağına sahip olan Türk Hava Yolları, 
“Avrupa’nın En İyi Havayolu” markası 
olarak Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı 
konumundadır. 

Direkt pazar olarak Türkiye, Türk Hava 
Yolları için çekirdek pazarı oluştursa da, 
küresel havacılık endüstrisi çerçevesinde 
yeterli bir hacim ve istenilen pazar konumu 
edinmek için yeterli gelmemektedir. Bu 
nedenle büyüme ve pazarda güçlenme 
globalleşmeyi; diğer deyişle Ortaklığın 
bağlantılı pazarlarla beslenmesini de 
gerektirmektedir. 

Bu bağlamda Türk Hava Yolları, lokal 
pazarın yanı sıra transit pazarlarda da 
birçok yeni noktaya uçuşlar düzenlemekte; 
mevcut noktalarda ise frekans artışı 
gerçekleştirmektedir. Korunması 
gereken mevcut pazarın yanı sıra 
potansiyel pazarları da değerlendiren 
Ortaklık, pazarlama stratejileri, geniş 
network ağı ve kapasite artışıyla rekabet 
ortamında kendini iyi konumlandırmayı 
başarmaktadır. 2012 yılsonu itibarıyla 
Türk Hava Yolları’nın uçuş ağında 
217 nokta ve 96 ülke bulunmaktadır. 

Ortaklık, bulunduğu pazarlarda kapasite 
artışlarıyla penetrasyonu artırırken, uçuş 
ağına eklediği yeni destinasyonlarla 
müşterilere sunulan ürün çeşitliliğini de 
zenginleştirmiştir.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 
büyümeyi sürdüren Türk Hava Yolları, 
İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) ve 
Ankara Esenboğa (ESB) merkezli seferler 
başlatarak müşterilerine daha rahat ve hızlı 
seyahat sunmaya devam ederken, aynı 
zamanda büyüyen pazarlarda da fırsatları 
değerlendirmektedir. 

Performans 
Havacılık sektörü, yapısı itibarıyla 
dünyanın herhangi bir noktasındaki 
ekonomik ve siyasi gelişmelerden 
etkilenmektedir. Avrupa’daki ekonomik 
durgunluk ve Suriye başta olmak üzere 
yaşanan siyasi gelişmeler havayoluna olan 
talebi düşürmektedir. Olumsuz etkilere 
rağmen, hayata geçirdiği stratejilerle 2012 
yılında da yolcu sayısını artırmayı başaran 
Türk Hava Yolları, 2011’de 32,6 milyon 
olan Ocak-Aralık döneminde taşıdığı yolcu 
sayısını, bir yıl içinde %19,6 artışla 39 
milyona ulaştırmıştır.

Dış hatlarda da başarılı bir yılı geride 
bırakan Türk Hava Yolları; “Business/
Comfort Class” yolcu sayısında bir önceki 
yıla göre %34, “Dıştan Dışa Transfer” 
yolcu sayısında ise %44 oranında artış 
sağlamıştır. Yolcu doluluk oranı, bir önceki 
yıla göre 5 puan artışla %77,4 olarak 
gerçekleşmiştir. 
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ETKİnLİKLER

Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi Türk 
Hava Yolları’nın yeni marka yüzü oldu
Uluslararası marka bilinirliği çalışmalarına 
devam eden Türk Hava Yolları, yeni marka 
temsilcisi olarak futbol dünyasının en 
değerli ismi, Arjantinli yıldız Lionel Messi 
ile anlaşmıştır. Messi’nin ünlü basketbolcu 
Kobe Bryant ile birlikte rol aldıkları reklam 
filmi, izlenme rekoru kırmaktadır. 

Müşteri memnuniyeti ekonomik 
krize karşı korudu
Küresel ekonomik kriz ortamında Türk 
Hava Yolları’nın büyümeye devam etmesi, 
müşteri memnuniyetinin sağlanması 
ile mümkün olmuştur. Müşteri, hem yer 
hizmetlerini alırken hem de uçuş esnasında 
Türk Hava Yolları’na ödediği paranın 
karşılığını aldığını hissetmektedir. 

Avrupa’nın En İyi Havayolu
Müşteri memnuniyeti, Türk Hava Yolları’nın 
kazandığı ödüllere de yansımaktadır. 
Havayolu şirketleri ve havalimanlarını 
verdikleri hizmet ve kalite standartları 
yönünden birçok parametrede 
değerlendiren Skytrax şirketi, 2012’de Türk 
Hava Yolları’nı üst üste 2. kez Avrupa’nın 
En İyi Havayolu seçmiştir. 2013 yılında 
da bu başarıların artarak devam etmesi 
hedeflenmektedir. 

Türk Hava Yolları 2012 Skytrax 
Ödülleri’ne damga vurdu
•	 Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Ödülü 
•	 Avrupa’nın En İyi Havayolu Ödülü 
•	 En İyi 2. Premium Ekonomi Kabin Ödülü 
•	 En İyi 2. Ekonomi Sınıf İkram Ödülü
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202179
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132127 Toplam uçak sayısı

BugÜn, 202 uÇaKla  
dÜnyanIn en bÜyÜk filolarIndan 
birine sahibiz.
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Türk Hava Yolları’nın filo büyüme süreci “2008-2023 
Filo Projeksiyonu” ile devam etmektedir. Ekim 2008’de ilan 
edilen 75’i kesin, 30’u opsiyon olmak üzere; toplam 105 uçaklık 
satın alma çalışması sonucunda 65 adet dar gövde, 22 adet 
geniş gövde ve 5 adet kargo uçağı siparişi verilmişti.

Avrupa’nın en genç ve modern filosuna 
sahip olma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Türk Hava Yolları, dünyanın en çok 
ülkesine uçan ve dünyanın en geniş 5. uçuş 
ağına sahip havayolu olarak filosunu yeni 
uçaklarla desteklemeye devam etmektedir. 

2012 yılında filosuna 200’üncü uçağı 
katmanın gururunu yaşayan Türk Hava 
Yolları, uluslararası havacılık sektöründeki 
konumunu daha da güçlendirmiştir. 2012 
yılsonu itibarıyla filosundaki uçak sayısını 
202’ye çıkaran Türk Hava Yolları’nın 
ortalama filo yaşı 6,6’dır. 2004 yılı başında 
65 uçaktan oluşan Ortaklık filosu, 2012 
yılında 202 uçağa ulaşarak %211 büyüme 
kaydetmiştir.

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

2004 yılında verilen 51 uçaklık alım 
kararı ile başlayan ve 2005 yılında 8 
adet opsiyonel siparişin kesinleşmesi ile 
perçinlenen genişleme süreci; “2008-2023 
Filo Projeksiyonu” ile devam etmektedir. 
Ekim 2008’de ilan edilen 75’i kesin, 30’u 
opsiyon olmak üzere; toplam 105 uçaklık 
satın alma çalışması sonucunda 65 adet 

6,6
2004 yılı başında 65 uçaktan oluşan 
Türk Hava Yolları filosu, 2012 yılında 23 
uçağın daha katılımıyla, %211 oranında 
büyüyerek 202 uçağa ulaşmıştır.

2012 yılsonu itibarıyla filosundaki 
uçak sayısını 202’ye çıkaran 
Türk Hava Yolları’nın ortalama 
filo yaşı 6,6’dır.

%211

Filo
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23
Uçuş ağını ve yolcu sayısını her geçen 
gün artıran ve hava taşımacılığı 
sektöründeki önemini artıran Türk Hava 
Yolları, 2012 yılı içinde filosuna 23 yeni 
uçağı katmıştır. 

dar gövde, 22 adet geniş gövde ve 5 adet 
kargo uçağı siparişi verilmişti. 

2012-2020 filo planı kararı neticesinde 
siparişi verilen 20 adet B777-300ER ve 
20 adet A330-300 uçağı ile önümüzdeki 
dönemli uzun menzil uçak ihtiyacı 
da karşılanmış olacaktır. 2012 yılında 
siparişleri verilen bu uçakların teslimleri 
2013-2017 yılları arasında yapılacaktır.

“Fırsatların değerlendirilmesi, risk 
yönetimi, sürdürülebilirlik, dinamik 
kapasite planlama ile network genişliği 
ve yoğunluğunun artırılması” stratejileri 
kapsamında; her yılın sonunda Ortaklığın 
filo planları güncellenmektedir. Uçak 
teslimleri esas alınmak suretiyle ara 
dönem talep ve filo yenileme ihtiyaçlarını 

karşılayacak uçak sayıları netleştirilmekte, 
filo yaş ortalamasını büyütmeyecek 
ve uçak aile bütünlüğünü bozmayacak 
şekilde kiralık uçaklarla piyasa 
koşulları çerçevesinde ara çözümler de 
üretilmektedir. 
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2012 Yılsonu İtibarıyla Filo

Toplam Kapasite

Uçak Tipi Adedi Filo Yaşı (Koltuk)

Yolcu Uçakları

A340-300  7 16,7 1.890

A330-200 7 7,7 1.812

A330-300 10 1,7 2.890

B777-300ER 12 2,0 4.044

A319-100 14 4,7 1.854

A320-200 28 5,7 4.502

A321-200  32  3,2 5.950

B737-400 3 20,9 450

B737-800 59 8,7 9.767

B737-700 14 6,8 1.986

B737-900 9 0,7 1.359

Kargo Uçakları

A310-300F 4 24,4 -

A330-200F 3 1,7

Toplam 202 6,6 36.504

Yolcu Uçakları Ortalama Yaş 6,4                                                    

THY Filo Özellikleri

GenÇ
konforlu

teknolojik
verimli
dinamik

esnek
ailesel

rekabetÇi
guvenilir

Çevreye duyarli
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Uçuş ağını ve yolcu sayısını her geçen gün büyüten ve hava 
taşımacılığı sektöründeki önemini artıran Türk Hava Yolları, 
2012 yılı içinde filosuna 23 yeni uçağı katmıştır. 
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Kargo
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Tüm dünyadaki azalmaya paralel olarak birim gelirde yaklaşık 
%4,9’luk bir kayıp yaşanırken; Turkish Cargo’nun toplam geliri 
%12,7 seviyesinde artmıştır. Turkish Cargo, 2012 yılında ambar 
ordino gelirlerini de %5,7 oranında artırarak 49 milyon ABD 
doları seviyesine ulaştırmıştır.

2012, dünya kargo taşımacılığı açısından 
zorluklarla dolu bir yıl olarak kayıtlara 
geçmiştir. Özellikle yüksek seyreden 
petrol fiyatları ve başta gelişmiş ülkeler 
olmak üzere; tüm dünya ekonomilerini 
etkisi altına alan ekonomik durgunluk, 
dünya kargo taşımacılığını olumsuz yönde 
etkilemiştir. 

Geride bıraktığımız dönemde, %2 
düzeylerinde seyreden küresel büyüme 
hızının ve çok zayıf bir artış seyreden 
dünya ticaret hacminin de etkisiyle 
küresel hava kargo taşımacılığı, 2010 yılı 
Haziran ayında gerçekleştirdiği yaklaşık 16 
milyar ton-km’lik rekorundan sonra düşüş 
eğilimini sürdürmektedir. 

2012 yılının Haziran ayında bu değer, 
iki yıl öncekinin 1 milyar ton-km kadar 
altında gerçekleşmiştir. Dünya kargo 
gelirleri de geride bıraktığımız yılda ciddi 
şekilde düşmüştür. Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) CASS Sistemi 
üzerinden yapılan “inbound” ve “outbound” 
taşımalara ait kargo gelirleri, son 15 aylık 
dönemde 9 milyar ABD dolarından 8 milyar 
ABD doları seviyesine kadar gerilemiştir.

Sektörün içinde bulunduğu bu zorluklara 
karşın Turkish Cargo, kalitesinden taviz 
vermeyerek 2012 yılında bir önceki yıla 
nazaran %21 oranında daha fazla kargo 
taşımayı başarmıştır. Tüm dünyadaki 
azalmaya paralel olarak birim gelirde 
yaklaşık %4,9’luk bir kayıp yaşanırken; 
Turkish Cargo’nun toplam geliri %12,7 
seviyesinde artmıştır. 

Turkish Cargo, 2012 yılında ambar ordino 
gelirlerini de %5,7 oranında artırarak 
49 milyon ABD doları seviyesine 
ulaştırmıştır.

%21
Turkish Cargo, kalitesinden taviz 
vermeyerek 2012 yılında bir önceki yıla 
kıyasla %21 oranında daha fazla kargo 
taşımayı başarmıştır.

artIS
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Kargo
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%16
Türk Hava Yolları, taşınan kargo 
miktarını son 10 yılda yıllık ortalama 
%16 artırmıştır.

artIS
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Bölgesel Kargo Dağılımı (%)
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Turkish Cargo, 2012 yılında bir önceki yıla nazaran 
%21 oranında daha fazla kargo taşımayı başarmıştır. 
Tüm dünyadaki azalmaya paralel olarak birim gelirde 
yaklaşık %4,9’luk bir kayıp yaşanırken; Turkish Cargo’nun 
toplam geliri %12,7 seviyesinde artmıştır. 
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Turkish Cargo Başlıca Göstergeler

Turkish Cargo, 2012 yılında filo ve network yapısını geliştirmeye devam etmiştir. 2011 
yılına 6 adet kargo uçağı ile başlayan Turkish Cargo, 2012 yılı sonu itibarıyla kargo uçağı 
sayısını 7’ye (4 adet A310-300F, 3 adet A330-200F) yükseltmiştir. Turkish Cargo, aynı 
dönemde tarifeli kargo seferi yaptığı nokta sayısını da 33’ten 38’e çıkarmıştır.

Kargo

 2011 2012 2012/2011

Toplam Gelir (ABD doları) 642.083.593 723.530.840 12,7

Toplam Taşıma (ton) 387.838 462.468 19,2

Birim Gelir R/Y (ABD doları) 1,64 1,56 (4,9 )
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Turkish Cargo, 2012 yılında en fazla tonaj satışını; Türkiye, Uzak Doğu ve Avrupa-1 
bölgelerine gerçekleştirdi. 

