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UFKUNU AÇ
Bilinmeyendeki Güzelliği 

Görebilenler…

GÖZLERİ VE UFUKLARI 
HEP AÇIKTIR,

Dünya üzerinde birçok “Global” havayolu var.

Hepsi, kendi ihtiyaçları doğrultusunda, 
aynı ülkelere uçar.

A noktasından B noktasına giderek ortalama 
beklentileri karşılar, 

Aynı rotaları ve tarifeleri uygular.

‘’AYNI’’ 
BİR STANDARTTIR ONLAR İÇİN…

AYNI



MERAK

GELİŞMEK
Bir de, 

Keşfedilmeyenin Peşindekiler Var.

HEP YENİYİ ARAYAN, 
ÖĞRENMEYE VE GELİŞMEYE 

AÇIK OLANLAR…

HEYECAN
Keşfetmeye Heyecan Duyar, 

Korku Tanımazlar.

Farklılıklardan Keyif Alır, 
Bilmediklerini Tanımak İsterler

HEYECANLARINI BİR AN BİLE 
KAYBETMEZLER...

OLASILIK
Onlar, Başkalarının Olmaz Dediğini, 

Olasılıklara…

Herhangi Bir Şeyi Fikre ve Gerçeğe 
Dönüştürür,

YEPYENİ BİR ETKİ YARATIRLAR.

DÜNYALARI
BİRLEŞTİRMEK

...Tıpkı Bizim Gibi.

Dünyanın Yeni Merkezinden, Her Gün, 
Yeni Dünyalara Uçuyoruz.

DÜNYALARI BİRLEŞTİRİYOR...

İmkansız Olanı Mümkün Kılmak ve Yeni 
Ufuklara Ulaşmak İçin Uçuyoruz.

Büyümek ve Büyülenmek İçin…

BİZ BİLİNMEYENE MERAK 
DUYAN NESİL İÇİN VARIZ.

FARKLILIĞIN 
KEYFİ

... Farklı Kültürleri, İnsanları, Düşünceleri Bir 
Araya Getiriyoruz.

Çocuksu Merakımızın Arkasında İçtenlik, 
Empati ve Kalpten Misafirperverliğimiz Var.

BEKLENTİLERİN ÖTESİNE UÇUYOR…
Uçtuğumuz Yerler Kadar Farklılığı İçinde 
Barındıran, Keyifli Bir Seyahat Deneyimi 

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

Ortaklık hisselerinin %50,88’i halka 
arz edilmiş olup, %49,12’si ise Türkiye 
Varlık Fonu’na, bir adet C grubu hisse 
ise T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı'na aittir. Ortaklığın ödenmiş 
sermayesi 1,38 milyar TL’dir. Ortaklı-
ğın 3’ü doğrudan ve 9 tanesi müşterek 
olmak üzere, toplam 12 adet iştiraki 
bulunmaktadır.

Türk Hava Yolları dünyada en fazla ül-
keye ve en fazla dış hat noktasına uçan 
hava yolu şirketidir.

Türk Hava Yolları son 5 yılda filosunda-
ki uçak sayısını %63 arttırarak 2017 yıl 
sonu itibarıyla 329’a ulaştırmıştır. Filo-
daki uçakların 90’ı geniş gövde, 223’ü 
dar gövde, 16 tanesi ise kargo uçağıdır.

Türk Hava Yolları 2017 yılı itibarıyla 51’i 
iç ve 252’si dış hat olmak üzere 303 nok-
taya uçmaktadır. Şirket’in yolcu sayısı 
2017 yılında bir önceki yıla göre %9,3 
artışla 68,6 milyona ulaşmıştır. Yolcu 
artışı iç hatlarda %10,4, dış hatlarda ise 
%8,5 olarak gerçekleşmiştir. Yolcu uçak-
ları konma sayısı %1,2 artışla 469.552’ye 
ulaşmıştır.

2017 yılında taşınan Kargo ve Posta 
%26,5 artışla 1.122.697 tona yükselmiştir.

KISACA TÜRK HAVA YOLLARI

İÇİNDEKİLER

Dünyada en fazla ülkeye ve en fazla dış 
hat noktasına uçan hava yolu şirketi olan 
Türk Hava Yolları, yolcularını yerde ve gökte 
memnun etmek adına bitmek bilmeyen bir 
enerjiyle çalışıyor. 

%50,88 
Diğer 
(Halka Açık Kısım)

%49,12 
Türkiye 

Varlık Fonu
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ÇÜNKÜ BU MUHTEŞEM DÜNYADA 
SEYAHAT ETMENİN, ONU 
DEĞİŞTİRMEK İÇİN İLK ADIM 
OLDUĞUNU BİLİYORUZ.  
SİZ DE DÜNYANIZI DEĞİŞTİRMEK, 
UFKUNUZU GENİŞLETMEK YA 
DA YEPYENİ DÜNYALARA ADIM 
ATMAK İSTEDİĞİNİZDE, BİRLİKTE 
YOLA ÇIKMAYA HAZIRIZ.

DÜNYA 
DAHA BÜYÜK 

KEŞFET
...Tıpkı Bizim Gibi, Aynı Yerlere Gidip 

Aynı Şeyleri Yapmakla Yetinmeyenler 
İçin. Farklılıklar Bir Araya Geldiğinde 

Ortaya Çıkacak O Yepyeni Şeyi 
Kutlayabilenler İçin…
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TÜRK HAVA YOLLARI
2017 YILLIK RAPORU

HİSSEDARLARIMIZA

FİNANSAL ANALİZ

ZORLU GEÇEN BİR YILIN 
ARDINDAN HAVACILIK 
SEKTÖRÜNDE YENİDEN 
TOPARLANMA
Türk havacılık sektörü açısından zorlu 
geçen 2016 yılı sonrasında, 2017 yılı 
Türk Hava Yolları için toparlanma 
yılı olmuştur. Nisan ayında başlayan 
talepteki artış, özellikle yaz ayların-
da en yüksek seviyeye ulaşmış olup 
olumlu hava yılın kalan döneminde 
de devam etmiştir. Akaryakıt fiyat-
larında yaşanan %25’lere varan artış, 
havacılıkta en büyük gider kalemle-
rinden biri olan yakıt giderlerinde de 
artışa sebep olmuştur. Artan yakıt 
fiyatlarının birim gelirleri pozitif 
etkilemesinin yanında sektör ortala-
masında %7’lere varan kapasite artışı 
ve artan yolcu talebi, birlikte değer-
lendirildiğinde kârlılıklarda artışı da 
beraberinde getirmiştir. 2016 yılının 
aksine, gelişmekte olan ülkelerin para 
birimleri, Amerikan Doları’na karşı 
2017 yılında değer kazanmıştır. Bu 
gelişmeler sektörün fiyatlama ve fi-
nansal planlama konusunda rahat bir 
nefes almasını sağlamış olup, hava 
yolları finansalları üzerinde pozitif bir 
etki oluşturmuştur. 

Global etkilerin yanı sıra 2016 yılında 
ülkemizde gerçekleşen olumsuz 
olayların da etkisiyle zorlu bir dö-
nem geçiren Türk Hava Yolları, 2016 
yıl sonunda başlatmış olduğu etkin 

kapasite yönetimi ve tasarruf aksiyon 
planlarını 2017 yılında da başarıy-
la devam ettirmiş olup, bu durum 
kârlılık rakamlarında olumlu sonuçları 
da beraberinde getirmiştir. Türk Hava 
Yolları’nın 2017 toplam gelirleri geçen 
yıla göre %11,9 artarak 2015 yılı üze-
rine çıkmıştır. IATA’ya göre dünya ça-
pında hava yolları yolcu gelirleri %6, 
kargo gelirleri ise %15 civarında artış 

gerçekleştirmiştir. Bu dönemde, Türk 
Hava Yolları yolcu gelirlerinde %9,5, 
kargo gelirlerinde ise %32,2 oranında 
artışı yakalayarak sektör ortalama-
sının üzerinde bir performans gös-
termiştir. 2017 yılındaki yolcu gelirleri 
toplam gelirin %86’sını oluştururken, 
kargo gelirlerinin payı ise artış göste-
rerek %12 seviyesine ulaşmıştır.

OPERASYONEL KÂRLILIKTA 
REKOR KIRILDI
Rakiplerine oranla sektördeki en etkin 
maliyet yönetimine sahip olan Türk Hava 
Yolları, bu avantajını 2017 yılında da devam 
ettirmiştir. Etkin kapasite yönetimi ve artan 
talebin de etkisiyle beraber, Türk Hava 
Yolları, 2017 yılı esas faaliyet kârını %450 
oranında artırarak 1 milyar 22 milyon ABD 
dolarıyla tarihinin en yüksek esas faaliyet 
kârını elde etmiştir. IATA’ya göre 2017 yılın-
da hava yollarının ortalama esas faaliyet 
kâr marjı %8 civarında gerçekleşirken, Türk 
Hava Yolları %9,3 ile sektör ortalamasının 
üzerinde bir kâr marjı yakalamıştır.