Gelir yönünden incelendiğinde; 2012 yılında Uzak Doğu, Türkiye ve Avrupa-1 bölgelerinin 
sırasıyla en fazla geliri üreten bölgeler olduğu görülmektedir. 

Operasyonel anlamda ilave olarak, 2012 yılında 62 ticari (Tarifeli seferlere devredilen 
Helsinki charter seferleri dâhil değildir) ve 5 yardım seferi olmak üzere; toplamda 67 
charter sefer icra edilmiştir. Bu seferlerin neticesinde 6.001.870 ABD doları gelir elde 
edilmiştir.

Kargo Bölgeleri Satış Bazlı Tonaj Yüzdeleri
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%25,4
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Türkiye

Kargo Bölgeleri Satış Bazlı Gelir Oranları
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Afrika
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%3,5
Orta Doğu

%6,3
Amerika

%22,2
Türkiye
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Turkish Cargo, 2012 boyunca pek çok yeniliğe de imza atmıştır. 
Ürün ve hizmetlerden yeni terminal inşaatına uzanan bu 
çalışmalar, Şirket’in gelecek vizyonunu ortaya koymaktadır.

Kargo

Turkish Cargo’yu dünya hava kargo 
taşımacılığında daha ileri sıralara taşıyacak 
yeni kargo terminalinin (Warehouse 
Projesi) inşaatına 2013 Nisan ayı içerisinde 
başlanması planlanmaktadır. 45.000 m² 
alana ve 1,2 milyon tonluk yıllık kargo 
kapasitesine sahip olacak terminalin 2014 
yılının ikinci çeyreğinde hizmete alınması 
planlanmıştır. Bu dönemde artan ihtiyacı 
karşılamak üzere inşa edilen 10.000 m² 
büyüklüğündeki ek kargo depolama alanı, 
Haziran 2013’ten önce tamamlanmış 
olacaktır.

Kargo Bölgeleri 2012 Tonaj Artış Oranları

Turkish Cargo’nun 2012 Yenilikleri
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Şirket bünyesindeki kargo IT altyapısının 
iyileştirme çalışmaları da hızla devam 
etmektedir. Kargo operasyonlarının süreç 
yönetiminde 20 yıldır kullanılmakta 
olan TACTIC Sistemi yerine geçecek olan 
COMIS (Cargo Operations Management and 
Information System) Projesi’ne 2013’ün ilk 
aylarında start verilmesi planlanmaktadır. 
Turkish Cargo’nun gelirlerini daha yüksek 
seviyelere taşıması beklenen Kargo RM 
(Revenue Management) Projesi’nin ihale 
sürecinin de 2013 yılı içerisinde bitmesi 
hedeflenmektedir. 

Afrika Avrupa 1 Avrupa 2 Uzak Doğu Orta Doğu Amerika Türkiye
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bakim
ve onarim
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THY Teknik A.Ş., İstanbul ve Ankara’da konumlanan 
73.500 metrekarelik kapalı alana sahip 4 hangarıyla 
havayolu şirketlerine yönelik bakım ve onarım faaliyetleri 
yürütmektedir. 

600

2.000

THY Teknik A.Ş., en önemli müşterisi olan 
Türk Hava Yolları haricinde 4 farklı kıtaya 
yayılmış 600’ü aşkın müşterisine hizmet 
vermektedir. 

Son 2 yıl içinde 2 bin kişiye 
istihdam sağlayan THY Teknik A.Ş., 
cirosunun %30’unu Ortaklık dışında 
gerçekleştirmektedir.

THY Teknik A.Ş.’nin müşterilerine verdiği 
hizmetlerin başında hat bakımı, üs 
bakımı ve komponent bakım hizmetleri 
gelmektedir. Türk Hava Yolları uçaklarına 
sağladığı “komponent pool” hizmetlerini, 
diğer müşteri filolarına da sunan şirketin, 
2012 yıl sonu itibarıyla “komponent 
pool” hizmeti verdiği müşteri sayısı 10’a 
ulaşmıştır.

THY Teknik A.Ş., İstanbul ve Ankara’da 
konumlanmış, toplam 73.500 m² kapalı 
alana sahip 4 hangarıyla, hava yolları 
ve VIP jet operatörlerine bakım onarım 
hizmetleri sunmaktadır. Teknik A.Ş., 
uçak üs bakımından motor, APU ve iniş 
takımlarına kadar çok sayıdaki komponent 
atölyeleri ile bakım-onarım hizmetleri 
sunmaktadır. Bulunduğu bölgede öncü bir 
bakım merkezi olan Teknik AŞ., en önemli 
müşterisi olan Türk Hava Yolları haricinde 
4 farklı kıtaya yayılmış 600’ü aşkın 
müşterisine hizmet vermektedir. 

THY Teknik A.Ş., Boeing 737 klasik ve 
yeni nesil serileri, Boeing 777, Airbus 
A320 serisi, Airbus A300, Airbus A310, 
Airbus A330, Airbus A340, Gulfstream 
G-IV, Gulfstream 550, Cessna 172 ve 
Diamond DA42 uçak tipleri için hat ve 
üs bakım hizmetleri sunmaktadır. Bu 
uçaklarda kullanılan iniş takımları, uçuş 
elektroniği bileşenleri, hidrolik-pnömatik 
komponentler, fren sistemleri, lastik ve 
jant ile mekanik komponentlerinin bakım-
onarım hizmetlerini de verebilmektedir. 
Özetle Teknik A.Ş., söz konusu uçaklar için 
gereken tüm bakım ve onarım faaliyetlerini 
kendi bünyesinde gerçekleştirebilmektedir. 
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bakim ve onarim

THY Teknik A.Ş. HABOM ile büyüyecek
Dünyanın en büyük bakım onarım 
merkezlerinden biri olan HABOM Projesi’nin 
tamamlanması ve faaliyete geçmesiyle 
birlikte kapasitesini önemli oranda 
artıracak olan THY Teknik A.Ş., 2015 
yılında gelirlerini 1,5 milyar ABD dolarına 
çıkarmayı hedeflemektedir. Bu gelir 
hedefiyle birlikte THY Teknik A.Ş.’nin 2015 
yılında bakım onarım şirketleri arasındaki 
dünya sıralamasında 6.’lığa yükselmesi 
beklenmektedir.  

Yıllar içinde şirketin kazandığı bilgi birikimi 
ve teknik kabiliyetlerin yanı sıra nitelikli ve 
yetişmiş işgücü ile de sektöre yön vermeye 
başlayan THY Teknik A.Ş., Türkiye’nin 
stratejik coğrafi konumu, hızla büyüyen 
yerli ve yabancı havacılık pazarını daha iyi 
değerlendirmek amacıyla İstanbul Sabiha 
Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yeni 
bir uluslararası havacılık bakım-onarım 
merkezi kurmaya karar vermişti. 

HABOM adı verilen bu büyük projenin 
inşaatı, 2012 yılında büyük oranda 
tamamlanmıştır. HABOM, 370.000 
metrekarelik kapalı alanıyla 11 dar ve 3 
geniş gövdeli uçağa aynı anda hizmet 
verebilecektir. Yaklaşık 450 milyon 
ABD doları değerindeki tesisler, en son 
teknolojileri dikkate alacak şekilde 
tasarlanmış ve sosyal olanakları bulunan 
modern bakım kompleksi tıpkı bir kampüs 
şeklinde yapılandırılmıştır. Bu kampüs, 
bakım-onarım faaliyetlerinin yanı sıra Türk 
Kabin İçi Sistemleri Sanayi A.Ş. gibi üretim 
yapan iştirak şirketlerine de ev sahipliği 
yaparak Türkiye ve dünyada önemli bir 
havacılık kampüsü olacaktır. 

2012 Yılı Önemli Faaliyetler

2012 yıl içerisinde büyük çoğunluğu 
teknisyen olmak üzere 700’den fazla 
teknisyen ve mühendis istihdam edilerek 
HABOM Projesi için çalışan toplam 
kişi sayısı 1.300 kişiye ulaşmıştır. 
Çalışanların işbaşı eğitimleri devam 
etmektedir. 2013 yılı içerisinde HABOM’da 
bakım faaliyetlerinin başlatılması 
planlanmaktadır. 

THY Teknik A.Ş., “Stratejik Plan 2010-2015” 
kapsamında geleneksel bir MRO şirket 
olmanın ötesine geçmesi; dizayn, üretim 
ve aynı zamanda Ar-Ge üreten bir şirket 
olmayı hedeflemektedir. 

Global uçak motoru üreticisi Pratt&Whitney 
ile kurulan ve THY Teknik A.Ş.’nin iştiraki 
olan Türk Motor Merkezi (TEC) 2012 yılında 
bakım onarım faaliyetlerine devam ederek 
Ortaklığın dışında hizmet verdiği müşteri 
sayısını artırmıştır.  Bir diğer iştirak şirketi 
olan Goodrich THY Teknik Servis Merkezi 
(GTTSC), 2012 yılı içerisinde “EASA Part 
145” ve “FAR 145” sertifikalarını elde 
ederek bakım onarım faaliyetlerine devam 
etmiştir. 

Zorlu O&M ile kurulan TURKBINE Teknik 
Gaz Türbinleri A.Ş. şirketi, 2012 yılında 
endüstriyel gaz türbinlerinin bakım ve 
onarım faaliyetlerini gerçekleştirmiş ve 
CF6-80 uçak motorları bakımı için “Part 
145” başvurusunu tamamlamıştır. 

TUSAŞ ile birlikte kurulmuş olan Türk 
Kabin İçi Sistemleri Sanayi A.Ş. (TCI); 
ilk ürünü olacak Boeing 737-800 galley 
prototip üretimini 2012 yılı içerisinde 
tamamlamıştır. Airbus A330 tipi uçağa ait 
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5 Galley’in tasarımı tamamlanmış olup, 
programın %83’ü de gerçekleştirilmiştir. 
Bu ürünün, Boeing Tedarikçi Süreci’nden 
geçmesinin ardından, 2013 yılı içerisinde 
onaylı tedarikçi listesinde yer alınması 
hedeflenmektedir. 

Uçak Koltuğu Üretimi San. Tic. A.Ş. (TSI), 
2012 yılı içerisinde Boeing 737-800 uçağı 
için ekonomi sınıfı uçak koltuğu prototipi 
üretimini tamamlamıştır. 2012 yılı 
içerisinde ayrıca EASA’dan ADOA Tasarım 
Onayı Sertifikası’nı da alarak “Boeing 
Tedarikçisi” olmak için ilk adımlarını da 
atmıştır. 2013 yılı içinde EASA’dan “POA” ve 
“ETSO” sertifikalarının alınması ve Boeing 
Tedarikçi Süreci’nin resmi olarak başlaması 
hedeflenmektedir. 

Dünya uçak bakım onarım pazarının 2012 
yılında 49,5 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşeceği öngörülmüştür. 2022 yılında 
ise bu pazar büyüklüğünün 68,4 milyar 
ABD dolarına yükselmesi beklenmektedir. 

HABOM Projesi’nin tamamlanması ve 
faaliyete geçmesiyle birlikte kapasitesini 
önemli oranda artıracak olan THY Teknik 
A.Ş., 2015 yılında gelirlerini 1,5 milyar ABD 
dolarına çıkarmayı hedeflemektedir. 2011 
yılı gelirlerine göre kıyaslandığında dünya 
çapındaki bakım onarım şirketleri arasında 
12. sırada olan THY Teknik A.Ş.’nin 2015 
yılı hedefiyle birlikte 6. sıraya yükselmesi 
beklenmektedir.  

49,5 
Dünya uçak bakım onarım pazarının 
2012 yılında 49,5 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşeceği öngörülmüştür. 

milyar



68 TÜRK HAVA YOLLARI 2012 FAALİYET RAPORU
2003 2004 2005 2006 2007

19,7
17,0

14,2
12,0

10,4

dÜn, YÜZLERLERCE
MUTLU MÜSTERiMIZ VARDI...
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BugÜn, MiLYONLARCA.
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ikram
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Turkish DO&CO’nun hizmete başladığı 2007 yılından bu yana 
Türk Hava Yolları’nda sunulan ikramlarla ilgili memnuniyet, 
%49’dan %98’e kadar yükselmiştir.

139.000
2012 Yaz Tarifesinde İstanbul’dan bir günde 
maksimum 139.000 yemek ve 400 uçak 
yüklemesi yapılmıştır.

yemek

TURKISH DO&CO

“Uçan Aşçılar” beğeni topluyor
Türk Hava Yolları’nın tüm uzun mesafeli 
uçuşlarında 2010 yılından bu yana hizmet 
veren “Uçan Aşçılar” yolculardan büyük 
ilgi görmektedir. Yolcunun gözü önünde 
hazırlanan eşsiz lezzetleri, görsel bir 
sunumla zenginleştiren “Uçan Aşçılar”, Türk 
Hava Yolları’nın müşteri memnuniyetine 
önemli bir katkı sağlamaktadır.

DO&CO ve Türk Hava Yolları ortaklığı ile 
kurulan Turkish DO&CO, 2007 yılından 
beri hizmet vermektedir. Türkiye’de 60’ın 
üzerinde yerel ve uluslararası havayoluna 
hizmet veren şirket, Ortaklık ile birlikte 
hızla büyüyerek Türkiye’de %70’lik pazar 
payına sahip olmuştur.

En iyi kalite ve yüksek yolcu 
memnuniyetinin öncelikli hedef olarak 
belirlendiği Turkish DO&CO, Türk Hava 
Yolları için şekillendirdiği ikram konseptini 
Anadolu’nun misafirperverlik geleneği 
üzerine kurmuştur. Mönülerde hem 
geleneksel Türk mutfağından hem de 
dünya mutfaklarından lezzetlere yer 
verilmektedir.

Türk Hava Yolları’nın tüm uçuşlarında 
eğitimli kabin görevlileri, sıkı servis 
kurallarını takip ederek hizmet vermektedir. 
Yeni ikram konseptiyle birlikte uçaklarda 
yeni ekipmanların kullanımına da 
başlanmıştır.
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sınıfında verdiği ikram hizmeti dünyanın 
en iyisi seçilmiştir. 2011 yılındaki Skytrax 
değerlendirmesinde ise yine Turkish 
DO&CO’nun Türk Hava Yolları business, 
premium ekonomi ve ekonomi sınıfı olmak 
üzere; tüm sınıflarda vermiş olduğu ikram 
hizmeti, dünya 2. olarak seçilmiştir. 2012 
yılındaki ikram değerlendirmesinde ise 
Turkish DO&CO’nun hizmeti, ekonomi 
sınıfta dünya 2.’liğini kazanmıştır. 

2011 yılı içinde yenileme çalışmalarını 
Turkish DO&CO’nun üstlendiği Türk Hava 
Yolları Dış Hatlar CIP Salonu, 20 Temmuz 
2011 tarihinde “Lounge İstanbul” olarak 
tekrar hizmete açılmıştır. Lounge İstanbul, 
o tarihten bu yana 1 milyonu aşkın yolcuya 
hizmet vermiştir. 

%98
Turkish DO&CO’nun hizmete başladığı 
2007 yılından bu yana Türk Hava 
Yolları’nda sunulan ikramlarla ilgili 
memnuniyet, %49’dan %98’e kadar 
yükselmiştir.

Yine bu konseptin bir parçası olarak, 
Türk Hava Yolları’nın tüm uzun mesafeli 
uçuşlarında 2010 yılından bu yana “Uçan 
Aşçılar” hizmet vermektedir. Yolcular 
tarafından büyük ilgi gören bu uygulama 
kapsamında Türk Hava Yolları filosunda 210 
“Uçan Aşçı” görev yapmaktadır. 2012 Ekim 
ayından bu yana THY filosunda yer alan 
A321 tipi uçaklarla gerçekleştirilen kısa 
mesafeli dış hat uçuşlarında da bu hizmet 
verilmeye başlanmıştır. 

Turkish DO&CO’nun hizmet kalitesini 
ölçmek için düzenli olarak müşteri 
memnuniyeti anketleri yapılmaktadır. 
Bu anketlerin sonuçlarına göre; Turkish 
DO&CO’nun hizmet vermeye başladığı 2007 
yılından bu yana müşteri memnuniyeti, 
%49’dan %98’e kadar yükselmiştir.

2010 Skytrax değerlendirmesinde Turkish 
DO&CO’nun, Türk Hava Yolları ekonomi 

Tüm yemeklerin günlük, el işçiliğiyle uluslararası hijyen 
kurallarına uyularak hazırlandığı Turkish DO&CO’da sadece en 
iyi ve en taze ürünler kullanılmaktadır. 



73Türk Hava Yolları Grubu

Türkiye‘nin zengin kültürel mirasının 
yansıtıldığı bir iç mimariye sahip olan 
Lounge İstanbul, içinde bulundurduğu 
sinema salonu, pide salonu, kütüphane, 
dinlenme odaları, zeytin bahçesi ve çocuk 
oyun alanı gibi 3.000 metrekarelik kapalı 
alan ile her yaştaki yolcuya hitap eden bir 
yolcu salonudur. Turkish DO&CO tarafından 
işletilmekte olan Lounge İstanbul’da 
yaklaşık 90 personel ile 7/24 hizmet 
verilmektedir.

DO&CO RESTORAn

Turkish DO&CO, Milas-Bodrum Havalimanı 
Dış Hatlar Terminali’nde Mayıs 2012’den 
itibaren restoran hizmetleri vermeye 
başlamıştır. Avrupa’da hızla büyüyen 
bir DO&CO markası olan “Henry” bu 
konseptin bir parçası olarak ilk kez 
Türkiye pazarına girmiştir. Taze ve organik 
ürünlerle hazırlanan mönülerin bulunduğu 
bu restoran, “Take Away” konseptiyle 
çalışmaktadır. 1.000 metrekarelik bir 
alanda hizmet veren Bodrum Food 
Market’te fast food mutfağı; yolcuların 
önünde hazırlanan pide, köfte ve döner 
gibi çeşitleriyle Türk mutfağı; anında 
üretim ile yolcuların beğenisini kazanan 
Asya mutfağı gibi farklı konseptler 
sunulmaktadır. 

2012 yılında Türkiye’de 9 noktadan 
toplam 232 bin uçuşa, 51 milyon yemekle 
hizmet verilmiştir. 2012 yaz tarifesinde 
İstanbul’dan bir günde maksimum 139.000 
yemek ve 400 uçak yüklemesi yapılmıştır.

Turkish DO&CO, Türk Hava Yolları için şekillendirdiği 
ikram konseptini Anadolu’nun misafirperverlik geleneği 
üzerine kurmuştur. 

232.000
2012 yılında Türkiye’de 9 noktadan toplam 
232 bin uçuşa, 51 milyon yemekle hizmet 
verilmiştir.

ucus
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Egitim
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Kuruluşundan itibaren Türk Hava Yolları çalışanlarına hizmet 
içi eğitimler veren Havacılık Akademisi, 2012 yılında eğitim 
hizmetlerinde uluslararası tanınırlığa sahip hâle gelmiştir. 

TÜRK HAvA YOLLARI 
HAvACILIK AKADEMİSİ 

Ortaklık çatısı altında 1982’den bu yana 
profesyonel havacılık eğitimleri veren 
ve ülkemizin en önde gelen havacılık 
eğitim merkezi olan Türk Hava Yolları 
Havacılık Akademisi, tecrübeli ve alanında 
uzman 60’a yakın eğitmeniyle hizmet 
vermeye devam etmektedir. Toplam 8.600 
metrekarelik kapalı alanda konumlanan 
28 dersliğe, 125 koltuk kapasiteli konferans 
salonuna, 2 adet simülatör sınıfına ve 
1 sınav salonuna sahip olan Akademide, 
eş zamanlı olarak 800 kişi eğitim 
görebilmektedir. 

2011 yılında uluslararası düzeyde önemli 
bir hamle yapan Akademi, IATA’nın 
“Bölgesel Eğitim Ortağı” ve “IATA Onaylı 
Eğitim Merkezi” olarak seçilmiştir. Bu 
sayede IATA’nın Türkiye’deki ilk ve tek 
stratejik ortağı haline gelen Akademi, 
Türkiye ve bölge ülkelerindeki havacılık 
sektörü çalışanları için İstanbul’da eğitim 
olanağı sağlamaktadır.

Küreselleşen havacılık sektöründe eğitimin 
taşıdığı önemin bilincinde olarak; ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemleri prensipleri ile 
çalışan Akademide, uzman eğitmenler 
tarafından yılda ortalama 2.000 kurs ve 
seminer düzenlenmektedir. Yaklaşık olarak 
35 bin kişinin katıldığı bu eğitimlerin yanı 
sıra 50 bin kişiye de uzaktan eğitim imkânı 
sağlanmaktadır.

Bilgi birikimlerini yıllarca sahada 
edindikleri pratik tecrübeyle 
zenginleştirerek sektöre aktaran 
eğitmenleri sayesinde gelişmeye devam 
eden Havacılık Akademisi için 2012 çok 
önemli bir yıl olmuştur. Kuruluşundan 
itibaren hizmet içi eğitim odaklı olarak Türk 
Hava Yolları çalışanlarına eğitim vermekte 
olan Akademi, 2012 yılında eğitim 
hizmetlerinde uluslararası tanınırlığa sahip 
hâle gelmiştir. 

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, 
havacılık eğitimi veren kuruluşları akredite 
eden bütün uluslararası kurumlar nezdinde 
“Kabul gören bir havacılık akademisi” 
olarak tescil edilmiştir. Akademi, IATA 
Bölgesel Eğitim Ortağı, IATA Onaylı Eğitim 
Merkezi ve ICAO TrainAir Plus Programı 
Üyesi olarak sadece Türkiye’de değil; 
bütün dünyada sertifikaları tanınan ve 
geniş bir yelpazeye yayılan eğitimleri 
portföyüne katan bir merkez haline 
gelmiştir. “EASA 147” kapsamında verilen 
teknik eğitimlerde, EASA denetçileri 
tarafından yapılan incelemelerden eksiksiz 
geçen Akademi, önümüzdeki yıl için yetki 
sürekliliği sağlanmıştır. 

4.068
2012 yılında toplam 4.068 kokpit 
personeline eğitim verilmiştir. 
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Faaliyetlerine 1994 yılında, bir simülatör ile başlayan Uçuş 
Eğitim Merkezi, hizmetlerini uluslararası standartlarda ve 
başarıyla sürdürmektedir. 

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, 
yurt içinde ve yurt dışında şu alanlarda 
eğitim hizmetleri sağlamaktadır:
•	 Teknik eğitimler
•	 Rezervasyon eğitimleri
•	 Bilet satış eğitimleri
•	 Kargo operasyon eğitimleri
•	 Yolcu hizmetleri eğitimleri
•	 Yer harekât eğitimleri
•	 Yönetim ve kişisel gelişim eğitimleri
•	 IATA eğitimleri
•	 İngilizce dil eğitimleri
•	 Bilgisayar eğitimleri
•	 Diğer eğitimler

2013 yılında kaynakların daha etkin 
kullanımının sağlanabilmesi için 
proaktif planlamaya geçilen Havacılık 
Akademisi’nde yeni ve çok yönlü bir 
bilgisayar programı satın alınmıştır. Yine, 
aynı amaç doğrultusunda 1.000.000 ABD 
doları civarındaki kaynak da maddi duran 
varlıkların yenilenmesi için ayrılmıştır. 

TÜRK HAvA YOLLARI 
UÇUŞ EğİTİM MERKEZİ

Uçuş Eğitim Merkezi, kokpit ve kabin 
personeli başta olmak üzere Ortaklığın 
tüm uçuş eğitim hizmetlerinden sorumlu 
birimidir. Merkez, uluslararası yetki 
belgeleriyle aynı zamanda Ortaklık dışı 
eğitim hizmetleri de sunmaktadır. Uçuş 
Eğitim Başkanı, “Part FCL”, “EU-OPS” ve 
“SHT-OPS1” gereği Türk Hava Yolları Genel 
Müdürüne doğrudan bağlı bir “postholder” 
olarak görev yapmaktadır.

Faaliyetlerine 1994 yılında başlayan Uçuş 
Eğitim Merkezi, ulusal ve uluslararası 
standartlarda hizmetlerini başarıyla 
sürdürmektedir. 18 yıllık tecrübe birikimine 
sahip olan Eğitim Merkezi’nde yılda 
20.000’in üzerinde kursiyere eğitim 
verilmektedir.

1995 yılında 1 simülatörle mevcut 
kampüsünde hizmet vermeye başlayan 
Merkez; bugün tek motorlu 10 adet Cessna 
C-172, 2 adet çift motorlu Diamond DA-
42 ve 2 adet jet motorlu Cessna Citation 
CE-510 olmak üzere; toplam 14 eğitim 
uçağı, 6 adet Tam Uçuş Simülatörü (FFS), 
2 adet Kabin Acil Durum Tahliye Eğitim 
Cihazı (CEET), 1 adet Ucuş ve Navigasyon 
Eğitim Cihazı (FNPT II), 3 adet Uçuş Eğitim 
Cihazı (FTD), 2 adet Kapı Eğitim Cihazı 
(A320 DT, B777 DT), 1 adet Gerçek Zamanlı 
Yangınla Mücadele Eğitim Cihazı RTFFT), 
2 adet Kabin Servis Eğitim Cihazı (CST), 3 
adet Computer Base Trainer (CBT) sınıfı, 
34 adet derslik, 1 Ditching Pool ve 1 adet 
konferans salonu ile Ortaklık personelinin 
yanı sıra yurt içi ve yurt dışı müşterilere 
hizmet veren profesyonel bir organizasyona 
dönüşmüştür. 

Ortaklığın son 10 yıl içerisindeki büyüme 
ivmesi, Eğitim Merkezi’ne iş ortaklarıyla 
birlikte hareket etme fırsatı yaratmaktadır. 
Bu doğrultuda yurt içi ve yurt dışı simülatör 
merkezleri ve sektörde farklı alanlardaki 
eğitim kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğinde 
bulunan Eğitim Merkezi, havacılık 
sektörü ile entegrasyonu sürekli kılmayı 
başarmıştır.
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PROFESYOnEL EğİTİM

Ortaklığın hızlı filo büyümesine paralel 
olarak, kokpit ve kabin eğitimlerinde 
standartları koruyarak; simülatör, eğitim 
uçakları alımı ve eğitim sürelerinin 
artırılmasıyla operasyonel ihtiyaçlar 
karşılanmaktadır.

Uçuş Eğitimi Merkezi, Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü (SHGM) tarafından onaylı “Type 
Rating Training Organization” (TRTO) ve 
“Flight Training Organization” (FTO) olarak 
yetkilendirilmiştir. Eğitimde kullanılan 
tüm simülatörler, EASA tarafından 
sertifikalandırılmıştır. 

2012 yılında toplam 4.068 kokpit 
personeline eğitim verilmiştir. Kokpit 
eğitimlerinde ağırlıklı olarak “conversion”, 
tip ve “recurrent” eğitimleri olmak üzere; 
29 farklı eğitim türünde her personelin bir 
veya daha fazla eğitim alması sağlanmıştır. 
İlk kez B777 filosu ile uygulamaya geçen 
yabancı pilot alımları paralelinde tüm 
filolarda hem temel hem de şirket kültürü 
eğitimleri başarıyla verilerek yabancı 
pilot entegrasyonu da tamamlanmıştır. 
Merkezde faaliyet gösteren Uçuş Eğitim 

Akademisi (FTO), 2012 yılında yurt dışı 
kaynakları da kullanılarak toplam 157 pilot 
adayına eğitim vermiştir.

Kabin bünyesinde; temel, yenileme, 
ilkyardım ve defibrilatör eğitimleri de dâhil 
olmak üzere, toplam 13 farklı kategoride 
eğitim verilmektedir. 