YÜKSEK NAKİT YARATMA 
POTANSİYELİ
Türk Hava Yolları, kârlılık ve nakit yaratma 
potansiyelini havacılık sektöründe yaygın 
bir performans kriteri olarak kullanılan 
EBITDAR değeri ile ifade etmektedir. Or-
taklığımız 2017 yılında EBITDAR rakamını 
2016 yılına göre %85 artırarak 3 milyar 16 

2016 2016 2016

2016

2017 2017 2017

2017

9.792 8.590

996

-77

10.958 9.403
1.317

223

%11,9
10.958 

Milyon ABD 
Doları

%9,5
9.403 

Milyon ABD 
Doları

%32,2
1.317 

Milyon ABD 
Doları

%389
223 

Milyon ABD 
Doları

SATIŞ GELİRLERİ YOLCU GELİRLERİ KARGO GELİRLERİNET KÂR

BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER 
(MİLYON ABD DOLARI)

2016 2017 17/16 Değişim

Hasılat (Net) 9.792 10.958 %11,9

Net Kâr -77 223 %389

Net Kâr Marjı %-0,8 %2,0 2,8 pt

EBIT -167 1.186 %810

EBIT Marjı %-1,7 %10,8 12,5 pt

EBITDAR 1.628 3.016 %85,3

EBITDAR Marjı %16,6 %27,5 10,9 pt

KATEGORİLERİNE GÖRE GELİR DAĞILIMI 
(MİLYON ABD DOLARI)

2016 2017 17/16 Değişim

Yolcu Geliri 8.590 9.403 %9,5

Kargo Geliri 996 1.317 %32,2

Diğer Gelir 206 238 %15,5

TOPLAM 9.792 10.958 %11,9

EBITDAR Marjı (%)EBITDAR (Milyon ABD Doları)

2013 2014 2015 2016 2017

2013-2016 ORTALAMA EBITDAR MARJI: %21,2
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3.
01

6

1.6
28

2.
58

0

2.
08

5

1.8
49

1,56

1,78

2,08
2,15



6 7 

TÜRK HAVA YOLLARI
2017 YILLIK RAPORU

HİSSEDARLARIMIZA

Edilen Koltuk Kilometre başına Birim 
Giderin (CASK) 2017 yılında %1,3 ora-
nında azaltılarak 5,87 USc’ye gerile-
mesini sağlamıştır. 

Operasyonel giderlerinin yaklaşık 
%30’luk kısmının Türk Lirası cinsin-
den olması nedeniyle TL’nin USD 
karşısındaki değer kaybından gider 
yönetiminde olumlu etkilenen Türk 
Hava Yolları, 2017 yılında da düşük 
birim maliyet avantajını küresel çapta 
korumaya devam etmiştir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE
Türk Hava Yolları hissesi, 1990 yı-
lından itibaren THYAO kodu altında 
Borsa Istanbul’da işlem görmektedir. 
Ortaklığımız halka açıklık oranı 2004, 
ve 2006’da yaptığı ikincil halka arz-
lardan sonra %50,88’e yükselmiştir. 
Yatırımcılar tarafından uzun yıllardır 
Türkiye’de en çok tercih edilen hisse 
senetleri arasında gösterilen Türk 
Hava Yolları hissesi, yüksek likiditesi 
ve geniş yatırımcı tabanı ile 2017 yı-
lında 171 milyar TL’lik hacmiyle Borsa 

İstanbul’un en çok işlem gören hissesi 
olmuştur. 2017 yılında işlem hacmi-
miz, bir önceki yıla göre %76 artmış-
tır. Ortaklığımız hisse fiyatı ise 2017 
yılında %213,2 yükselmiştir. 

Türk Hava Yolları’nın piyasa değeri, 
2011-2015 yılları arasında 12 milyar 
TL’ye ulaşmıştır. Ancak 2015 yılının 
son çeyreğinde başlayan ve 2016 
yılında da devam eden terör olayları 
ve buna bağlı olarak artan güvenlik 
kaygısı nedeniyle hava yolu yolcu tra-
fiği olumsuz etkilenmiş, bu da THYAO 
hisse performansını negatif yönde 
etkileyerek piyasa değerinin %30 
oranında düşüşle 8,4 milyar TL’ye 
gerilemesine neden olmuş olsa da 
sağlam temellere dayanan büyüme 
stratejisi, etkin maliyet yönetimi ve 
artan operasyonel verimliliği saye-
sinde, hissemizin piyasa değeri çok 
güçlü bir ivme kazanmış ve  2017 yılı 
sonu itibariyle yaklaşık 3 katına çıka-
rak 22,2 milyar TL olmuştur.

GELİRLERİN* COĞRAFİ DAĞILIMI 
(MİLYON ABD DOLARI)

2016 2017 17/16 Değişim

İç Hatlar 1.282 1.330 %4

Orta Doğu 1.154 1.270 %10

Avrupa 2.791 3.113 %12

Afrika 914 997 %9

Amerika 1.297 1.429 %10

Uzak Doğu 2.148 2.581 %20

Toplam 9.586 10.720 %12

* Yolcu ve Kargo Gelirleri
997 

Afrika

1.429 
Amerika

2.581
Uzak Doğu

1.330
İç Hatlar

3.113
Avrupa

1.270 
Orta Doğu

2017 YILI GELİRLERİNİN 
BÖLGESEL DAĞILIMI
(MİLYON ABD DOLARI)

Diğer AKK

Yakıt AKK

Personel AKK

Toplam CASK

milyon USD’ye, EBITDAR marjını ise 
10,9 puan artırarak %27,5’e yükselt-
miştir. Bu alanda Türk Hava Yolları 
tarihinin en yüksek EBITDAR marjına 
ulaşmıştır ve sektördeki en kârlı hava 
yollarından biri olma özelliğini devam 
ettirmiştir. Bu rakamlar, Ortaklığımı-
zın ileriye dönük yatırımlarını finanse 
edebilmesi için iç potansiyelinin ne 
kadar yüksek olduğunu bir kez daha 
gözler önüne sermiştir.

TASARRUF TEDBİRLERİ VE 
ETKİN KAPASİTE YÖNETİMİ
Türk Hava Yolları, 2016 yılının ikinci 
yarısından itibaren aldığı tasarruf 
tedbirleri sayesinde giderlerini etkin 
bir şekilde yönetmiştir ve bu tedbirler 
2017 yılında da devam ettirilmiştir. 
Bununla birlikte, uygulamış olduğu 
etkin kapasite yönetimi sayesinde 
doluluklarda ve utilizasyonlarda 
belirgin iyileşmeler sağlanmış olup, 
bu aksiyonlar 2017 yılında da sürdü-
rülmüştür.

Alınan tasarruf tedbirleri ve etkin 
kapasite yönetimi aynı zamanda Arz 

DENGELİ GELİR PORTFÖYÜ
Ortaklığımızın geniş uçuş ağı, çe-
şitlendirilmiş bir gelir akışı sağla-
yarak bölgesel krizlere karşı doğal 
bir riskten korunma mekanizması 
oluşturmaktadır. Bölgesel gelir 
dağılımında en büyük pay %29 ile 
Avrupa’ya aittir. Yeni açılan Konakri, 
Harkiv, Voronej, Samara ve Phuket 

gibi hatlarla birlikte gelir portföyü 
zenginleştirilmiş olup, Uzak Doğu’nun 
toplam gelirdeki payı geçen seneye 
göre 1,7 puan artarak %24 seviyesine 
gelmiştir. 2017 yılında bilet satışları-
mızın yaklaşık %77’lik kısmının Türkiye 
dışında gerçekleşmiş olması ülkemiz 
için çok önemli bir hizmet ihracatını 
ifade etmektedir.  
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TÜRK HAVA YOLLARI
2017 YILLIK RAPORU

HİSSEDARLARIMIZA

SEKTÖREL GELİŞMELER VE 
2018 BEKLENTİLERİ

DÜNYA EKONOMİSİ
KÜRESEL BÜYÜME
2017, küresel ekonomik büyümele-
rin yukarı yönlü revize edildiği bir yıl 
olmuştur. Küresel kriz sonrasında 
2016 yılında küresel büyüme %3,2 ile 
tamamlanmıştır. 2017 yılı başlarında 
büyüme beklentisi %3,4 seviyesinde 
iken; finansman koşullarındaki elve-
rişli ortam ve istikrar kazanan emtia 
fiyatlarının etkisiyle küresel büyüme 
%3,7 olarak gerçekleşmiştir. 2018 
yılında da 2017 yılındaki istikrar orta-
mının devam etmesi öngörülmekte ve 
küresel büyümenin %3,9’a yükselmesi 
tahmin edilmektedir1. 

2017 yılı siyasi, politik, ekonomik, 
diplomatik etkenler ve 2016 yılının 
etkileri ile yoğun geçmiştir. 2017 yılı 
büyüme beklentileri ABD ve İngil-
tere için yıl içinde aşağı yönlü revize 
edilirken; Euro Bölgesi, Japonya, ge-
lişmekte olan Asya, gelişmekte olan 
Avrupa ve Rusya’da büyüme yılın 
ikinci yarısından itibaren beklenen-
den daha iyi gerçekleşmiş ve büyüme 
beklentisi yukarı yönlü olarak revize 
edilmiştir. Çin, mali ve parasal politi-
kalarda sıkılaştırmalar ile büyümeyi 
kontrol altında tutmak ve krizlerin 
etkilerinden minimum zarar görmek 
istemektedir. 2018 yılında özellikle 
Avrupa’da ve Çin’de büyümenin de-
vam edeceği beklenmektedir.

2017 yılında 
küresel büyüme 
%3,7 oranında 

gerçekleşmiştir.