Şirket içi eğitimlerin yanı sıra 2012 yılı 
içerisinde Asya, Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey 
Afrika ve Avrupa’yı içine alan çok geniş bir 
yelpazeden 49 farklı şirkete (24’ü kokpit, 
25’i kabin) eğitimler verilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Anadolu 
Üniversitesi, Türk Hava Kurumu, Kapadokya 
Meslek Yüksek Okulu ve Florida Institute of 
Technology ve Aviation School gibi saygın 
ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarıyla 
akademik işbirliğine gidilmiş, karşılıklı iş 
geliştirme modelleri üretilmiş ve gerekli 
protokoller imzalanmıştır. 

Uluslararası rekabet gücünün sürekliliğini 
sağlamak için 2012 yılı içerisinde Uçuş 
Eğitim Merkezi’nde öz kaynaklar ile 
başlatılan projelerin 2013 yılı içerisinde 
hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
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Yer
Hizmetleri
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2012 yılında yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin 406.857 
frekansına hizmet sunan TGS, 2013 yılında sektördeki piyasa 
payını artırarak 493.900 frekansa ulaşmayı planlamaktadır.

TGS Yer Hizmetleri A.Ş., 12 Mart 2009 
tarihinde yapılan ortaklık anlaşması ile 
Türk Hava Yolları ve Havaş Havaalanları Yer 
Hizmetleri A.Ş.’nin %50’şerlik hisse oranıyla 
kurulmuştur. 

01 Ocak 2010 tarihinde yer hizmetleri 
sektöründeki yerini alan şirket; İstanbul 
Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan 
Menderes, Antalya, Adana ve İstanbul 
Sabiha Gökçen havalimanlarında 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

2012 yılında yerli ve yabancı havayolu 
şirketlerinin 406.857 frekansına hizmet 
sunan TGS, 2013 yılında açılması planlanan 
Bodrum ve Dalaman istasyonlarıyla 
birlikte sektördeki piyasa payını 
artırarak 493.900 frekansa ulaşmayı 
planlamaktadır. 4.165’den fazla ekipmanı 
ve 7.000’i aşkın personeliyle TGS, yer 
hizmetleri kapsamındaki tüm faaliyetlerini 
uluslararası kalite standartlarında 
sunmaktadır.

2012 yılı itibarıyla uluslararası ISO 
9001:2008 Kalite Belgesi’ne sahip olan TGS; 
bağımsız denetim şirketleri TÜV Thüringen 
ve MEYER tarafından, faaliyet gösterdiği 
merkez ofis ve altı istasyonda denetimden 
geçerek hizmet kalitesini belgelendirmiştir. 

Merkez ve 6 istasyonu için TÜV 
Thüringen’den ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi Kalite Belgesi alan TGS; TÜV 
Thüringen’den (Almanya) OHSAS 18001 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

Kalite Belgesi, AQA International’dan ISO 
10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistem 
Kalite Belgesi ile bu konudaki hassasiyetini 
ortaya koymuştur. Kalitenin sosyal ve 
çevreci yanına da önem veren TGS, Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü’nden; SAW-ADB 
İstasyonları için Engelsiz Havaalanı Belgesi 
ve AYT-ADA İstasyonları için de Yeşil 
Havaalanı Belgesi de almıştır.  

4.165
4.165’den fazla ekipmanı ve 7.000’i 
aşkın personeliyle TGS, yer hizmetleri 
kapsamındaki tüm faaliyetlerini 
uluslararası kalite standartlarında 
sunmaktadır.

ekipman
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vizyon
Hizmet kalitesi, güvenilirliği ve rekabet 
gücü ile tercih edilen, sektöründe lider yer 
işletme şirketi olmak.

Misyon
TGS’nin misyonu, aşağıdaki amaçlarla yer 
hizmeti sunmaktır:
•	 TGS’nin yer hizmetleri yapısını büyüterek 

küresel bir yer hizmetleri şirketi 
kimliğine ulaşmak,

•	 TGS bünyesinde istihdam edilen 
personelin, ulusal ve uluslararası 
yönetmeliklere uygun eğitim 
standartlarına haiz yöneticiler tarafından 
sevk ve idare edilmesini sağlamak,

•	 Yer hizmetleri sektöründe her türlü 
hizmeti sağlama noktasında lider olmak,

•	 TGS’nin “Yer Hizmetleri” imajını 
geliştirecek pazarlama imkânlarını 
yükseltecek şekilde; emniyetli, yüksek 
kaliteli ve kesintisiz hizmet verme 
anlayışının sunulmasını sağlamak,

•	 TGS Yer Hizmetleri A.Ş.’yi orta vadede 
ulusal ve uluslararası alanda, önemli bir 
kuruluş haline getirmek. 

Kalite
TGS üst yönetimi; ulusal ve uluslararası 
yasa ve mevzuatlar ile ticaret etiğini 
dikkate alarak, Ortaklığın görev ve ortak 
değerleri doğrultusunda geleceğiyle ilgili 
olarak müşterilerini ve çalışanlarını aynı 
gayede buluşturmak ve kurum kültürünü 
paylaşılabilir yapmak amacıyla kalite 
politikasını beyan eder:
•	 Yurt içi ve yurt dışında yer hizmetleri 

alanında bilinen, güvenilen ve tercih 
edilen bir kuruluş olmak,

•	 Operasyonda yer hizmetlerinin 
sorumluluğundaki tüm alanlarda en iyi 
hizmeti vermek,

•	 Müşteri memnuniyetini temel ilke 
edinmek,

•	 Çalışanların işle ilgili olarak gelişimlerini 
sürekli kılıp teşvik etmek ve eğitim 
düzeylerini geliştirmek,

•	 Yolcuların can ve mal güvenliğini 
sağlamak üzere tedbirler almak,

•	 Çağın gerektirdiği her türlü teknolojiyi 
kullanan moral ve motivasyonu yüksek 
halkla ilişkileri kuvvetli personel parkuru 
ile iç ve dış müşterilere hizmet sunmak.

Yer Hizmetleri
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Diger
Hizmetler 



83Türk Hava Yolları Grubu

AnadoluJet sunduğu hizmetler ve yürüttüğü projeler 
ile Türkiye’de havayolu ulaşımının daha yaygın hale 
getirilmesinde en etkin aktör haline gelmiştir. 

AnADOLUJET 

Türkiye havacılık sektörü tarafından iç 
hatlarda taşınan yolcu sayısı, her yıl 
%15’in üzerindeki büyüme oranı ile 
artmaya devam etmektedir. AnadoluJet’in 
kurulduğu 2008 yılında yurt içinde 
havayolunu kullanan yolcu sayısı yaklaşık 
18 milyon iken, 2012 yılında bu sayı 33 
milyona ulaşmıştır. AnadoluJet, pazarda 
yolcu sayısını artırmaya devam eden 
markalar arasında yer almaktadır. Özellikle 
Ankara merkezli iç hat operasyonunda, 
kurulduğu yıldan bu yana önemli bir 
büyüme kaydetmiştir. 2008 yılında 
Ankara’dan gerçekleştirilen seferlerde 2,2 
milyon yolcu taşınmışken, 2012 yılına 
gelindiğinde bu sayı 4 milyona ulaşmıştır. 
AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 
yaptığı seferlerle birlikte, 2012 yılında 
toplam 5,3 milyon yolcu taşımıştır.

2012 yıl sonu itibarıyla Türkiye iç hatlar 
pazarında %17’lik bir paya sahip olan 
AnadoluJet, birincil hedef pazar olan 
İstanbul haricinde kalan trafiğin ise %46’lık 
kısmını taşımaktadır. Ankara’da %58’lik 
bir oranla pazarda güçlü bir konumdadır. 
AnadoluJet’in 2012 yılında öncelikle hedef 
olarak belirlediği Ankara, lokal pazar ve 
diğer şehirler arasındaki trafikte önemli bir 
büyüklüğe sahiptir. AnadoluJet, 2012’de 
büyüme stratejisi güdülmeyen İstanbul 
Sabiha Gökçen Havalimanı operasyonunda 
%11’lik nispeten daha küçük bir pazar 
payına sahiptir.

2012 yılı, AnadoluJet için yolcu sayılarının 
artırılmasının yanı sıra ticari performans 

açısından da başarılı bir yıl olarak 
değerlendirilmektedir. Geçen yıla göre 
maliyetlerde düşüş yaşanmamasına 
rağmen; gelirlerde sağlanan artış ile kârlılık 
performansını çok daha iyi bir noktaya 
taşıyan AnadoluJet, 2012 yılında 535 
milyon TL yolcu geliri elde etmiştir. 

Geride kalan yıl içerisinde AnadoluJet için 
çok önemli bir proje de hayata geçirilmiştir. 
Sefer maliyetlerinin azaltılması amacıyla 
AnadoluJet’in filosundaki uçakların yerine 
SunExpress’ten “wet lease” yöntemiyle 
uçak temin edilmesi planlanmıştır. 
İlk kiralamanın gerçekleştirildiği 
Mart 2012’den yıl sonuna kadar 10 
uçağın kiralaması tamamlanmıştır. Yıl 
sonu itibarıyla 17 uçaklık AnadoluJet 
filosunun 10 tanesi SunExpress’ten wet 
lease yöntemiyle kiralanan uçaklardan 
oluşmaktadır. Geriye kalan 7 uçağın 
da 2013 yılının ilk çeyreğinde filodan 
çıkarılması ve yerine SunExpress’ten 
kiralık uçakların filoya dâhil edilmesi 
hedeflenmektedir. AnadoluJet’in bundan 

535
2012 yılında 5,3 milyon yolcu taşıyan 
AnadoluJet, bu dönemde 535 milyon TL 
yolcu geliri elde etmiştir. 

milyon TL



84 TÜRK HAVA YOLLARI 2012 FAALİYET RAPORU

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, 
İsviçre, Hollanda, Danimarka, Avusturya, 
Kıbrıs, İtalya, Norveç, Belçika ve Güney 
Afrika gibi yurt dışı noktalarına gelen 
rezervasyon ve satış çağrıları, Çağrı 
Merkezi’nden cevaplandırılmaya devam 
edilmektedir. 2012 yılında; Avustralya, 
İrlanda, Ukrayna, Nijerya, Çin, Finlandiya 
ve Amman’a gelen çağrıların da Çağrı 
Merkezi’nden cevaplandırılmasına 
başlanmıştır. Türk Hava Yolları’nın küresel 
çağrı merkezi olma yönünde ilerleyen 
Merkezde; Türkçe, İngilizce, Almanca, 
İtalyanca ve Rusça dillerinde hizmet 
verilmektedir. 

Çağrı Merkezi Sesli Yanıt Sistemi’ne, Eylül 
2010 itibarıyla müşteri memnuniyeti 
anketi konularak hizmet kalitesi 
değerlendirilmeye başlanmıştır. Yolcuların 
2012 yılında %80 oranında Çağrı Merkezi 
hizmetinden memnun kaldıklarını ortaya 
koyan anket sonuçları değerlendirilmiştir. 
Bu sayede, yolcuların memnun 
kalmadıkları görüşmeler analiz edilerek 
gerekli aksiyonlar alınmış ve hizmette ciddi 
bir iyileştirme sağlanmıştır. 2012 yılında 
1.000 yolcu başına düşen şikâyet sayısı ise 
%6 oranında düşmüştür.

Türk Hava Yolları’nın Çağrı Merkezi’nde; Türkçe, İngilizce, 
Almanca, İtalyanca ve Rusça dillerinde hizmet verilmektedir.

sonraki büyüme süreçlerinde oluşacak uçak 
ihtiyacının da aynı yöntemle karşılanması 
düşünülmektedir.

ÇAğRI MERKEZİ (444 0 849) vE 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 

Çağrı Merkezi, Türk Hava Yolları’nın en 
önemli pazarlama ve satış kanallarından 
biri olarak hizmet vermektedir. Bu 
organizasyon yapısı içinde Assistt 
Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. 
ve Vodatech Bilişim Proje Danışmanlık 
Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. isimli 2 
farklı firmadan 6 farklı lokasyonda hizmet 
alınmaktadır.

Dış kaynak hizmeti alınmasında servis 
seviyesinde artış, hizmet kalitesi ve 
maliyetlerde tasarruf etkili olmuştur. 
Üstelik bu sayede, hizmet verilirken 
gereken kaynak artışı için aktivasyon hızı 
da sağlanmıştır. 

2012 yılında çağrı cevaplama oranının 
%90 olarak gerçekleştiği Çağrı Merkezi’nin 
hizmet süreleri de aynı dönemde önemli 
oranda yükselmiştir. 2012’de, 2011 yılına 
göre gelen çağrı sayısı %24, cevaplandırılan 
çağrı sayısı %14, üretilen dakika ise %26 
oranında artmıştır. 

2012 yılında satışlardan elde edilen gelir, 
geçen yıla göre %14 oranında artarken; 
satılan bilet adetleri ise %1 oranında 
düşmüştür. 

Diger Hizmetler
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ÖDÜLLÜ WEB SİTESİ (E-TİCARET)

Bireysel müşteri segmentine ulaşmak 
için lokal ve uluslararası seyahat 
acentelerinin yanı sıra Ortaklığın internet 
sitesi ile üçüncü parti seyahat siteleri 
kullanılmaktadır. Türk Hava Yolları’nın 
internet adresi olan “thy.com” üzerinden 
doğrudan satış yapılmaktadır. 

İnternet satışı; e-mail duyurusu, banner, 
billboard, televizyon ve sinema reklamları 
ile yapılan “early bird” kampanyaları 
ile desteklenmektedir. Ayrıca, yeni 
uygulama “Wingo” ile kampanyalar 
yaygınlaştırılmaktadır. 

Bu süreçte internet sitesinin kullanım 
kolaylığına sahip olması çok önemlidir. 
2012 Altın Örümcek Web Ödülü’nü 
e-ticaret dalında kazanan “thy.com”, 
mobil platformlara yönelik olarak 
geliştirilen “mobil.thy.com” ve “Fly 
Turkish” uygulamaları ile Türk Hava 
Yolları’nın hizmetlerine anında ve kolayca 
ulaşılabilmektedir. 

Kurumsal alanda, Turkish Corporate 
Club (TCC) programı çerçevesinde 
anlaşmalar yapılarak daha fazla müşteriye 
ulaşılmaktadır. Orta Doğu’daki “corporate” 
müşterilere özel olarak gerçekleştirilen 
NICT Middle East Organizasyonu 
kapsamında İstanbul’a davet edilen birçok 
işadamı, Ortaklığı daha yakından tanıma 
fırsatı elde etmiştir.

MILES&SMILES

Türk Hava Yolları’nın Miles&Smiles 
programına üye olanların sayısı, 2011 
yılına göre %20 oranında artış göstererek 3 
milyona ulaşmıştır. 

Sadakat programları, üye ve partner 
firmalara mil satışı ve “cobrand” kredi kartı 
uygulaması gibi doğrudan gelir elde edilen 
kanalların haricindeki kanallar aracılığıyla; 

Miles&Smiles programı Ortaklığa dolaylı 
gelirler sunmakta ve finansal getiriyi her 
geçen gün artırmaktadır.

Miles&Smiles üyelerinin memnuniyetini 
artırmak ve gelir kalemlerine yenilerini 
eklemek adına bu yıl; “Bonus Mil Satışı”, 
“Bonus Millerin Statü Miline Çevrimi”, “Aile 
Milleri Hesabının Genişletilmesi”, “Millerin 
Paraya Çevrilmesi”, “Arkadaşını Getir 
Kampanyası”, “Millerin Reaktivasyonu” gibi 
yeni uygulamalar da hayata geçirilmiştir.

Garanti Bankası ile Türk Hava Yolları’nın, 
2000 yılında başlayan ve 2012 yılına 
kadar Shop&Miles ismi altında devam 
eden 12 yıllık kredi kartı ortaklığının bu 
yıl imzalanan 5 yıllık sözleşme ile birlikte 
Miles&Smiles kredi kartı olarak devam 
etmesine karar verilmiştir. İmzalanan bu 
kredi kartı sözleşmesi ile önümüzdeki 5 
yıllık süre boyunca kredi kartı sahiplerine 
verilecek miller karşılığında yaklaşık 500 
milyon ABD doları gelir elde edilmesi 
planlanmaktadır.

Miles&Smiles, bu yıl hayata geçirilen 
yeni uygulamalar ve kampanyalar ile 
1988’den beri havayolu özel yolcu programı 
sektörünün Oscar’ı kabul edilen “Freddie 
Awards” değerlendirmesinde; Avrupa-Afrika 
bölgesinde “Yılın Özel Yolcu Programı” 
ve “Yılın Co-Brand Kredi Kartı” ödüllerini 
kazanmıştır. Miles&Smiles, ABD’de 
düzenlenen “Mega Awards” ödüllerinde 
yılın kampanyası dalında 2.’lik ödülü 
almaya hak kazanmıştır.

Program ortağı firmalarda mil kazanma ve 
mil harcama fırsatı sunan Miles&Smiles, 
2012’de 7 yeni firmayla üyelerine sağladığı 
avantajları artırmaya devam etmiştir. 
26 havayolu, 16 anlaşmalı otel, 8 araba 
kiralama şirketi, 2 arabayla transfer şirketi, 
2 hastane zinciri, 1 teknoloji ve 1 sigorta 
şirketi ile süren işbirlikleri sayesinde; 
müşteri memnuniyeti ve Ortaklığa 
sağlanan gelir her geçen gün artarak 
devam etmektedir.
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Diger Hizmetler
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Teknoloji
Büyüme yolunda “Teknoloji ile 
Dönüşüm” devam ediyor 
Teknolojinin şirketlerin rekabet gücünü 
doğrudan etkilediği ve günden güne son 
müşteriye daha çok dokunduğu çağımızda, 
Ortaklık teknoloji hizmetleri; destek 
rolünden değişim ve yeniliği tetikleyen iş 
ortağı rolüne doğru dönüşmektedir.

Bu vizyon ve anlayış doğrultusunda, Türk 
Hava Yolları’nın bilgi teknolojileri misyonu 
şöyledir:
•	 Ortaklığa sektöründe öncü olmasını 

sağlayacak yeniliklerle farklılık 
kazandırmak,

•	 Ortaklık operasyonlarının ulaştığı tüm 
sahalarda teknoloji ihtiyacını en etkin ve 
verimli şekilde karşılamak, 

•	 İş süreçlerini aktif bir şekilde 
destekleyerek iş sürekliliğini en yüksek 
seviyede tutmak, 

•	 Operasyonel verimliliği artırıcı hizmetler 
sunarak verimli bir çalışma kültürü 
oluşturulmasına ve kurumun maliyet 
avantajı sağlamasına katkıda bulunmak, 

•	 Sunduğu servislerde müşteri odaklı 
bakış açısını ön planda tutarak müşteri 
memnuniyetini artırmak, 

•	 Sağladığı teknolojilerle yeni ürün 
ve kampanyaların en hızlı biçimde 
müşterilere ulaşmasını sağlayarak 
Ortaklığın pazarlama ve satış çevikliğini 
artırmak.

Hemen her iş sürecini destekleyen bir 
bilgi teknolojileri ürün veya hizmeti 
bulunmaktadır. Hizmet alanları ve 
organizasyon yapısı bu süreçlere paralel 
olarak tasarlanmıştır.

Sayıları 200’ü geçen şehir ofisleri de dâhil 
olmak üzere; tüm kurumun teknoloji 
altyapısı yönetilmekte ve kullanıcı destek 
hizmetleri sağlanmaktadır. İş süreçlerini 
destekleyen 300’ü aşkın kurumsal 
uygulama mevcut olup, ihtiyaçlar 
doğrultusunda bu uygulamalar sürekli 
geliştirilmektedir.

2004 yılından itibaren sektörün en dikkat 
çekici büyüme hamlesini başlatan Türk 
Hava Yolları, bu süre zarfında uçuş ağını, 
filosunu ve yolcu sayısını sürekli artırmıştır. 
Hizmetlerdeki bu büyüme, teknoloji 
altyapısında da hem ölçek hem de kalite 
olarak dönüşümü zorunlu kılmıştır.

Bu çerçevede; iş süreçlerini destekleyen 
kurumsal uygulamalarda ve teknoloji 
altyapısında dönüşümü içeren büyük 
bir plan 2009 yılında uygulamaya 
başlanmıştır. Bu dönüşüm programıyla; 
hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti 
ve operasyonel verimlilik alanlarında iş 
süreçlerini geliştirmesi ve dönüştürülmesi 
amaçlanmaktadır. 2015’te tamamlanacak 
olan bu dönüşüm programıyla uygulama 
envanterinin ve dolayısıyla iş yapış 
tarzının %80’inin değiştirilmiş veya ilk defa 

2015’te tamamlanacak olan Teknoloji Dönüşüm Programı ile 
uygulama envanterinin ve dolayısıyla iş yapış tarzının %80’i 
değiştirilecektir. 



88 TÜRK HAVA YOLLARI 2012 FAALİYET RAPORU

Ticari Çözümler Kurumsal GelişimOperasyon Çözümleri

Altyapı ve Operasyon

Arka Ofis Çözümleri

Satış Kanaları Uçuş Yönetimi İş Zekası ve Raporlama

Rezervasyon Sistemi Ekip Yönetimi Ortak Çözümler

Mali Çözümler Yolcu Operasyonları Talep ve Portföy Yönetimi

Gelir Yönetimi Yer Operasyonları Kurumsal Mimari

CRIm ve Loyalty

Muhasebe ve
Finans

Kullanıcı Destek 
Hizmetleri

Lojistik

İş Sürekliliği

İnsan 
Kaynakları

Teknoloji 
Altyapısı

Network ve 
Hat Kârlılığı

Sistem ve Bilgi 
Güvenliği

Kargo Operasyonları

kullanıma açılmış olması planlanmaktadır. 
Teknoloji Dönüşüm Programı çerçevesinde 
2013 yılında da iş süreçlerinin etkinliğini 
artıracak ve önemli tasarruflar 
sağlayacak projelerin tamamlanması 
hedeflenmektedir. 

Kaynak Kullanımı 
Türk Hava Yolları, bilgi teknolojileri 
faaliyetlerini yaklaşık 375 kişilik bir 

ekiple yürütmektedir. Bu sayı, Ortaklık 
personelinin %2,3’üne karşılık gelmektedir. 
Bilgi teknolojileri giderlerinin toplam gelire 
oranı ise 2012 yılında %0,9 olmuştur. 
2011’de SITA’nın yaptığı bir araştırmaya 
göre; havayolları genelinde bu oran 
%2,3’tür. Bu durum, bilgi teknolojileri 
faaliyetlerinin endüstri ortalamalarına göre 
daha düşük maliyetlerle ve çok daha etkin 
biçimde yürütüldüğünü göstermektedir.

Türk Hava Yolları’nda 375 kişilik bir ekiple yürütülen bilgi 
teknolojileri faaliyetlerinin yarattığı maliyet kalemi, havacılık 
sektörü ortalamalarının çok altındadır. 

Diger Hizmetler
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2003 2004 2005 2006 2007

10,453

10,324
10,95610,956

10,239

1,018

1,094
1,290

1,641

1,879

DÜN, 24 personel 
ile yola ÇIkTIk...
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2008 2009 2010 2011 2012

15,85715,737

2,0752,050

14,206

1,96911,520

1,962
12,750

2,462

personel sayısı

personel başına yolcu sayısı

BugÜn, 15.857 kiSilik 
GüÇlÜ VE VERIMLI bIR TAKIMIZ...
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insan
Kaynaklari
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En büyük sermayesi insan kaynağı olan Türk Hava Yolları, genç 
kadrosunun şirket içinde yarattığı dinamizmi, uluslararası bir 
başarı hikâyesine dönüştürmektedir.

Ortaklığımızın başarı grafiği ve bunun 
getirdiği büyüme trendi, bütün dünyanın 
dikkatini çekmektedir. Devam eden bu 
sürece paralel olarak, insan kaynakları 
yönetimine ilişkin önemli gelişmeler 
gerçekleşmektedir. Modern insan 
kaynakları yönetiminin altyapısını 
oluşturmaya yönelik adımların atıldığı 
Ortaklık bünyesinde; yönetsel ve kültürel 
değişimlere neden olacak, kapsamlı 
projeler hayata geçirilmektedir. En büyük 
sermayesi insan kaynağı olan Türk Hava 
Yolları, genç kadrosunun şirket içinde 
yarattığı dinamizmi, uluslararası bir başarı 
hikâyesine dönüştürmektedir.

Çalışanlar Hakkında Demografik Bilgiler 
Türk Hava Yolları’nda 2012 sonu itibarıyla 
toplam 15.857 kişi görev yapmaktadır. 
Yaş ortalaması 36 olan çalışanların 
%48’i kadın, %52’si ise erkektir. Genç bir 
insan kaynağına sahip olan Türk Hava 
Yolları, Avrupa’dan sonra dünyanın en iyi 
şirketi olma yolunda, geleceğe güvenle 
bakmaktadır.

Ortaklık çalışanları, ana görev alanlarına 
göre; kokpit, kabin ve yer personeli olarak 
ayrılmaktadır. Görev yapan insan kaynağı 
değerinin %16’sını kokpit personeli, %35’ini 
kabin personeli, %49’unu ise yer personeli 
oluşturmaktadır. 2012 yılı itibarıyla 
ortalama tecrübe süresi 8,4 yıl olan Türk 
Hava Yolları’nda uçak başına düşen çalışan 
sayısı ise 79 olarak gerçekleşmiştir.

15.857
Türk Hava Yolları’nda 2012 sonu itibarıyla 
toplam 15.857 kişi görev yapmaktadır. 
Yaş ortalaması 36 olan çalışanların %48’i 
kadın, %52’si ise erkektir.

kisi
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Değişim Yüzdesi (%) 1,2 10,2 10,7 11,4 10,8 0,8

Personel Sayısı 10.453 11.520 12.750 14.206 15.737 15.857

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kadın 49 48 48 52 49 48

Erkek 51 52 52 48 51 52

Yıllara Göre Çalışan Sayıları ve Değişim Oranları

Yıllara Göre Kadın-Erkek Çalışan Dağılımı (%)

Çalışanların Ana Görev Alanlarına Göre Dağılımı

%49
Yer Personeli

%16
Kokpit Personeli

%35
Kabin Personeli

insan Kaynaklari
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Çalışanların Tecrübeye Göre Dağılımı

%41

%25

%10

0-4 Yıl

5-9 Yıl

10-14 Yıl

%15
15-19 Yıl

%9
20 Yıl ve Üzeri

Çalışanların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

%1,29

%27,99

%13,16

İlköğrenim

Lise

Yüksekokul

%53,70
Üniversite

%3,74
Master

%0,12
Doktora
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Türk Hava Yolları’nın mevcut kültürünün analiz edildiği 
Kültürel Bütünlük Projesi’nde Ortaklığa değer katan 
özelliklerin korunması, olumsuz etkiler yaratan özelliklerin ise 
terk edilmesi amaçlanmaktadır.

Kültürel Bütünlük ve Ortak Davranış 
Modeli Geliştirme Projesi: Bu proje, 
Türk Hava Yolları’nın son yıllardaki 
başarılarına paralel olarak kurum 
kültüründe yaşanması öngörülen değişim 
doğrultusunda hazırlanmıştır. Uzun vadede 
Türk Hava Yolları’nı çok daha başarılı bir 
geleceğe taşıyacak kültürel değerlerin 
oluşturulmasını hedefleyen proje, tüm 
çalışanları kucaklayacak ve herkes 
tarafından içselleştirilecek ortak davranış 
modelini geliştirmek üzere başlatılmıştır. 
Projenin 2012 yılında yürütülen birinci fazı; 
çok sayıda atölye çalışması, mülakat ve 
toplantılar sonucunda Türk Hava Yolları’nın 
yeni kültürel değerlerinin oluşturulması ile 
sonuçlanmıştır.
 