Avrupa bölgesinde büyüme genel 
anlamda beklenenin üzerinde sey-
retmiştir. 2017 yılında Euro bölgesi 
ekonomilerinde büyüme %2,4 seviye-
sinde iken Avrupa Birliği’nde ise %2,3 
olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında 
Avrupa bölgesinde ekonomik ve ticari 
aktiviteler yukarı yönlü revize edilse 
bile; Merkez Bankaları’nın tutumu, 
Avrupa Birliği’nin etkinliğinin azalma-
sı ve farklı görüşlerin ortaya çıkması, 
İngiltere’nin Brexit kararı, bağımsızlık 
istekleri ve mülteci sorunu gibi geliş-
meler Avrupa ekonomisini olumsuz 
etkileyen unsurlar olacaktır. 2018 
yılında Euro bölgesinde %2,2 büyüme 
beklenirken Avrupa Birliği’nde %2,1 
büyüme beklenmektedir.

2017 yılında Orta Doğu bölgesi in-
celendiğinde meydana gelen petrol 
fiyatı değişimleri, ekonomik, siyasi 
ve politik gelişmeler, bölge ülkeleri-
nin kendi aralarındaki gerginliği ve 
devam etmekte olan iç savaş ve ça-
tışmaların etkileri gözlemlenmektedir. 
2018 yılında da bu durumun devam 
etmesi beklenmektedir. Bu gelişme-
lere rağmen, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika için 2017 yılında %2,2 olarak 
kaydedilen büyümenin, 2018 yılında 
%3,2 oranında gerçekleşmesi tahmin 
edilmektedir.

ABD ise diplomatik açıdan 2017 yılına dam-
gasını vurmuştur. Yeni hükümetin eylemleri 
ekonomik ve ticari gelişmeleri etkilemiştir. 2017 
yılını beklenenin altında %2,3’lik büyüme ile 
tamamlayan ABD’nin; FED faiz arttırım beklen-
tilerinin yanısıra ülkenin Rusya, Asya ve Orta 
Doğu ülkelerinde yapacağı stratejik hamleler, 
sığınmacılar ve mülteciler sorunu ve ülkenin 
korumacı politikaları etkinliğiyle 2018 yılını %2,7 
büyüme ile tamamlaması beklenmektedir. 

Çin’de artan tüketim ve ticarete rağmen, hükü-
metin uyguladığı mali ve parasal dengeleyici 
politikalar ileriye yönelik büyüme tahminlerini 
aşağı yönlü baskılamaktadır. Ülke uyguladığı 
politikaların da etkisiyle 2017 yılında %6,8 bü-
yümüş ve 2018 yılı için %6,6 büyümesi öngörül-
mektedir. 

Hindistan’da ise büyüme ivmesi döviz giri-
şi politikaları ve ülke genelinde yıl ortasında 
açıklanan mal ve hizmet vergisindeki belirsiz-
likler sebebiyle gerilemiştir. Yapısal reformlar, 
diğer emtia ithalatçılarındaki güçlü büyüme ve 
Çin’deki büyüme oranının etkisiyle Hindistan’ın 
büyüme hızında kademeli artış gerçekleşmek-
tedir. Hindistan 2017 yılında %6,7 ile büyüme-
sini tamamlamış, 2018 yılında ise ülkenin %7,4 
büyümesi beklenmektedir.

Diğer yandan, Rusya 2017 yılında negatif 
büyüme rakamlarından %1,8’lik pozitif büyüme 
ile yılı tamamlarken 2018 yılında %1,7 oranında 
büyümesi beklenmektedir. Brezilya ise pozitif 
bir görünüm sergileyerek 2017 yılında %1,1 bü-
yüme göstermiştir ve 2018 yılında ülkenin %1,9 
büyümesi beklenmektedir.

1 IMF WEO 2017 October ve 2018 January Update
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Yılın 3. çeyreğinde 
%11,3 büyüyerek 

G-20 ülkeleri 
arasında en hızlı 

büyümeyi kaydeden 
Türkiye, 2017 

yılını beklentilerin 
üzerinde %7,4 

büyüme ile 
tamamlamıştır.

TÜRKİYE EKONOMİSİ
2016 yılında Türkiye’de meydana 
gelen çeşitli olumsuz gelişmelerin 
etkisiyle %3,3 büyüme gerçekle-
şirken, Türkiye bunların etkisinden 
kısa sürede kurtularak, 2017 yılında 
beklenenden daha hızlı bir büyüme 
gerçekleştirmiştir2. 

Yılın ilk çeyreğinde %5,4 büyüyen Tür-
kiye, aldığı önlemlerin etkisi ile üçün-
cü çeyrekte %11,3 büyüyerek G-20 
ülkeleri arasında en hızlı büyümeyi 
kaydeden ülke olmuştur. 2017 yılını 
%7,4 büyüme ile kapatan Türkiye’nin 
2018 yılı büyüme beklentisi %5,5 ola-
rak açıklanmıştır2. 

Türkiye’de turizm sektöründe göz-
lenen canlanma hizmet sektörünü 
olumlu yönde etkilemiştir. 2017 yılın-
da Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 
2016 yılına göre yaklaşık %28’lik 
artışla 32,4 milyon olarak gerçekleş-
miş ve 26 milyar ABD Doları civarında 
gelir elde edilmiştir. 2015 yılı toplam 
turist sayısı rakamına yaklaşılarak 
hem gelir hem de ülkeler ile olan 
politik ve ekonomik durumumuz göz 
önünde bulundurulduğunda 2017 yılı 
turizm rakamları 2018 yılı için turizm-
deki canlılığın göstergesidir. 2018 yılı 

hedeflerine göre Türkiye’yi ziyaret 
edecek turistlerin sayısının 37,2 mil-
yon ve elde edilecek toplam gelirin 
ise 34 milyar ABD Doları civarında 
olması tahmin edilmektedir3.

HAVACILIK SEKTÖRÜ GENEL 
DEĞERLENDİRMESİ
2017 SAYISAL VERİLER VE 
YIL ÖZETİ
2016 yılındaki olumsuz olayların 
ardından havacılık endüstrisi 2017 
yılında toparlanma göstermiştir. 
Hem yolcu sayısındaki artış hem de 
yükselen kâr ve gelirler ile 2017 yılı 
hava yolu şirketleri açısından güzel 
geçmiştir. 

2017 yılında düşük maliyetli taşıyı-
cıların da etkisiyle hava yolu müşte-
rileri düşük seyahat maliyetlerinden 
faydalanmış; artan ekonomik faali-
yetler, turizm ve havacılık sektörün-
deki toparlanmayla daha fazla yolcu 
seyahat etmiştir. 

Düşük maliyetli taşıyıcıların havacılık 
sektöründe long-haul (uzun menzil) 
uçuşlar denemesi geçtiğimiz senenin 
yeni trendi gibi görünmektedir. Bir 
kısım düşük maliyetli taşıyıcıların ok-

yanus aşırı uzun uçuşları denedikleri 
ve başarılı oldukları görülmüştür. 

Son yıllarda ekonomik yaklaşımların 
daha önem kazandığı havacılık sek-
töründe , bayrak taşıyıcı hava yolları 
ve tam hizmet veren hava yolları 
kendi alt markalarını kurarak düşük 
maliyetli yolcu taşıma iş modeliyle 
sektörde kendilerine ayrıca yer edin-
mişlerdir. Düşük maliyetli taşıyıcılar 
daha çok ikincil limanları kullanarak 
noktadan noktaya taşımacılık yapar-
ken; 2017 yılında ana hubları kullan-
dıkları ve havalimanlarındaki değerli 
slotları almak için yatırım yaptıkları 
gözlemlenmiştir.

IATA verilerine göre dünyada taşınan 
yolcu sayısı 2017 yılında %7,1 artarak 
4,08 milyar yolcuya çıkmış, kapasite 
ise %6,3 artmıştır. Sektörün net kârı 
34,3 milyar USD olarak gerçekleşir-
ken, toplam giderler %7,3; yakıt hariç 
birim giderler %4 oranında artmıştır. 
Birim yolcu geliri %1,5 azalmış ve bi-
rim kargo gelirleri %5,0 artmıştır4.

2 Kalkınma Bakanlığı OVP
3 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
4 Airline Industry Economic Performance: 2017

5 DHMI

Havacılık 
Sektöründe 
İvmelenme

Türkiye’de ise havacılık artış trendi 
korunmuştur. İç hat yolcu trafiği yüz-
de 6,9 artışla 109 milyon 600 bine, 
dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17,1 
artışla 83 milyon 432 bine çıkmıştır. 
Toplam Türkiye trafiği ise 2016 yılına 
oranla %11 artarak 193 milyon 318 
bin’e ulaşmıştır5. 

YATIRIMLAR 
2016 yılında hava yolları mevcut 
pazarını genişletmek, uçuş ağını 
beslemek, ekonomik ve politik belir-
sizliklerin yol açtığı riskleri dağıtmak 
amacıyla stratejileri gereği büyük JV 
(joint venture) anlaşmaları ve satın- 
almalar gerçekleştirmiştir ve 2017 
yılında da bu trend devam etmiştir. 
Ayrıca, kargo JV anlaşmaları da yıl 
içerisinde önem kazanmıştır. 2017 
yılında diğer dikkat çeken trendler 
ise bazı hava yolları arasında hisse 
paylaşımı ve bağlantı sayısı yüksek 
taşıyıcıların düşük maliyetli taşıyıcı-
larla ortak hareket etmesidir.

Finansal anlamda güçlü hava yolla-
rının geçtiğimiz senelerde yaptıkları 
satınalma yatırımları 2016 yılı ve 2017 

yılının ilk yarısında havacılık sektö-
ründeki gelişmeler sebebiyle istenen 
sonuçlara ulaşmamış; bazı hava 
yolları yaptığı yatırımların negatif 
etkileriyle karşılaşmıştır. 