Kültür, Etik ve İstihdam
Türk Hava Yolları’nın 
temel kültürel değerleri:
•	 Ekip uyumu
•	 Misafirperverlik
•	 Çeviklik
•	 Aile olma 
•	 Güven 

Kültürel Değerler
Kültürel Bütünlük Projesi’nde Türk 
Hava Yolları’nın mevcut kültürü analiz 
edilmiş, Ortaklığa değer katan özelliklerin 
korunması, olumsuz etkiler yaratan 
özelliklerin terk edilmesi amaçlanmıştır. 
Türk Hava Yolları’nın bütününü kapsayan 
bu proje, kurumun temel kültürel 

değerlerini oluşturan 5 temel öğenin de 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ekip uyumu, 
misafirperverlik, çeviklik, aile olma ve 
güven olarak özetleyebileceğimiz bu 
kültürel değerlerle ilgili olarak; 2013’te 
projenin devamı niteliğinde başka bir 
projenin yapılması da planlanmaktadır.

İstihdama Katkı
Türk Hava Yolları, izlediği politikalarla 
ülkenin mevcut istihdam sürecine katkı 
sağlamaya devam etmektedir. Doğru 
işgücünü doğru alanlara kanalize ederek 
hem ilgili teşviklerden yüksek meblağlarda 
yararlanmış hem de Türkiye genelinde 
en yüksek prim ödemesi yapması ve 
prim borcu olmaması nedeniyle Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından ödüllere layık 
görülmüştür.

insan Kaynaklari
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Sorumluluk
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Gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmayı hedefleyen 
Türk Hava Yolları, uçuş emniyeti ve güvenliğini tehlikeye 
atmadan gerekli çalışmaları hayata geçirmektedir. 

YAKIT YÖnETİMİ vE ÇEvRE

Gelişen teknolojinin günlük yaşama 
sağladığı kolaylıkların yanı sıra bu 
gelişmeler sonucunda doğaya ve 
çevreye verilen zarar her geçen gün hızla 
artmaktadır. Birçok gelişmiş endüstri 
kolunun çevreye yaydığı sera gazı miktarı 
ve endüstriyel kirliliğin yanı sıra özellikle 
iklim değişikliklerinde de önemli bir rol 
oynamaktadır. 

IATA verilerine göre, 2009-2014 yılları 
arasında seyahat için havayolunu 
kullanan yolcu sayısının yaklaşık 3,5 
milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
Türk Hava Yolları, artan yolcu sayısının 
beraberinde getireceği olumsuz etkilerin 
kendi payına düşen kısmını olabildiğince 
bertaraf edebilmek adına gerekli adımları 
atmaktadır. Uçuş emniyeti ve güvenliğini 
ön planda tutarak yürütülen çevre 
politikası ile en uygun yakıtlarla uçmayı, 
doğal kaynakları en etkin bir biçimde 
kullanarak gelecek nesillere daha temiz 
ve yaşanılabilir bir çevre bırakmayı 
hedefleyen Türk Hava Yolları, bu alandaki 
çalışmalarını sürdürmektedir.

2012 yılı içerisinde, yakıtların en etkin 
bir biçimde kullanılması, dolayısı ile 
atmosfere salınan sera gazı miktarının 
azaltılması amacıyla hayata geçirilen 

(Uçuş güvenliği ön planda tutulmak 
kaydıyla) bu uygulamalar sayesinde 
bir önceki yıla göre yakıt tüketiminde 
21.800 ton ve CO

2 
emisyonunda yaklaşık 

68.700 ton düşüş sağlanmıştır. Bu 
kazanımlarda, özellikle uçuş esnasında 
pilotaj uygulamaların yanı sıra önemli 
ağırlık azaltmaları ve gerektiği kadar uçağa 
yakıt yüklenmesi alanlarındaki ilerlemeler 
önemli bir rol oynamıştır.

68.700 
2012 yılında yakıt tüketiminde 
21.800 ton ve CO

2
 emisyonunda 68.700 ton 

düşüş sağlanmıştır.

ton dusus
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Finansal Risk Yönetimi
Ortaklığın finansal risk yönetimi politikaları 
çerçevesinde, gelecekteki sağlıklı nakit 
akım ve likidite temel esas olmak üzere; şu 
risk unsurları tanımlanmıştır:
•	 Kısa, orta ve uzun vadeli nakit 

pozisyonundaki ve yatırım portföyündeki 
değişimlerin belirlenen iş hedeflerinden 
alıkoymasına nakit akım riski,

•	 Jet yakıtı ve karbon emisyon 
sertifikalarının fiyatlarındaki 
değişimlerin finansal etkisi emtia 
fiyat riski,

•	 Faiz oranlarının değişmesiyle uçak 
finansmanlarının, döviz cinsinden 
borçların ve nakdin piyasa değerindeki 
değişimlerinin finansal etkisi faiz 
oranı riski,

•	 Yabancı para değerlerinin gelir ve gider 
hesaplamalarında farklı oranlarda 
oluşması döviz kuru 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 
riski.

Söz konusu risklerin yönetimi için öncelikle 
doğal riskten korunma yöntemleri 
uygulanmaktadır. Bu yaklaşımın işlevsiz 
kaldığı durumlarda ise bahsi geçen 
finansal risklerden korunmak amacıyla; 
emtia fiyatları, kur ve faiz oranlarında 
yaşanması olası dalgalanmalara yönelik 
geliştirilen stratejiler ile türev piyasalarda 
finansal riskten korunma işlemleri 

gerçekleştirilmektedir. Ortaklığın, anılan 
finansal risklerden korunması için Hazine 
ve Risk Yönetimi Komisyonu tarafından 
mevcut stratejilerin uygulaması takip 
edilmekte, piyasa şartlarındaki değişimler 
dikkate alınarak söz konusu stratejilerde 
gerekli iyileştirme ve geliştirmeler sürekli 
olarak yapılmaktadır.

nakit Akım Riski Yönetimi
Orta ve uzun vadeli nakit giriş ve 
çıkışları göz önüne alındığında; Ortaklığı 
iş hedeflerini gerçekleştirmekten 
alıkoyabilecek, yatırım portföyündeki ve 
nakit pozisyonundaki değişikliklerden 
kaynaklanması olası riskler, nakit akım 
riski olarak tanımlanmaktadır. Havayolu 
sektöründeki finansal işlemlerin birçok 
sektöre göre çok daha uzun vadeli bir 
seyir izlemesi nedeniyle sağlıklı bir nakit 
yönetim politikası Ortaklığın üzerinde 
hassasiyetle durduğu unsurların başında 
gelmektedir.

Ortaklık genelinde orta ve uzun vadeli 
likidite ile finansal risklerin etkin şekilde 
yönetilebilmesi amacıyla; ileriye yönelik 
Euro, ABD doları ve TL bazında her ay 
güncellenen Nakit Akım Tahmin Çalışması 
yürütülmektedir. Söz konusu çalışma 
kapsamında Ortaklığın ilgili periyottaki 
kur ve akaryakıt fiyat tahminleri, her 
ay güncellenerek Nakit Akım Tahmin 
Çalışması’na baz oluşturan verilerin güncel 
ve sağlıklı olması sağlanmakta, hazırlanan 
Nakit Akım Tahmin Çalışmaları, Hazine ve 
Risk Yönetimi Komisyonu’na sunularak, 

RISK YONETIMI
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alınacak yatırım ve finansman kararlarına 
temel oluşturulması amaçlanmaktadır. 
İlaveten, bahsi geçen çalışmada yer 
alan tahmin verileri, her ay fiili veriler 
ile karşılaştırılarak gerekli analizler 
yapılmaktadır.

EMTİA RİSKİ YÖnETİMİ 

Akaryakıt Fiyat Riski Yönetimi
Ortaklık, yakıt fiyatlarında yaşanan 
dalgalanmaların jet yakıtı maliyeti 
üzerindeki etkisini azaltmak, maliyetlerin 
belirli bir bant aralığında kontrol 
edilmesini veya tek bir fiyatta sabitlenerek 
belirlenmesini sağlamak amacıyla swap 
ve opsiyon temelli türev enstrümanları 
kullanmaktadır. Yakıt piyasalarındaki 
dalgalanmaların, kârlılık ve nakit akışı 

üzerinde oluşturacağı oynaklığı azaltması 
için geçmiş ham petrol ve jet yakıtı fiyatları 
gelişimi ve gelecek için beklenen olası 
fiyatlar, fiyat korelasyonları ve kendi 
içlerindeki fiyat oynaklıklarını dikkate 
alarak değerlendirilmektedir. 24 ayı 
kapsayan süreçte öngörülen yıllık jet yakıtı 
tüketim miktarının yaklaşık %50’sini 
hedefleyen kontrat miktarları ile belirli 
fiyat aralıklarında belirli enstrümanlar 
kullanılacak şekilde; ham petrol üzerine 
yazılmış swap ve 4 bariyerli bant türev 
enstrümanları vasıtasıyla tedrici olarak 
finansal riskten korunma işlemleri 
gerçekleştirmektedir. Ortaklık, piyasa 
fiyatları belirli seviyelerin üzerine çıktığı 
ve bu fiyat seviyelerinin uzun vadeli 
korunamayacağı beklentisini taşıdığı 
durumlarda ilgili işlemleri durdurmaktadır.

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 M+17 M+18 M+19 M+20 M+21 M+22 M+23 M+24

Riskten Korunma Metodolojisi Uygulama Planı (%)

50 48 46 44 42 40 38 35 33 31
29 27 25 23 21

19 17 15 13 10 8 6 4 2
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THY A.O. Petrol Piyasası Fiyat Senaryosu (31.12.2012 İtibarıyla)

Piyasa Fiyatı THY Fiyatı
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•	 Ham petrol varil fiyatının 180 ABD doları olması halinde, Ortaklığın maliyeti 175 ABD doları
•	 Ham petrol varil fiyatının 150 ABD doları olması halinde, Ortaklığın maliyeti 145 ABD doları
•	 Ham petrol varil fiyatının 120 ABD doları olması halinde, Ortaklığın maliyeti 118 ABD doları
•	 Ham petrol varil fiyatının 90 ABD doları olması halinde, Ortaklığın maliyeti 91 ABD doları
•	 Ham petrol varil fiyatının 60 ABD doları olması halinde, Ortaklığın maliyeti 64 ABD doları
•	 Ham petrol varil fiyatının 30 ABD doları olması halinde, Ortaklığın maliyeti 34 ABD doları

RISK YONETIMI
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Karbon Emisyonu Riski Yönetimi
Havacılık sektörü, 1 Ocak 2012 itibarıyla 
Avrupa Birliği Karbon Emisyon Ticaret 
Sistemi’ne (EU-ETS) dâhil edilmiştir. 
Ortaklık, böylece Avrupa’ya uçuş yapan 
diğer havayolu şirketleri gibi EU-ETS 
düzenlemelerine uymakla yükümlü hale 
gelmiştir. 

Sisteme göre havayollarının, bağlı 
bulundukları emisyon otoriteleri tarafından 
kendilerine verilen karbon salım üst sınırını 
aşmaları halinde; piyasadan karbon kredisi 
satın almaları gerekmektedir. Bu çerçevede; 
Ortaklık, karbon kredisi teminine yönelik 
finansal riskten korunma işlemleri için ilgili 
stratejilerini geliştirmiş ve ihtiyaç hâsıl 
olması durumunda türev enstrümanların 
kullanımı için gerekli planlamalarını 
yapmıştır.

Bu kapsamda, belirli periyodlar halinde 
2012 ve 2013 yıllarında kullanılmak üzere 
EUA, EUAA, ERU ve CER forward işlemlerini 
yapan Ortaklığın kullanımı için 2012 yılına 
ait sertifikalar da teslim alınmıştır.

FAİZ ORAnI RİSKİ YÖnETİMİ

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

Diğer taraftan Ortaklık, öncelik nakit 
akış planlamasına verilmek üzere nakit 
mevcudunun getiri odaklı değerlendirilmesi 
neticesinde ortaya çıkan faiz oranı riskini, 
vade-getiri ilişkisini optimum seviyede 
sağlamaya çalışarak yönetmektedir. 
Bir yandan getiri maksimize edilmeye 
çalışılırken, diğer yandan getiriye 
yönelik faiz oranlarının izleyebileceği 
seyir konusunda piyasadaki verilerden 
yararlanılarak oluşturulan bakış açısı 
neticesinde getiri işlemlerinin vadesi 
belirlenmektedir.
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Döviz Kuru Risk Yönetimi 
Döviz kurlarında yaşanması olası 
hareketlerden dolayı Ortaklığın nakit 
akışlarında ve gelirlerinde meydana 
gelebilecek değişim riski, döviz kuru riski 
olarak tanımlanmaktadır. Gelirlerinin 
önemli bir kısmını Euro döviz cinsi ile 
elde eden ve harcamalarının önemli bir 
kısmını da ABD doları ve TL döviz cinsleri 
ile gerçekleştiren Ortaklık açısından, 
geçmişteki hareketleri dalgalı olan ve 
önümüzdeki dönemde de bu dalgalı 
seyrini sürdürmesi beklenen döviz kurları 
bahsedilen sebeplerden dolayı risk arz 
etmektedir.

Ortaklık, kur riskinin yönetilmesi amacıyla 
gelir ve gider kalemlerindeki para cinslerine 
ilişkin kompozisyonların birbirine yakın 
oranlarda oluşmasının temin edilerek 
kurlarda meydana gelen dalgalanmaların 
etkisinin azaltılmasını hedeflemektedir. 
Bu çerçevede, gerçekleştirilen tüm 
anlaşmalarda Ortaklık aleyhine bir durum 
oluşmaması göz önünde bulundurularak 
gelir ve gider kompozisyonunu dengelemek 
amacıyla imzalanan kontrata baz teşkil 
eden döviz kuru belirlenmektedir. Doğal 
riskten korunma yöntemleri, döviz kuru 
risk yönetimi metodolojisi kapsamında 
öncelikli olarak uygulanmaktadır. 
Bunun yanı sıra bahsi geçen önlemlere 
paralel olarak döviz kuru risk yönetimi 
çerçevesinde türev enstrümanların da 
kullanılmasına yönelik çalışmalar da 
gerçekleştirilmektedir. 

Maruz kalınabilecek riskin büyük 
bir bölümünü oluşturan Euro, ABD 
doları ve TL döviz kurlarında taşınan 
pozisyonların yanı sıra Ortaklığın gelir ve 
giderlerinde kayda değer bir yer tutan 
diğer para birimlerindeki pozisyonların 
yönetimini ve riskin minimum seviyeye 
indirgenmesini temin edecek doğal riskten 
korunma yöntemleri ve türev işlemler 
kullanılmasına ilişkin gerekli çalışmalar da 
yürütülmektedir.