Bu gelişmelerin yanısıra sektöre 2017 
yılında açıklanan iflaslar damgasını 
vurmuştur. Avrupa’da yıllardır zarar 
eden hava yolları iflas etmiş ve büyük 
hava yolları tarafından tamamen ya 
da parça parça (uçaklar, slotlar, per-
soneller vb. ayrı ayrı) satın alınmıştır. 

Ayrıca, tüzel ve bireysel yatırımcıla-
rın havacılık sektöründeki kâr marjını 
yatırım fırsatı olarak değerlendirmesi 
ve bu yıl içerisinde Amerikalı büyük 
yatırımcıların sektörde gerçekleştir-
dikleri yatırımlar, önümüzdeki yıllarda 
da sektöre duyulacak ilginin artaca-
ğının göstergesidir.

2018 SAYISAL VERİLER VE 
BEKLENTİLER 
Geçtiğimiz yıllarda azalma eğilimin-
de olan birim gelirler 2017 yılında 
toparlanmıştır. 2018 yılında ise hem 
yolcu hem de kargo için kayda değer 
şekilde artacağı beklenmektedir. 2017 
yılı için birim yolcu geliri 2016 yılına 

oranla %1,5 azalmıştır ve 2018 yılında 
ise %3,0 oranında artması beklen-
mektedir. Kargo birim gelirlerinde ise 
2017’de negatif etkiden kurtularak 
%5,0 oranında artış gerçekleşmiştir. 
2018 yılı kargo birim gelirleri ivmesi-
ni koruyarak %4,0 oranında artması 
tahmin edilmektedir4.

Havacılık sektörü sadece fiziksel 
olaylardan değil ekonomik, siyasi ve 
toplumsal olaylardan da etkilenmek-
tedir. Avrupa Birliği’ndeki belirsiz-
likler, Brexit’in hem İngiliz havacılığı 
hem de Avrupa havacılığındaki etkile-
ri, devletlerin korumacı politikaları, 
ABD hükümetinin göçmen politikası, 
yasakları ve ambargoları destekle-
yici yol haritası, Ortadoğu’da devam 
eden ve olası karışıklıklar havacılık 
sektörünü etkileyecek olaylar ola-
caktır. 

2018 yılında teknoloji, inovasyon ve 
dijital dönüşüm, hava yollarının da 
yakından takip edeceği ve yatırımlar 
gerçekleştireceği verimlilik ve etkinlik 
artırıcı unsurlardan olacaktır.

Genel anlamda 2018 yılı yeni co-
deshare anlaşmalarının yapılacağı, 
güçlü ortaklıkların kurulacağı, satın 
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almaların ve alt marka gelişimlerin 
ön planda olacağı, verimlilik çalış-
malarının hız kazanacağı, otomasyon 
sistemlerin ve teknolojinin etkisini 
göstereceği bir yıl olarak beklentileri 
pozitif yönde destekleyecektir.

Türkiye açısından gelişen ekonomi, 
artış gösteren büyüme ve turizm 
sektöründe beklenen canlılık, havacı-
lık yatırımlarını olumlu etkileyecek ve 
seyahat etme eğilimini artıracaktır. 
Bu bakımdan ülkemizin, uçak faali-
yetleri, yolcu taşıma, gelir ile sektör-
deki küresel etkisine devam edeceği 
beklenmektedir. 

2018 yılında dünyada taşınan yolcu 
sayısının yaklaşık %5,6 artarak 4,31 
milyar yolcuya çıkması; kapasitenin 
ise %5,7 artması beklenmektedir. 
Sektörün net kârının yaklaşık %11,3 
artarak 38,4 milyar USD olması, 
toplam giderlerin %9,6 ve yakıt hariç 
birim giderlerin %2,0 oranında artma-
sı beklenmektedir4.

HAVA KARGO 
DEĞERLENDİRMESİ
Hava kargo sektörü toplam dünya 
ticareti içinde %1’den düşük hac-
me sahip olmasına rağmen, küresel 
ticaret değerinin %35’ini kapsamak-
tadır6. Hava kargo sektörü bu yönüyle 
dünyada büyük öneme sahiptir. İlaç-
lardan, elektronik eşyalara ve moda 
ürünlerine kadar günlük hayatta 
herkes tarafından kullanılan birçok 
ürün hava yolu sektörü ile sevkedil-
mektedir. Hava kargo sektörünün hızlı 
ve güvenli sevkiyat imkanı sunması 
günümüzde uluslararası e-ticaret 
sektörü gibi birçok alanın hızla geliş-
mesinde önemli rol oynamaktadır.

Dünya ticaret hacmindeki dalgalan-
malar, sunulan kargo kapasitesi ile 
talep arasındaki denge, hava/deniz/
kara taşımacılığı arasındaki geçişler, 
petrol fiyatları ile ücret seviyele-
ri hava kargo sektörü için önemli 
dinamiklerdendir. Sektörde birçok 
farklı dinamiğin bulunması ve taşıyı-
cılar arasında artan yoğun rekabet, 
özellikle son dönemlerde taşıyıcılar 
arasında ortaklıkları ve işbirliklerini 

6 IATA - Value of Air Cargo Brochure

7 IATA - Air Freight Market Analysis (December 2017)
8 DHMI - Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri
9 OAG Aviation Worldwide Limited

2018 yılında hava 

kargo trafiğinin %4,5 

büyümesi, kargo birim 

gelirinin ise %4,0 

artması beklenmektedir.

vb.) için tesis ve altyapı anlamında 
önemli yatırımlar yapmakta ve bu 
alandaki pazar payını arttırmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca elektronik 
evraklar ile yapılan kargo gönde-
rimlerinin (e-AWB) yaygınlaşması 
sayesinde süreçlerin kolaylaşması ile 
hava kargo sektörünün büyüme hızını 
olumlu etkilemesi beklenilmektedir. 
Asya-Pasifik bölgesinin hava kargo 
sektörünün geleceği için belirleyici 
olacağı tahmin edilmektedir. Hava 
kargo sektöründe de yolcu sektörün-
de olduğu gibi müşteri odaklı yakla-
şımların önemi artmaktadır. Sektörde 
yolcu sadakat programları benzeri, 
hava kargo sadakat programları yer 
almaya başlamıştır.

IMF verilerine göre 2017 yılında dünya 
ticaret hacminde %4,7’lik bir artış 
gerçekleşmiştir. Hava kargo trafiği bu 
değerin hayli üzerinde, beklentileri de 
aşarak %9 oranında artmıştır. Kapa-
sitenin üzerindeki hava kargo trafiği 
büyümesi, sektörün doluluk oranlarını 
arttırmıştır. IATA verilerine göre 2017 
döneminde sektördeki kargo doluluk 
oranı geçen seneye göre %2,5 artışla 
%45,5 seviyesine yükselmiştir. Dış 
hatlarda ise kargo doluluk oranı %2,7 
artışla %49,3 olmuştur7.

IATA 2018 öngörülerinde sektör-
de hava kargo trafiği hacminin ve 
kargo birim geliri değerlerinde artışın 
süreceğini beklemektedir. IATA, hava 
kargo trafiğinin 2018 yılında %4,5 
büyümesini, kargo birim gelirinin 
ise %4,0 artmasını beklemektedir. 
2017 yılında 54,5 milyar USD olarak 
gerçekleşen toplam kargo gelirinin 
2018 yılında %8,6 artışla 59,2 milyar 
USD’ye yükselmesi öngörülmektedir4. 

DHMI (Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi) 2018 Türkiye hava kargo trafiği 
öngörüsünde iç hatlarda %14,5 artış, 
dış hatlarda %7,1 artış ve toplamda 

ise %7,4’lük artış beklemektedir. 2017 
yılındaki artış değerleri ise iç hatlarda 
%15,5 dış hatlarda %7,8 ve toplamda 
ise %8,1 ’dir8. 

BÖLGESEL 
DEĞERLENDİRMELER
AVRUPA
2017 yılında Avrupa Havacılığı pa-
zardaki ekonomik iyileşme ve geçen 
yıl yaşanan üzücü olayların etkisinin 
azalması sayesinde başarılı bir yıl 
geçirmiştir. Transatlantik pazarındaki 
büyüme de Avrupa pazarı gelişimini 
olumlu etkilemiştir. Olumlu gelişme-
ler ile 2017 yılında Avrupa’da tarihinin 
en yüksek doluluk oranı değeri olan 
%84,3’e ulaşılmıştır. 2017 yılında pa-
zar %8,0 büyüyerek kapasite artışını 
(%6,2) geride bırakmıştır. Bölgedeki 
taşıyıcılar 2016 yılında 8,8 milyar USD 
olan kârını 2017’de 9,8 milyar USD’ye 
çıkarmışlardır. Yolcu başına birim kâr-
lılık değeri ise 2017 yılında %2 artarak 
9,03 USD’ye yükselmiştir. 

Ancak Avrupa’da bazı hava yolları 
pazar dinamiklerine ve yoğun reka-
bete ayak uyduramayarak peş peşe 
iflaslarını açıklamak durumunda 
kalmıştır. İflas eden hava yollarının 
pazardan çekilmesi, güçlü konumdaki 
başta düşük maliyetli taşıyıcılar (LCC) 
olmak üzere diğer Avrupalı hava 
yollarının güçlenmesini sağlamıştır 
ve bu durumun 2018’de de sürmesi 
beklenmektedir. 

Avrupa bölgesinde gelişen LCC kol-
tuk sayısı 2007 ile 2017 yılları arasın-
da 2,5 katına ulaşmıştır. 2017 yılında 
Avrupa-Avrupa dış hat pazarının 
yaklaşık %45’ini oluşturan LCC koltuk 
payı 2007-2017 yılları arasında 2,3 
kat büyümüştür9. Bölgede LCC’lerin 
payını arttırması, diğer hava yollarını 
farklı stratejiler üzerinden hareket 
etmesine neden olmaktadır. LCC hava 
yollarının Avrupa’dan düzenlediği 
uzun menzilli sefer sayısı 2017 yılında 
da artmaya ve sefer noktaları da 
çeşitlenmeye devam etmiştir. Bölge-
deki ana bayrak taşıyıcı hava yolları 

yoğun rekabete alt marka kurma 
(LCC veya bölgesel), maliyetlerini 
azaltma, pazardaki konumlanmalarını 
geliştirme gibi stratejiler ile karşılık 
vermektedirler. Diğer bir strateji ola-
rak ise farklı bölgelerde önde gelen 
hava yolları ile işbirliği anlaşmalarını 
arttırmaya ve/veya mevcut anlaş-
malarının kapsamını genişletmeye 
devam etmişlerdir. 

IATA, Avrupalı hava yollarının 2018 
yılında geçen seneki toplam kârını 
da arttırarak 11,5 milyar USD net kâr 
elde edeceğini öngörmektedir. Yolcu 
başına birim kârlılık değerinin ise 9,99 
USD’ye yükselmesi beklenilmektedir. 
2018 yılında beklenen pazar büyü-
mesinin %6,0 kapasite artışının %5,5 
üzerinde olması da Avrupa bölgesi 
açısından olumlu bir göstergedir. 

2018 yılında belirsizlikler nedeniyle 
birçok hava yolunun Brexit sonrasının 
planlamasını netleştirememesi, Avru-
pa birliğinde farklı görüşlerin ortaya 
çıkmaya başlaması, özerklik talepleri, 
bölge hava yollarının ilave yapılanma 
süreçleri, Avrupa Birliği’ndeki görüş 
ayrılıkları Avrupa trafiğini gelecekte 
etkileyecek faktörlerden olacaktır. 

AFRİKA
Afrika Havacılık sektörü yüksek 
büyüme potansiyeline rağmen de-
vam eden yapısal sorunlar ile son 4 
senede olduğu gibi gelir ve kârlılık 
performansı en kötü bölge olmaya 
devam etmektedir. Politik ve eko-
nomik istikarsızlıklar, hükümetlerin 
korumacı politikaları, müdahaleci 
yapısı ve hava yolu şirketlerinin kötü 
yönetilmesi havacılık sektörünü 
negatif etkilemeye devam etmekte-
dir. Bölgedeki hava yollarının gelir ve 
kârlılık durumu bir önceki seneye göre 
%0,5 düşmüştür. Buna karşın kapasi-
te artışı 2017 senesinde %3,3 olarak 
daha sınırlı gerçekleşerek doluluk 
oranlarında (+3,7 puan) artış mey-
dana getirerek sektör yavaş yavaş 
gelişim seyretmeye başlamıştır.

arttırmıştır. Farklı bölgelerde bulu-
nan taşıyıcılar yoğun rekabete karşı 
Kargo JV anlaşmaları yapmaktadır. 
Genişletilen ve yaygınlaşan Kargo JV 
anlaşmalarının gelecekte taşıyıcılar 
arasında kargo ittifaklarının kurulma-
sına geçiş sağlayacağı düşünülmek-
tedir. Bazı taşıyıcılar ise odak pazar 
bölgeleri dışındaki farklı bölgelerde, 
diğer yerel ortaklar ile yeni şirket-
ler kurarak bu pazarlara da girmeye 
başlamıştır. Başta transit taşıyıcı 
rolündeki birçok şirket ise merkez 
havalimanlarında yeni kargo termina-
li ve genişletme projelerinin yanısıra 
farklı bölgelerde kurdukları hublar ile 
de kargo kapasitelerini yükseltme-
yi amaçlamaktadır. Böylece global 
pazardaki rekabet güçlerini arttırmayı 
hedeflemektedirler.

Hava kargo sektöründe bozulabilir 
(ısıya duyarlı) kargo hacmindeki artış 
beklentisi bulunmaktadır. Birçok 
önde gelen taşıyıcı bu nedenle özel 
kargolar (ilaç, değerli kargo, can-
lı hayvanlar, bozulabilir kargolar 
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ASYA
Çin ve Hindistan gibi ülkelerin ön-
derliğinde hızla büyüyen bir ekonomi 
görünümüne sahip olan Asya-Pasifik, 
havacılık alanında da büyüme bek-
lentileri oldukça yüksek bir bölgedir. 
Asya-Pasifik bölgesi %8,3 kapasite 
(AKK) ve %10 trafik (ÜYK) gelişimi ile 
2017 yılında en çok büyüyen böl-
ge olmasına rağmen; aynı yıl %8,5 
operasyonel kârlılığı (EBIT marjı) ile 
operasyonel kârlılığı %13,2 olan Kuzey 
Amerika’nın gerisinde kalmıştır. Bu-
nun sebepleri olarak, bölgedeki orta 
sınıf gelir düzeyine sahip nüfus ora-
nının yüksek olması, seyahat/tüketim 
taleplerinin buna göre şekilleniyor 
olması, bölgedeki yetersiz altyapı 
kapasitesi ve havalimanlarındaki slot 
sıkıntıları gösterilebilir.

IATA verilerine göre Asya-Pasifik böl-
gesinde, 2018 yılı için %6,8 kapasite 
(AKK) ve %7 trafik (ÜYK) büyümesi 
beklenmektedir. 2017 yılında 8,3 
milyar USD olan bölgedeki hava yolu 
taşıyıcıların toplam net kârının 2018 
yılında 9 milyar dolara çıkacağı tah-
min edilmektedir.

Bölgedeki hava taşımacılığının büyü-
mesine etki eden en önemli faktörler 
olarak, düşük maliyetli taşıyıcıların 
artan varlığı, ASEAN tarafından dü-
zenleyici kısıtların ortadan kaldırılıyor 
olması (deregülasyon), vize politi-
kalarının kolaylaştırılmasıyla turizm 
seyahatlerinin artması ve bölge içi 
pazarın güçlenmesi gösterilebilir.

ORTA DOĞU
2017 senesi Orta Doğu menşeili hava 
yolu firmaları açısından olumsuz ge-
lişmelerle ve bunlara yönelik önleyici 
önlem almakla geçmiştir. Katar ile 
yaşanan süreç gibi bölgesel çatış-
malar ve istikrarsızlık, düşük petrol 
gelirleri, Amerika tarafından uygula-
nan vize ambargosu ve elektronik ya-
saklar gibi sorunlarla karşılaşan Orta 
Doğu hava yolları, bu süreçten kâr ve 
gelir kaybı ile çıkmıştır. 2016 yılındaki 
gelir artışı ve kâr sonrası net kârları 

düşen hava yolları, kapasite kısarak 
özellikle Amerika hatlarında frekans 
kısma ve hat kapatma politikaları ile 
önlem almaya yönelmiştir. 

2017 yılında karşılaşılan gelir kaybı 
ve azalan kârlılığa karşın 2016 yılı %11 
olan kapasite artışını 2017 yılın-
da %6,6 olarak çift haneli büyüme 
rakamlarının altında sınırlandıran 
hava yolları, maliyet düşürme stra-
tejilerini ve 2018 yılında kapasite 
artışlarını %4,9 olarak devam ettir-
meleri öngörülmektedir. Havacılık 
sektöründe 2017 senesi önceki yıl ile 
karşılaştırıldığında gelir(%4,5) ve kâr 
artışı sağlanırken, Orta Doğu bölge-
si yaşanan olumsuz gelişmelerden 
etkilenerek gelirde önceki yıla oranla 
%0,4 gibi artış sağlayabilmiş ve buna 
ek olarak bölge hava yollarının kârı 
1,3 milyar USD rakamından 0,3 milyar 
USD rakamına gerilemiştir.

KUZEY AMERİKA
Körfez bölgesi hava yollarının Kuzey 
Amerika’da yayılmacı politikalarına 
geçen yıla göre engeller koyulmuş, 
politik ve çeşitli sebepler gerekçe 
gösterilerek tablet, notebook gibi 
elektronik aletlerin uçuşlarda kulla-
nılmasına yasak getirilmiş ve birtakım 
işbirlik anlaşmalarına iptaller uygu-
lanmıştır. Bu yasaklar karşılıklı zarar-
lara sebep olmuştur. Bu tür uygula-
maların mevcut Amerikan yönetimi 
tarafından önümüzdeki dönemde 
uygulanmayacağının herhangi bir ga-
rantisi gözükmemektedir. İşbirlikleri-
nin daha çok Asya ve Latin Amerika 
ile gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 

Kuzey Amerikalı taşıyıcılar sektördeki 
en güçlü finansal performansları ser-
gilemeye devam etmektedirler. Son 3 
yıldır havacılık kârlılığının yarısından 
fazlasını bölge hava yolları oluştur-
maktadır. Fakat, bu ivme yükselen 
maliyetlerden dolayı azalan bir grafik 
çizmektedir. 2016 yılında açıklanan 
20,3 milyar USD net kârına ulaşıla-
masa da 2017 yılında 15,6 milyar USD 
net kâr elde edilmiştir. 2018 yılında 

ise 16,4 milyar USD net kâr tahmin 
edilmektedir4.