Banka İlişkileri Riski Yönetimi
Ülke ekonomileri üzerinde etkisi devam 
eden küresel krizin yurt içi ve yurt dışı 
finansal kuruluşlar ile birçok konu başlığı 
altında işlemler yapmakta olan Ortaklığa 
etkisinin sınırlı kalabilmesi adına; 
çalışılan finansal kuruluşlar ile ileride 
oluşabilecek kredi riskine ilişkin çeşitli 
önlemler alınmaktadır. Mevduat veya türev 
işlemlerine ilişkin, uzun vadeli karşı taraf 
riskini azaltabilecek, her kurum için eşit 
ve objektif kriterler içeren bir yaklaşım 
benimsenmektedir. Özellikle, türev işlemler 
sonucu oluşabilecek kredi riskine ilişkine 
karşı finansal kuruluşlar ile ilgili anlaşmalar 
imzalanmaktadır. 

RISK YONETIMI
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Mevduat ve türev işlemleri gerçekleştirirken 
uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşlarının finansal kuruluşlar için 
belirlediği kredi risk notları dikkate 
alınarak kararlaştırılan eşik kredi risk 
notunun altında kalan kuruluşlar ile 
işlem yapılmaması tercih edilmektedir. 
Eşik değerin üzerinde kalan finansal 
kuruluşlar ile kredi riski değerlendirme 
metodolojisi kapsamında belirlenen risk 
seviyelerine göre atanan limitler dâhilinde 
çalışılmaktadır. Ayrıca, işlem yapılan 
finansal kuruluşların kredi notlarının ve 
söz konusu limitlerin dönemsel olarak 
güncellenmesi, herhangi bir finansal 
kuruluşun kredi notunun düşmesi 
veya ilgili sigorta primlerinin (CDS) 
yükselmesi durumunda o kuruluş ile ilgili 
işlemlerin çok yakından takip edilmeye 
başlanmaktadır. Kredi notunun belirlenen 
limitlerin altına düşmesi halinde, Ortaklığın 
söz konusu finansal kuruluş ile olan 
işlemlerini tek taraflı olarak durdurması 
seçeneğinin dikkate alınması da söz 
konusu olmaktadır.

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

İCRA KOMİTESİ

GEnEL MÜDÜR

GEnEL MÜDÜR (İnSAn 
KAYnAKLARI) YARDIMCILIğI

GEnEL MÜDÜR (MALİ) 
YARDIMCILIğI

GEnEL MÜDÜR (YATIRIM vE 
TEKnOLOJİ) YARDIMCILIğI

İŞTİRAKLER 
BAŞKANLIĞI

UÇUŞ EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL YÖNETİMİ 
BAŞKANLIĞI

FİNANSMAN BAŞKANLIĞI
YATIRIM YÖNETİMİ 

BAŞKANLIĞI

İSTİHDAM ORG. VE 
PROJELER BAŞKANLIĞI

MUHASEBE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL GELİŞİM & BİLGİ 
TEKNOLOJİLERİ BAŞKANLIĞI

EĞİTİM BAŞKANLIĞI
GENEL SATIN ALMA 

BAŞKANLIĞI
ULUSLARARASI İLİŞKİLER & 

İTTİFAKLAR BAŞKANLIĞI

SOSYAL VE İDARİ İŞLER 
BAŞKANLIĞI

EKİP PLANLAMA 
BAŞKANLIĞI

KALİTE GÜVENCE 
BAŞKANLIĞI

GÜVENLİK BAŞKANLIĞI TEKNİK BAŞKANLIK HAT BAKIM BAŞKANLIĞI

organizasyon
semasi
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GEnEL MÜDÜR (UÇUŞ İŞLETME) 
YARDIMCILIğI

GEnEL MÜDÜR (TİCARİ) 
YARDIMCILIğI

GEnEL MÜDÜR (PAZARLAMA vE 
SATIŞ) YARDIMCILIğI

UÇUŞ İŞLETME BAŞKANLIĞI 
(BAŞPİLOT)

KARGO BAŞKANLIĞI
KURUMSAL İLETİŞİM 

BAŞKANLIĞI

KABİN HİZMETLERİ 
BAŞKANLIĞI

YER İŞLETME BAŞKANLIĞI
ÜRETİM PLANLAMA 

BAŞKANLIĞI

ENTEGRE OPERASYON 
KONTROL BAŞKANLIĞI

BÖLGESEL UÇUŞLAR 
BAŞKANLIĞI

GELİR YÖNETİM 
BAŞKANLIĞI

İKRAM BAŞKANLIĞI

PAZARLAMA VE 
SATIŞ BAŞKANLIĞI (2. BÖLGE)

PAZARLAMA VE 
SATIŞ BAŞKANLIĞI (1. BÖLGE)

PAZARLAMA VE 
SATIŞ BAŞKANLIĞI (YURT İÇİ)

BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
TEFTİŞ KURULU 

BAŞKANLIĞI
UÇUŞ EĞİTİM 
BAŞKANLIĞI 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

ÖZEL BÜRO 
MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ
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Kurumsal Yönetim 
ilkeleri Uyum Raporu 
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 
Uluslararası platformda Türkiye’yi ve Türk havacılık sektörünü en iyi şekilde tanıtmayı ve 
temsil etmeyi hedefleyen, etik kurallar, şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik 
prensiplerini ilke edinmiş olan Ortaklığımız, “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 
İlkeleri”ne uyum konusunda azami özeni göstermekte olup uyum düzeyini artırmaya 
yönelik çalışmaları devam etmektedir. 

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 
Yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarımızın doğru, tutarlı, zamanında bilgilendirilmesi, Yönetim 
Kurulu ile sermaye piyasası düzenleyicileri ve katılımcıları arasında iletişim ve bilgi 
alışverişinin sağlanması, pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata ve Ana 
Sözleşme’ye uyumun gözetilmesi, kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin her türlü 
mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi konularında faaliyet gösteren Genel Müdür 
(Mali) Yardımcısına direkt bağlı Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü mevcuttur. 
Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü 2012 yılı içinde, Ortaklığımızla ilgili finansal, operasyonel 
ve stratejik gelişmelerin yatırımcı ve analistlerle paylaşılmasına yönelik 9 adet Yatırımcı 
Konferansı ve roadshowa katılmış, 11 adet telekonferans görüşmesi gerçekleştirmiştir. 
Bu konferanslarda ve telekonferanslarda, şirket merkezinde veya yatırımcıların ofisinde 
olmak üzere 162 kurum ve fondan 295 yatırımcı/analistle bir araya gelinmiştir. Yatırımcı 
ilişkileri Müdürlüğü personelinin bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Duygu İnceöz
Yatırımcı İlişkileri Müdürü 
Tel: +90 212 463 6363 Dahili:13630
Faks: +90 212 465 23 07
E-posta: duyguinceoz@thy.com

Özge Şahin
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Tel: +90 212 463 6363 Dahili:11841
Faks: +90 212 65 23 07
E-posta: ozges@thy.com
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3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
2012 faaliyet dönemi içinde Ortaklığımıza bilgi edinmek amacıyla e-mail yoluyla 573 
adet başvuru yapılmıştır. E-posta 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 ve diğer menfaat sahipleri söz konusu web sayfasından Ortaklık ile ilgili 
bilgilere ulaşabilmektedir. 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
giren 6111 sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
Geçici 6. maddesi gereğince; pay senetlerini fiziki olarak saklayan hissedarlarımızın 31 
Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm pay senetlerinin, bu tarihte kanunen 
Şirketimize intikal edeceğine ve pay sahiplerinin söz konusu pay senetleri üzerindeki tüm 
haklarının da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacağına ilişkin açıklama notu, 
yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla Ortaklığımız web sitesinde Yatırımcı İlişkileri 
sayfasında yayınlanmıştır. 

4. Genel Kurul Toplantıları 
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. 

2012 yılı içerisinde; 

•	 07.05.2012 tarihinde 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul 
Toplantısı yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısına şirketin çıkarılmış sermayesi 
olan 1.200.000.000 TL’nin 610.224.617,96 TL’sini temsil eden hissedarlar katılmış olup, 
medya katılımı olmamıştır.  

•	 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğe (Seri:IV,No:56) uyum amacıyla Ortaklığımız Ana 
Sözleşmesinin 6., 10., 11.,14.,15.,17., ve 29. Maddelerinin değiştirilmesi, mevcut Geçici 
1., 2., ve 3. Maddelerinin sözleşmeden çıkarılması ve ana sözleşmeye 41. Madde 
ve Geçici 1. Maddenin eklenmesi, 2 yönetim kurulu üyesinin seçimi ve Denetim 
Kurulu üyeliği için yapılan seçimin Genel Kurul’un tasvibine sunulması hakkında 
karar alınmasını teminen 10.10.2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 
yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şirketin çıkarılmış sermayesi olan 
1.200.000.000’nin 738.369.329,55 TL’sini temsil eden hissedarlar katılmış olup, medya 
katılımı olmamıştır. 

Olağanüstü ve Olağan Toplantıya davet Ticaret Sicil Gazetesi ve yurt genelinde yayınlanan 
bir gazetede gündem eklenmek suretiyle ilanen yapılmış ve ayrıca Yatırımcı İlişkileri 
internet sayfasında yayınlanmak sureti ile de duyurulmuştur. TTK 437. Maddesi gereğince, 
finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, 
denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından 
en az onbeş gün önce, Ortaklığın merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine 

Kurumsal Yönetim 
ilkeleri Uyum Raporu 



110 TÜRK HAVA YOLLARI 2012 FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu

hazır bulundurulmuştur. Genel Kurulda, 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 Kurul Tutanakları ve Hazirun Cetveli aynı gün Kamu Aydınlatma Platformu 
üzerinden kamuoyuna duyurulmakta olup, Ortaklığımız internet sitesinin Yatırımcı 
İlişkileri sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Geçmiş yıllara ilişkin 
Genel Kurul tutanakları ve diğer belgeler de Ortaklığımız web sitesinin Yatırımcı İlişkileri 
sayfasında yer almaktadır. 

Genel Kurulca kabul edilmiş Bağış Politikamız çerçevesinde dönem içinde yapılan bağış 
ve yardımlar hakkında genel kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmektedir. 
Ortaklığımız Bağış Politikası Ortaklığımız web sitesinin Yatırımcı İlişkileri sayfasında pay 
sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 

Genel Kurulun yetkileri Ana Sözleşmemizin 27. maddesinde düzenlenmekte olup buna 
göre, Genel Kurul, TTK ve diğer kanunlarda öngörülen yetkileri haiz olan karar organıdır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları 
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.” 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.

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

•	 Genel Kurul’a Ana Sözleşme değişikliği önerilmesi; 
•	 Sermaye artırılması; 
•	 Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin pay defterine işlenmesi; 
•	 Ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu’na sunduğu son yıllık bilançosunda yer alan aktif 

toplamının beher sözleşme bazında %5’ini geçen ve Ortaklığı doğrudan veya dolaylı 
olarak bağlayan her türlü işlem yapması, taahhüt altına sokacak her türlü kararların 
alınması, (şöyle ki kamu payının Ortaklık sermayesindeki payı %20’nin altına 
düştüğünde bu bent hükmü kendiliğinden ortadan kalkacaktır); 

•	 Ortaklığın başka şirketlerle birleşmesi, feshi veya tasfiyesi; 
•	 Münhasıran pazar şartları 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.  
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C Grubu hissenin imtiyazları ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya onun görevlerini 
devralacak başka bir kamu kurumu tarafından kısıtlanabilir. 

Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan herhangi bir şirket bulunmamakta, Ana 
sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. 

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

Kârın ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gözetilerek Genel Kurul 
tespit 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 kâr dağıtım oranında nakden ve/
veya bedelsiz hisse senedi şeklinde kâr dağıtım politikasını benimsemiş olup, söz konusu 
politika Ortaklığımız web sitesinde de yer almaktadır. 

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. 

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. 
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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. 

Maddenin Gerekçesi: 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 



113Türk Hava Yolları Grubu

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 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. 

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 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 itibarıyla haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu devrin söz 
konusu olduğu halde devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine 
işlenir. 
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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. 

BÖLÜM II - KAMUYU AYDInLATMA vE ŞEFFAFLIK

8. 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. Kamunun 
aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim 
Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. 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. 

Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar bilgilendirme 
politikasında yer alır. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, 
geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, 
bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Ortaklığımızca, SPK’nın 
“Seri: VIII, No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği”ne istinaden 2012 dönemi 
içerisinde 61 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 yurt dışında 
herhangi bir borsaya kote olmaması nedeniyle, yurt dışı borsalarında yapılan bir özel 
durum açıklaması bulunmamaktadır. 

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 
Ortaklığımızın internet sitesinin adresi www.turkishairlines.com olup, Yatırımcı İlişkileri 
sayfasına da belirtilen bu adresten ulaşılabilir. Söz konusu sayfanın İngilizce versiyonu 
da mevcuttur. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince 
yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. 
İnternet sitesi üzerinden ulaşılan Yatırımcı İlişkileri sayfasında Kurumsal Yönetim 
İlkelerinde belirtilen hususları da içerecek şekilde, güncel Ortaklık yapısı, Genel Kurul 
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Toplantılarına ilişkin olarak gündem, vekâletname örneği, hazirun cetvelleri, ek bilgiler 
ve toplantı tutanakları, Faaliyet Raporları, mali tablolar, ticari faaliyet dataları, Ortaklık 
sunumları, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları, Yönetim Kurulu hakkında bilgi, 
Özel Durum Açıklamaları, Etik Kurallar, Politikalar (Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme 
Politikası, Ücretlendirme Politikası), ilişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler, hisse bilgileri, 
analist bilgileri, Ticaret Sicili bilgileri, Ana Sözleşme, Komiteler (Mali ve Kurumsal) ve 
iletişim bilgileri ile sık sorulan sorular yer almaktadır. Yatırımcı İlişkileri sayfasında 
iletişim başlığı altında yatırımcılar, her türlü soru ve görüşleri için ir@thy.com e-posta 
adresine yönlendirilmektedir.