Önümüzdeki yıl bölgede kârlılığı 
zorlayacak en büyük sebep mali-
yetler olacaktır. Petrol fiyatları ve 
işgücü maliyetlerinin de hızla ivme 
kazanacağı göz önüne alındığında 
Amerika bölgesinde sektörün daha 
fazla etkileneceği öngörülebilir. Daha 
az miktarlarda yakıtın hedge edilmesi 
hızlı bir yakıt fiyatı yükselişi duru-
munda dezavantaj oluşturacaktır. 
Fakat pazar şartlarının güçlü kalmaya 
devam edeceği ve beklentilerin artış 
göstereceği öngörüldüğünden olum-
suz etkiler az hissedilecektir. 

10 IATA: Latin America & the Caribbean: Challenges 
and Opportunities

Kapasite artışı 2016’da %4,6 olarak 
gerçekleşirken 2017’de %3,9 olarak 
gerçekleşmiş ve 2018’de kapasitenin 
%3,4 büyümesi beklenmektedir. Trafik 
artışında da azalan yönde bir grafik 
gözlemlenmektedir. 2016’ da trafik 
artışı %4,2 iken 2017’ de %4,0 ora-
nında gerçekleşmiş, 2018’de ise daha 
da düşerek %3,5 oranında trafik artış 
beklenmektedir. En yüksek birim kâr-
ların görüldüğü bölgede 2016 yılında 
18,10 USD birim kâr gösterilirken 2017 
yılında nispeten düşerek 16,32 USD 
birim kâr gösterilmiş, 2018 yılında ise 
16,67 USD birim kâr beklenmektedir4.

GÜNEY VE ORTA AMERİKA
Hava taşımacılığı, bölgede GDP’ye 
167 milyar USD katkı ve bölgeye 5,2 
milyon istihdam sağlaya rak bölgenin 
ekonomik büyümesinde hayati önem 
taşımaktadır. Bölge taşıyıcıları zorlu 
çevre koşulları, zayıf pazar ve parasal 
konularda dalgalanma ve baskıyla 
karşı karşıya kalmalarına rağmen du-
rum tersine doğru dönmeye başlamış 
ve 2018 yılında daha da iyi duruma 
geçmeleri beklenmektedir. 

Bölgede 2015’teki 1,6 milyar USD ve 
2016’daki 700 milyon USD zarara 
karşın, 2017 yılında 700 milyon USD 
net kâr elde edilmiş ve 2018 yılında 
da 900 milyon USD net kâr beklen-
mektedir. Trafik 2016 yılında %4,5 ve 
2017 yılında %7,5 artmış; 2018 yılında 
ise %8 oranında artması beklenmek-
tedir. Kapasite ise 2015 yılında %6,9 
ve 2016 yılında %3,4 artış gösterirken 
birtakım engeller ve doğal afetlere 
rağmen 2017 yılında %5,9 artış gös-
termiştir. 2018 yılında ise kapasitenin 
daha da artarak %7,5 artış göstermesi 
beklenmektedir. 2016’da birim kârı 
2,42 USD olan bölge 2017 yılında da 
aynı seviyelerde 2,4 USD birim kâr 
elde etmiştir. 2018 yılında ise birim 
kârın artarak 3,00 USD olması bek-
lenmektedir4.

Bölge, havacılıkta başarı getirecek 
rekabet, verimli hava yolları, büyüyen 
orta sınıf, olumlu demografik özellik-
ler ve coğrafi koşullar gibi her türlü 
gerekli niteliklere sahip olmasına 
karşın bölgeye değer ve ekonomik 
fayda sağlayacak olan hava yollarına 
Panama ve Şili dışındaki ülkeler dü-
zenli olarak gerekli desteği sağlama-
maktadır. Bu sebeple bölge havacı-
lığının yakın gelecekte dış kaynaklar 
ve işbirlikleri ile şekillenebileceği 
olanaklar arasındadır10.

2017 yılında 15,6 milyar USD 
net kâr rakamıyla ilk kârlılıkta 
birinci sırada yer alan Kuzey 
Amerika Bölgesi’nin, 2018 
yılında 16,4 milyar USD kâr 

elde etmesi beklenmektedir. 
Bölgeyi sırayla Avrupa, Asya 

Pasifik, Latin Amerika ve 
Orta Doğu Bölgelerinin takip 
etmesi tahmin edilmektedir. 
Afrika Bölgesinde ise geçmiş 

dönemlerde olduğu gibi 
2018 yılında da kârlılığın 

negatif düzeyde seyretmesi 
beklenmektedir. 
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BAŞKAN’IN MESAJI

 29 Ekim 2018 
tarihinde ilk fazı 

tamamlanarak 
faal hale gelecek 

olan İstanbul Yeni 
Havalimanı; Avrupa 

ve Asya kıtalarını 
bağlayan eşsiz 

coğrafi konumu 
ve geleceğin 

ihtiyaçlarını göz 
önüne alan tasarımı 

ile  ülkemiz ve 
markamız lehine 

büyük bir avantaja 
çevirecek.

M. İlker AYCI
Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkanı

DEĞERLİ HİSSEDARLARIMIZ, 
MÜŞTERİLERİMİZ, İŞ 
ORTAKLARIMIZ VE 
ÇALIŞANLARIMIZ,
Rekorlarla kapanan 2017 yılı, Milli 
Bayrak Taşıyıcı Türk Hava Yolları’nın 
azim, birlik ve beraberlik içinde başa-
rabileceklerini göstermesi açısından 
çarpıcı bir yıl oldu. Bir önceki yılda 
yaşananların ülkemiz ve sektörümüz 
açısından etkilerini, etkin kapasite 
yönetimi ve mali disiplin ile başarıyla 
atlatan Ortaklığımız, 2017 yılındaki 
hızlı toparlanması ile beklentilerin de 
üzerine çıkarak yeniden yüksek büyü-
me oranlarına ulaştı. 

Dünyada en fazla ülkeye uçan ha-
vayolu unvanı ile birlikte bayrağını 
gururla taşıdığımız Türkiye’mizin 
istikrarla büyümeye devam etmesi ve 
lokomotif sektörlerimizden turiz-
min yakaladığı yüksek performans 
sayesinde küresel havacılığın en kârlı 
şirketleri arasındaki yerimizi aldık. Bu 
başarıdaki en büyük pay ise şüphe-
siz, yaşanan olağanüstü durumlara 
rağmen, Türk Hava Yolları’nın yolcu-
larının gözünde bir numara olmasını 
sağlayan, eşsiz hizmet kalitesinden 
hiç bir koşulda ödün vermeyen ve 
yolcu memnuniyetini daima en üst 
seviyede tutan çalışan arkadaşla-
rımızındır. Bu süreçlerde fedakarca 
çalışan arkadaşlarımıza bir kez daha 
şükranlarımı ifade ederken, iştirak-

lerimize, paydaşlarımıza ve ülkemiz 
sivil havacılığının gelişmesine katkı 
sağlayan tüm işletmelerimize de 
teşekkürlerimi sunuyorum. İştirak-
leri ile birlikte 51 bin kişiyi aşan bir 
aile olarak Türk Hava Yolları’nın son 
yıllarda gösterdiği bu birlik bilinci ve 
kenetlenmesi, 2023 hedeflerimize 
yaklaştıkça tempomuzun ve büyüme 
hızımızın artacağına olan inancımızı 
daha da pekiştiriyor.

TÜM KULVARLARDA GÜÇLÜ 
BÜYÜME 
Ödüllü hizmet kalitemizle yolcula-
rımızın gönlünde taht kurmuş bir 
marka olarak 2017 yılını başarılarla 
dolu tarihimize parlak bir sayfa daha 
eklemenin gururu ile tamamlamış 
bulunuyoruz. Zor süreçlerin yaşandığı 
yıllarda bile artırmayı başardığımız 
yolcu sayımız 2017 yılında yüzde 9,3 
oranında artarak, 68,6 milyona ulaştı. 
İç hatlarda artış yüzde 10,4, dış hat-
larda ise yüzde 8,5 oranında yakala-
nan bu artışa, 4,5 puan artış ile yüzde 
79,1’e ulaşan yolcu doluluk oranımız 
eşlik etti.   

Finansal tablomuzda ise son derece 
çarpıcı başarılara ve rekorlara imza 
attık. 2017 yılında 1 milyar 22 milyon 
dolar ile Konsolide Esas Faaliyet Kâr 
rekorumuzu kırarken, 223 milyon do-
lar net kâr elde ettik.

yada 11’inci sırada yer almaktayız. Bu 
alanda yatırımlarımızı sürdürmekte, 
son teknolojiye sahip, çevreye duyarlı 
ve yüksek yakıt tasarruflu uçak alım-
larımıza devam etmekteyiz.

Merkezinde hub’ımız İstanbul olan 
rakipsiz uçuş ağımızı, yurt içinde 51, 
yurt dışında 252 olmak üzere toplam 
303 noktaya ulaştırdık. 2017’de uçuş 
ağımıza eklediğimiz Konakri (Gine), 
Harkiv (Ukrayna), Voronej (Rusya), 
Samara (Rusya) ve Puket (Tayland) 
ile daha da zenginleştirdik. Dünya-
nın dört bir tarafında uçtuğumuz 
ülkelerin sayısını bu yıl toplam 120’ye 
çıkardık. Önümüzdeki yıl ise Freetown 
(Sierra Leone), Semerkant (Özbe-
kistan), Akabe (Ürdün), Krasnodar 
(Rusya), Moroni (Komorlar Birliği), 
Marakeş (Fas) ve Palermo’yu da (İtal-
ya) uçuş ağımıza dahil ederek bayra-
ğımızı yeni destinasyonlara taşımaya 
devam edeceğiz.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Bir-
liği (IATA) verilerine göre, dünyada 
taşınan yolcu sayısı bu yıl yüzde 7,1 
artarak 4,08 milyara ulaşmış, kapa-
sitedeki artış ise yüzde 6,3 oranında 
gerçekleşti. Dünya ekonomisinin ağır-
lığının batıdan doğuya doğru kayma-
sını takip eden havacılık sektöründe 
beklentiler nüfus ve ekonomileri hızlı 
büyüyen Asya-Pasifik bölgesi ülkeri-
nin sektörel büyümenin de üzerinde 
yer alacaklarını gösteriyor. Dünyada 
en fazla ülkeye uçan havayolu olarak 
kıtalar, insanlar ve kültürler arasında 
köprüler kurmayı misyon edinmiş Türk 
Hava Yolları, planlarını ve stratejilerini 
bu büyümeden en yüksek payı alabil-
mek üzerine kurguluyor. 

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI 
EN BÜYÜK KOZUMUZ
Önümüzdeki yıl, ülkemiz havacılık 
sektörünün ve markamızın en önemli 
dönüm noktalarından birine tanıklık 
edecek. 29 Ekim 2018 tarihinde ilk 
fazı tamamlanarak faal hale gelecek 
olan İstanbul Yeni Havalimanı, Türk 
Hava Yolları’nın gelecek vizyonunu 

ortaya koyan, dünyanın gıpta ile 
baktığı bir yatırım olacak. İstanbul’un 
Avrupa ve Asya kıtalarını bağlayan 
eşsiz coğrafi konumunu, bugünün 
ve geleceğin ihtiyaçları göz önüne 
alarak tasarlanmış, yüksek kapasiteli, 
yolcu odaklı ve “akıllı” olacak bu dev 
tesisle ülkemiz ve markamız lehine 
büyük bir avantaja çevirecek olmanın 
heyecanını şimdiden yaşıyoruz. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve öngörü-
leri ile hayata geçirilen bu dev yatırım 
sayesinde, havacılık sektörümüzün 
tüm paydaşları, dünya havacılığında 
bugün olduğundan çok daha bü-
yük rol ve sorumluluklar üstleniyor 
olacaklar. Taşınma süreçlerine hızla 

Nakit üretme becerisine işaret eden 
EBITDAR (Faiz, vergi, amortisman 
ve kira öncesi kâr) tutarımız ise rekor 
kırarak 3 milyar 16 milyon dolara ula-
şırken, EBITDAR marjımız yüzde 27,5 
olarak hesaplandı.

Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip 
olmamız ve iyi çeşitlendirilmiş gelir 
yelpazemizle Ortaklığımız, 2017 yılın-
daki talep artışıyla birlikte gelirlerini 
yüzde 12 artışla 10 Milyar 958 milyon 
dolara ulaştırarak  yeni bir rekora 
daha imza attı.

Alt markalarımızdan Turkish Car-
go’nun güçlü büyümesini sürdürdüğü 
2017 yılında taşıdığımız kargo miktarı 
ise yüzde 26,5 oranında artarak 1,1 
milyon ton seviyesine ulaştı. Kargo 
gelirleri ise 2017 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 32 artarak 1,3 milyar 
dolara ulaştı.

Coğrafyamızdaki istikrarsızlıklara ve 
yoğun küresel rekabete rağmen elde 
ettiğimiz bu rakamlarla Türk Hava 
Yolları, sektöründeki en başarılı şir-
ketler arasındaki yerini korudu.

Dünyanın en genç ve en modern 
filolarından biri olan Türk Hava Yolları 
filosu, 2017 yıl sonu itibarı ile 223 dar 
gövde, 90 geniş gövde ve 16 kargo 
olmak üzere toplam 329 uçağa ulaştı. 
Ortalama yaşı 7,7 olan filomuzla dün-
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devam ettiğimiz şu süreçte, İstanbul 
Yeni Havalimanı’nın yüksek kapasi-
tesini etkin biçimde kullanmak üzere 
planlarını tamamlıyoruz. İlk fazı ile 90 
milyon, tüm fazları tamamlandığın-
da yılda 200 milyon yolcuya hizmet 
verecek bu tesisle birlikte, Türk Hava 
Yolları’nın ve havacılık sektörümüzün 
büyümesi daha da hız kazanacak. 
Tüm havacılık sektörüne yepyeni bir 
soluk getirecek İstanbul Yeni Havali-
manı, misafirlerimizle temas ettiğimiz 
tüm alanları baştan tasarladığımız, 
markamıza ve ülkemize yakışır ni-
telikte bir tesis ve bir havalimanının 
ötesinde başlı başına bir deneyim 
olacak. Akıllı bir yapı olarak tasar-
lanan yeni havalimanımızda, misa-
firlerimizin Türk Hava Yolları deneyi-
mini en üst seviyeye çıkartacak, self 
check-in alanları ve özelleştirilmiş 
özel yolcu salonları ile onları uçuş-
larına hazırlayacak en son teknolojik 
imkanlar yer alacak.

Yüksek büyüme potansiyeli ile hava-
cılığın geleceğinde etkin rol oynaması 
beklenen Asya-Pasifik bölgesine yö-
nelik stratejik planlarımızda İstanbul 
Yeni Havalimanı’nın yüksek kapasitesi 
ile sunduğu slot imkanları sayesinde 
Çin ve Hindistan gibi ülkelere sefer 
sayılarımızı artırabilecek ve bu bölge-
lerde yeni hatlara uçabileceğiz.

MARKA DENEYİMİMİZLE 
YARATTIĞIMIZ FARK 
Her yıl milyarlarca insanın kullandığı 
ve giderek yoğunlaşan bir rekabete 
sahne olan sektörümüzde fark yara-
tabilmek yolcu beklentilerini doğru 
okuyabilmek ve taleplere ivedi cevap 
verebilmekten geçiyor. 

2017 yılında 4 milyar yolcu taşıyan 
sektörümüzün bu yıl sonunda 4,3 
milyar yolcu taşıyacağı öngörülüyor.  
2035 yılında ise bu rakamın 7.2 milyar 
yolcuya çıkması bekleniyor. Her geçen 
yıl daha fazla insan havayolu ulaşımı-
nı kullanıyor, yeni havayolu şirketleri 
kuruluyor, uçaklar sipariş ediliyor ve 
yeni hatlar arasında uçuşlar başlıyor.  
Böyle bir ortamda fark yaratmak, ra-
kipler arasından sıyrılmak ve yolcula-
rımızın, ya da bizim tabirimizle misa-
firlerimizin, gözünde tercih edilen bir 
marka olmak için yepyeni deneyimler 
sunmak gerekiyor.

Yolcu tercihlerinde en üst sıralar-
da yer alabilmek için yolcularımızla 
olan tüm etkileşimimizi baştan sona 
tanımladığımız ve her bir aşamasında 
“koşulsuz memnuniyet sağlama” ilke-
sini gözettiğimiz Marka Deneyimimiz 
en büyük avantajımızı oluşturuyor. 
Uçaklarımızda, özel yolcu salonla-
rımızda , dijital platformlarımızda, 
kısaca yolcularımızın markamızla te-

mas ettikleri her noktayı ele alıyor ve 
her birini bize has dokunuşlarla ve in-
celiklerle donatıyoruz. Yolcularımızın 
markamızı olabilecek en üst seviyede 
deneyimlemelerini sağladığımız tüm 
bu süreçlerin doğru işlemesi, bütün-
cül kalite algısını da elbette daha 
yukarılara taşıyor. 

Bu anlamda 2017 yılında yaşanan 
ve bölgemiz havayolu şirketleri-
nin maruz kaldığı ABD ve İngiltere 
uçuşlarında geçici bir süre uygu-
lanan elektronik cihaz kısıtlaması, 
Türk Hava Yolları’nın sunduğu Marka 
Deneyimini ani gelişen olumsuz 
durumlarda bile nasıl koruduğunu 
gözler önüne seren bir örnek olarak 
tarihe geçti. Kısıtlamanın yürürlükte 
olduğu süre boyunca tüm yolcuları-
mızın dizüstü bilgisayar ve elektronik 
eşyalarını uçaklarımızda özel ayrıl-
mış bölmelerde taşıdık. Kendilerine 
sunduğumuz ücretsiz Wi-Fi ve ikame 
dizüstü bilgisayar gibi hizmetlerle 
mağduriyetlerin önüne geçerek, yol-
cularımıza gösterdiğimiz ihtimam ve 
özeni ortaya koyduk. Kısa bir süreli-
ğine de olsa karşı karşıya kaldığımız 
bu haksız uygulama, markamızın ani 
gelişen durumlara karşı geliştirdiği 
inovatif çözümler konusunda ne denli 
başarılı olduğunu da gösterdi. 