10. Faaliyet Raporu
Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından her yıl Genel Kurul Toplantısından önce detaylı 
faaliyet raporu hazırlanarak ilgili menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca 
Sermaye Piyasası Kanunu Seri XI No:29 tebliğ hükümleri çerçevesinde 3’er aylık dönemler 
halinde Faaliyet Raporları hazırlanarak kamuya ilan edilmektedir. Söz konusu raporlarda, 
Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. 

BÖLÜM III – MEnFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
Ortaklığımız ile ilgili bilgilerin kamuya açıklanması kapsamında, yasal düzenlemelerde 
öngörülenlere ve özel durum açıklamalarına ek olarak, diğer menfaat sahiplerini de 
ilgilendirdiği düşünülen diğer bilgi ve açıklamalar da en uygun iletişim araçları ile 
zamanında ve açıklayıcı bir içerikle kamuya açıklanmaktadır. Pay sahipleri ve sermaye 
piyasası katılımcılarının yanısıra, tedarikçiler, finans kuruluşları ve tüm diğer menfaat 
sahipleri de basın bültenleri, faaliyet raporları ve internet sitesi vasıtası ile sürekli olarak 
bilgilendirilmektedir. Çalışanların Ortaklığın genel uygulamalarına ve faaliyetlerine 
yönelik bilgi almasını teminen iç düzenlemelerle duyuru yapılmasının yanı sıra Ortaklık 
intranet sitesi de aktif olarak kullanılmakta ve aylık olarak kurum içi iletişim yayını olan 
“Empathy” dergisi çıkarılmaktadır. Şirketimizin iç iletişim kanalları, her türlü menfaat 
sahibinin ulaşımına açık olarak oluşturulmuş ve iletişim bilgileri aynı zamanda şirketin 
internet sitesinde ilan edilmiştir. Menfaat sahiplerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi 
veya Denetimden Sorumlu Komite ile iletişime geçmesini zorlaştırıcı herhangi bir şirket 
uygulaması bulunmamaktadır. 

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

Ayrıca Ortaklığımız’da öneri sistemi uygulanmakta olup, bu sistem sayesinde çalışanlar, 
şirketle ilgili her konuda iyileştirme ve geliştirmeye yönelik önerilerini sunmakta ve uygun 
bulunan öneriler uygulamaya konulmaktadır. 

13. İnsan Kaynakları Politikası 
Ortaklığımızın Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş İnsan Kaynakları Prosedürü mevcut 
olup, süreçlere göre yapılanmış alt birimleri ile tüm personelle ilgili her türlü işlemi 
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mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmektedir. 

Çalışanlarla ilişkiler Personel İlişkileri Şefliği üzerinden gerçekleştirilmektedir. Personel 
İlişkileri Şefi Ebubekir Baysal çalışanlarla iletişimi geliştirmek, gelen soru ve sorunların 
çözülmesini sağlamak ve tüm çalışanları ilgilendiren duyuruları yapmaktan sorumludur. 
Şefliğe çeşitli yollarla ulaşan soru ve şikayetler ilgili birimlerle koordineli olarak 
çözülmektedir. Bugüne kadar, Ortaklığımız çalışanlarının ayrımcılık, çıkar çatışması 
konusunda başvuru mercii olan Etik Hat’a ulaşan bildirimler arasında bulunan birkaç 
başvuru dolaylı ya da dolaysız olarak ayrımcılık konusunu içermektedir. Bu başvuruların 
çözümlenebilmesi için Etik Kurul tarafından ilgili kişilerin dinlenmesi ve ilgili birimlere 
görüş sorulmasına ve çıkacak sonuca göre aksiyon alınmasına karar verilmiştir, inceleme 
ve değerlendirme devam etmektedir. Görev tanımları THY intranet sayfasında güncel 
olarak tutulmaktadır. Tüm çalışanlar THY intranet sayfasından görev tanımlarına 
erişebilmektedir. Şirket içi ödüllendirme kriterlerini açıklayan Ödüllendirme Prosedürü 
hazırlanmıştır. Bununla beraber performans kriterlerini açıklayan Performans Yönetim 
Sistemi El kitabı yayınlanmış olup Performans Yönetimi Prosedürü çalışmaları devam 
etmektedir. Bu çerçevede çalışanların hem ödül hem de performans konularında bilgi 
sahibi olması sağlanmaktadır. 

Öte yandan, Ortaklığımız personeli sendikalı olup Toplu İş Sözleşmesi düzeninde 
çalışmaktadır.  Yasal mevzuatta düzenlenen sayı ve oranlarda sendikaca atanan 
temsilciler ve Sendika yöneticileri vasıtasıyla Toplu İş Sözleşmesi ve personeli ilgilendiren 
her türlü konuda, her seviyede, çalışanlarla işveren arasındaki ilişkiler en etkin ve sonuç 
alacak biçimde yürütülmektedir. Ayrıca, personelimizin tümünü kapsayan eğitim 
hizmetleri bulunmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk 
Ortaklığımız yurt içi ve yurt dışında gerek verdiği hizmet kalitesi gerekse sosyal 
sorumluluğu ile bayrak taşıyıcı kimliğine uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
Yönetim Kurulumuzca Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Ortaklığımız etik kuralları 
oluşturulmuş olup, Ortaklığımız web sitesinde yayımlanmaktadır. Bununla birlikte 
çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler 
doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye 
saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır. Ortaklık çalışanlarının etik açıdan uygun 
olmayan işlemleri raporlayabilmeleri amacıyla Etik Hat Kurulu oluşturulmuştur.
Çevreye verilen zarar sebebiyle Türkiye’de Ortaklık aleyhine açılan herhangi bir dava 
bulunmamaktadır. 

BÖLÜM III – MEnFAAT SAHİPLERİ

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun dokuz 
üyesinden sekizinin A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimden en çok 
oy alan adaylardan ve bir üyesinin de C grubu hissedarın göstereceği adaydan seçilmesi 
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zorunludur. Yönetim Kurulu’nun C grubu hisseyi temsil eden üyesi ile birlikte en az altı 
üyesinin Türk vatandaşı olması zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 2 (iki) 
yıldır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. 
Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. 

Ortaklığımız Yönetim Kurulunda üç kişi İcra Komitesinde görev almakta olup diğer 
altı üye icrada görev almamaktadır. İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin üçü 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Havacılık sektörünün dinamik 
yapısı gereğince yönetim kurulu ve icra komitesi başkanın aynı kişi olması yeknesaklık 
sağlanması bakımından daha uygun olacağından Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve 
İcra Kurulu Başkanı aynı kişidir, Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı değildir. 

31.12.2012 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Adı Soyadı Görevi
Göreve 

Başlama Tarihi
Bağımsızlık

Durumu
Yer Aldığı

Komiteler ve Görevi

Hamdi Topçu Yönetim Kurulu Başkanı 01.01.2010
Bağımsız 
Üye Değil İcra Komitesi/Başkan

Prof.Dr. Cemal Şanlı
Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili 01.01.2010
Bağımsız 
Üye Değil

İcra Komitesi/ 
Başkan Vekili 

Doç.Dr.Temel Kotil
Genel Müdür, Yönetim 

Kurulu Üyesi 22.04.2005
Bağımsız 
Üye Değil İcra Komitesi/Üye

Mehmet Büyükekşi Yönetim Kurulu Üyesi 03.03.2004
Bağımsız 
Üye Değil

Kurumsal Yönetim 
Komitesi/Üye

Muzaffer Akpınar Yönetim Kurulu Üyesi 24.04.2007 Bağımsız Üye
Mali Denetim 
Komitesi/Üye

İsmail Gerçek Yönetim Kurulu Üyesi 08.04.2011 Bağımsız Üye

Mali Denetim 
Komitesi/Üye, 

Kurumsal Yönetim 
Komitesi/Üye

Gülsüm Azeri Yönetim Kurulu Üyesi 08.04.2011 Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim 

Komitesi/Üye

Naci Ağbal Yönetim Kurulu Üyesi 10.10.2012
Bağımsız 
Üye Değil  

Mehmet Nuri Yazıcı Yönetim Kurulu Üyesi 10.10.2012
Bağımsız 
Üye Değil

     

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri, görev süreleri ve ortaklık dışında aldıkları görevler 
Faaliyet Raporunda ve Ortaklığımız internet sitesinde yer almaktadır. Bağımsız üyelerin 
bağımsızlık beyanları yine Faaliyet Raporu ekinde Kamu Aydınlatma Platformu üzerinden 
kamuya duyurulmaktadır.

16. 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. 
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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 6 
üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını en az 5 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.
C grubu hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin toplantıya katılımı ve olumlu oy 
kullanması şartı ile geçerli olacak konular bu raporun 5 nolu bölümünde belirtilmiştir.  
SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine göre; her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü 
kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK mevzuatına 
uyulur. 

2012 yılı içerisinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantı sayısı 43 olup, 268 karar alınmıştır. Bu 
toplantılarda görüşülen ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri tarafından onaylanmayarak 
Genel Kurul onayına sunulucak ilişkili taraf işlemleri veya önemli nitelikte işlemler 
bulunmamaktadır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulu bünyesinde TTK ve SPK mevzuatı çerçevesinde aşağıda sunulan 
komiteler oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi 
ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesinin bu görevleri 
de yerine getirmesi benimsenmiştir. Söz konusu Mali Denetim Komitesi ile Kurumsal 
Yönetim Komitesinin hangi üyelerden oluşacağı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek 
kamuya açıklanmıştır. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları Yönetim Kurulunca 
belirlenmiştir.

Türk Hava Yolları A.O. Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan: İsmail Gerçek 
Üyeler: Mehmet Büyükekşi, Gülsüm Azeri 

Doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan Kurumsal Yönetim Komitesi, Ortaklığın 
uluslararası ölçekte kabul görmüş Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu; yönetim kurulu 
üyeleri ve üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi 
ile kariyer planlaması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar 
yapmak suretiyle Yönetim Kurulu’na destek verir ve yardımcı olur. Kurumsal Yönetim 
Komitesi, Ortaklığın performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayta geçirilmesinde, 
Ortaklığın oluşturduğu ve oluşturacağı sistem ve süreçleri gözden geçirir, değerlendirir ve 
önerilerde bulunur. 

Türk Hava Yolları A.O. Mali Denetim Komitesi
Başkan: İsmail Gerçek  
Üye: Muzaffer Akpınar 
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Doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan Mali Denetim Komitesi, Şirket 
uygulamalarının ulusal ve uluslararası yasalara ve mevzuata uygunluğunu sağlamak, 
iş süreçlerini denetim yoluyla iyileştirmek ve bilginin şeffaflığını sağlamak amacıyla 
yapılacak olan çalışmaları koordine etmek suretiyle Yönetim Kurulu’na yardımcı olur. 
Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf bir biçimde 
yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile 
verilen görevlerin yürütülmesinden sorumludur. Mali Denetim Komitesi üyeleri Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiştir.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Rekabetin yüksek olduğu havacılık sektöründeki potansiyel risklerin kontrol altına 
alınması ve sürdürülebilir büyümenin sağlaması açısından Ortaklığın etkin bir risk 
yönetimi stratejisine sahip olması büyük önem arzetmektedir. Ortaklığımız bünyesinde 
özellikle akaryakıt ve karbon emisyonu fiyatı, faiz oranları, nakit akışı ve döviz kurlarında 
yaşanan dalgalanmalar ile karşı taraf riskinin minimum seviyelere indirilerek olası 
şoklara karşı makul derecede güvence sağlanması amacıyla Finansal Risk Yönetimi 
Müdürlüğü, Ortaklığımızın Finansal Risk Yönetimi stratejisini tesis ederek, Ortaklığımızın 
maruz kaldığı/kalabileceği Finansal Risklerin Yönetimine ilişkin gerekli çalışmaları 
yürütmektedir. 

Bu bağlamda, öncelikli olarak Ortaklığın maruz kaldığı Finansal Riskler arasından 
akaryakıt fiyatı ile ilgili riskten korunma işlemlerine 2009 yılı Haziran ayı itibarıyla 
başlanmıştır. 2009 yılı Kasım ayında riskten korunma oranı ve işlem vadesi artırılmış, 
2011 yılı Ocak ayında ise riskten korunma oranı ve işlem vadesinin artırılmasının yanı sıra 
kullanılan enstrümanlar çeşitlendirilerek strateji güncellenmiş ve ilgili strateji dahilinde 
halihazırda riskten korunma işlemlerine devam edilmektedir. Ortaklığın 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.

Bunun yanı sıra, Karbon Emisyon Ticaret Sistemi uygulaması kapsamında Ortaklığımızın 
karbon emisyon yükümlülüğü belirlenmiş ve karbon emisyon riskinden korunmaya 
yönelik strateji oluşturularak ilgili işlemler yürütülmektedir. 
Akaryakıt, döviz kuru, faiz ve karbon emisyonu riskten korunma işlemlerine ve 
finansal kuruluşların Ortaklığımız nezdindeki kredi riskine ilişkin mevcut sürdürülen 
metodolojilerin önümüzdeki dönemde de güncellenerek uygulanmaya devam edilmesi 
planlanmaktadır. 

19. Şirketin 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. 
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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. 

Ortaklığımızın 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, 

ile hissedarlarının ve tüm menfaat sahiplerinin menfaatlerini birlikte gözeten modern 
yönetişim ilkelerini benimsemiş yönetimi ile belirginleşen bir havayolu olmaktır. 

20. Mali Haklar  
Ortaklığımız Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, 
menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları 
Ortaklığımız Ücret Poltikasında yazılmış olup, söz konusu politika kamuya açıklanmış ve 
web sitemizde de yayınlanmaktadır. Kişi bazında açıklama yapılmamakla beraber Yönetim 
Kurulu - üst düzey yönetici ayrımına yer verilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri 
Genel Kurul tarafından tespit edilir. Hiçbir Yönetim Kurul Üyesi’nin Ortaklıktan herhangi bir 
kredi veya borç alması söz konusu değildir.
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