TESCİLLİ KALİTEMİZ VE 
İLETİŞİM ÇALIŞMALARIMIZ
Markamızın ve bayrağını gururla taşı-
dığımız ülkemizin tanıtımını en doğru 
ve isabetli biçimde yapabilmek için, 
yolcularımızı birer Marka Elçisi haline 
getirmek için, sunduğumuz hizmetleri 
sürekli geliştiriyor ve çeşitlendiriyo-
ruz. Bu çabaların en anlamlı karşılığını 
da yıl boyunca aldığımız ve yolcu-
larımızın oylarıyla sahiplerini bulan 
ödüllerimiz oluşturuyor.

Sektörümüzün en prestijli kurumları 
tarafından verilen bu ödüller, sadece 
doğru yolda olduğumuzu göstermek-
le kalmıyor, bizleri her zaman daha 
iyisini yapmaya da teşvik ediyor. 2017 
yılında da Business Class hizmetleri-
mizle dünya çapında prestijli ödüllere 
layık görülürken, geleneksel misafir-
perverliğimizi yansıtan ikram ödülle-
rine de damga vurduk. 

Türk Hava Yolları, misafir olarak 
addettiği yolcularını milletimize has 
geleneksel misafirperverliğimizle 
ağırlayıp, onları sevdiklerine güven-
li ve rahat bir şekilde ve vaktinde 
ulaştırıyor. Temel faaliyetimiz olan 
havayolu taşımacılığında küresel 
rekabette avantaj sağlamak sade-
ce işimizi en iyi yapmaktan değil, 
işimizi en iyi yaptığımıza dair doğru 
algıyı oluşturmaktan da geçiyor. Türk 
Hava Yolları olarak kıtalar, ülkeler ve 
kültürler arasında köprüler kurarken, 
bu maksatla uçtuğumuz ülkelerdeki 
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere 
destek veriyor, toplumlar ve insanlar 
arasında bağlar da kuruyoruz. Bu 
faaliyetlerimiz markamızın etkisini ve 
gücünü geniş kitlelere ulaştırmakta 
yararlandığımız en önemli iletişim 
unsurlarımızın başında geliyor.

Bu yılın Mart ayında sosyal medyada 
yankılanan #TurkishAirlinesHelpSo-
malia hashtag’i, markamızın sosyal 
yardım faaliyetlerinde ulaştığı üst 
seviyeyi tüm dünyaya gösterdi. Türk 
Hava Yolları olarak güçlü bir varlığı-
mızın bulunduğu Afrika kıtasının kıtlık 
ve açlık tehditi altında yaşayan ülkesi 

Somali’ye yönelik çağrıya ülkeye 
uçan tek uluslararası havayolu olarak 
anında cevap verdik. Kısa bir süre 
içinde toplanan milyonlarca dolarlık 
gıda ve yardım malzemesi Somali 
halkına, Afrika’nın En Büyük Ulusla-
rarası Havayolu olan Türk Hava Yolları 
tarafından sağlanan iki kargo uçağı 
ile ulaştırıldı.  

Sponsoru olduğumuz uluslarara-
sı spor organizasyonları arasında 
yer alan ve ismimizi taşıyan Turkish 
Airlines Euroleague Final Four, 2017 
yılında markamızın başrolünde oldu-
ğu yoğun bir çaba ile İstanbul’da ger-
çekleştirildi ve tarihe geçen bir dörtlü 
finalin ardından ilk kez bir Türk takımı, 
Fenerbahçe, Avrupa basketbolunun 
şampiyonu oldu. 

Yıl içerisinde imza attığımız çarpıcı 
iletişim çalışmalarından başlıca-
sı televizyon tarihinin en yüksek 
izlenme oranlarına ulaşan Amerikan 
futbolunun şampiyonluk maçı Super 
Bowl’da yayınlanan reklam filmimiz 
oldu. Karakteristik sesi ile tanınan, 
Hollywood’un en ünlü yüzlerinden 
Morgan Freeman’ın oynadığı reklam 
filmimizdeki dünyayı Türk Hava Yolları 
ile keşif çağrısı milyarlarca insana 
ulaştı.

Türk Rivierası olarak da bilinen An-
talya’yı dünya golfünün göz bebeği 
yapan Turkish Airlines Open, dünya-
nın en büyük kurumsal amatör golf 
turnuvası Turkish Airlines World Golf 
Cup, Avrupa Profesyonel Kulüp Ragbi 
Şampiyonası ve Chio Aachen Binicilik 
Turnuvası gibi prestijli spor organi-
zasyonlarına desteğimizi sürdürdük. 

İnsanımızın ve kültürümüzün kar-
şılıksız iyilik anlayışına dayanan 
gerçek bir hikayeyi esas alan “Ayla” 
filmi sponsorluğumuz ile ülkemizi 
ve markamızı bir kez daha dünya 
sinema çevrelerinin gündemine aldık. 
Türkiye’nin Oscar Adayı Ayla, kültür 
sanat faaliyetlerine verdiğimiz köklü 
desteğin de aynası oldu.

2023 VİZYONUMUZ & 
HEDEFLERİMİZ
Başarıyla tamamladığımız 2017 yılı, 
İstanbul Yeni Havalimanı’nın ope-
rasyonel hale gelmesiyle başlayacak 
yeni dönemde şevkimizi ve hedefleri-
mize ulaşma azmimizi perçinledi. Türk 
Hava Yolları’nın yüksek dinamizmi ve 
enerjisi ile İstanbul’un stratejik konu-
mu ve yeni evimizin kapasitesi birleş-
tiğinde 2023 yılında Cumhuriyetimi-
zin 100’üncü yaşında hedeflediğimiz 
Türk Hava Yolları’na ve sektörümüzün 
zirvesine ulaşmamız kolaylaşacak. 

Önemli bir bölümü İstanbul Yeni 
Havalimanı’na taşınma süreçleri ile 
geçecek 2018 yılında hedefimiz iç 
hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 41 
milyon olmak üzere toplam 74 milyon 
yolcu taşıyarak 11,8 milyar dolar gelir 
elde etmek.

İstanbul Yeni Havalimanı’nın tüm 
fazlarının tamamlanmasının plan-
landığı 2023 yılında ise yılda 120 
milyon yolcu, 30 milyar dolar gelir ve 
dünya havacılığından yüzde 4 paya 
ulaşacak, 500 uçaklık bir filoya sahip 
olacağız. 

Havacılık sektöründe önümüzdeki 
yıllarda yoğunlaşacak rekabete hazır 
olabilmek için ürün ve hizmetlerimizi 
daha da geliştirmeye, bu amaçla da 
artık kurumsal kültürümüzün ayrıl-
maz bir parçası haline gelen inovas-
yon kabiliyetimize güveniyoruz. 

En değerli varlığımız olan çalışanları-
mız, 84 yıllık tarihimizde başardıkla-
rımız ve milletimizin markamıza olan 
sarsılmaz desteği ile Türk Hava Yolları 
küresel havacılık sektörünün zirvesine 
hazırdır.

Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve 
tüm hissedarlarımıza markamıza 
duydukları güven için teşekkür ediyor, 
29 Ekim 2018’de yeni evimiz olacak 
İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte, 
tüm ülkemizin ve havacılık sektörü-
müzün gururlanacağı başarıları siz-
lerle paylaşmayı temenni ediyorum.

Akıllı bir yapı olarak 
tasarlanan İstanbul 
Yeni Havalimanında, 

misafirlerimiz Türk Hava 
Yolları deneyimini en 

üst seviyeye çıkartacak, 
self check-in alanları 
ve özelleştirilmiş özel 

yolcu salonları ile onları 
uçuşlarına hazırlayacak en 
son teknolojik imkanlar yer 

alacak.
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YÖNETİM KURULU

M. İlker AYCI
Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkanı

1971 İstanbul doğumlu olan M. İlker AYCI, 
1994 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra 1995 yılında İngil-
tere’de Leeds Üniversitesi Siyaset Bilimi 
Bölümü’nde araştırmacı olarak bulunmuş, 
1997 yılında ise Marmara Üniversitesi İn-
gilizce Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans 
programından mezun olmuştur.

İş hayatına 1994 yılında başlayan AYCI, 
Kurtsan İlaçları A.Ş., İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi, Universal Dış Ticaret A.Ş. 
kurumlarındaki çeşitli görevlerin ardından 
2005 ve 2006 yılları arasında Başak Si-
gorta A.Ş. ve 2006 ve 2011 yılları arasında 
Güneş Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü, 2011 
ve 2015 yılları arasında Türkiye Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı, 2013 
ve 2015 yılları arasında Dünya Yatırım 
Ajansları Birliği Başkan Yardımcılığı ve 
Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2015 
yılı Nisan ayı itibariyle Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı 
seçilmiştir.

Türkiye Sigorta Birliği, DEİK Türk-Çin İş 
Konseyi, Vakıf Emeklilik A.Ş. ve Güneş 
Sigorta Spor Klubü gibi kurumlarda çe-
şitli görevler yürütmüş olan AYCI, halen 
sürdürdüğü DEİK bünyesindeki Türki-
ye-ABD, Türkiye-Kanada, Türkiye-Brezilya, 
Türkiye-İngiltere İş Konseyi üyeliklerine 
ek olarak Türkiye Futbol Federasyonu ve 
Türk Hava Yolları Spor Kulübü gibi farklı 
organizasyonların yönetim ve denetim 
mekanizmalarında görev yapmaktadır.

M. İlker AYCI, İngilizce ve Rusça 
bilmektedir. 

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

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

Meslekî hayatına, T.C. Devlet Demiryolları’nda 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisi olarak baş-
layan EKŞİ, daha sonra İstanbul Ulaşım A.Ş.’de 
Atölye Müdürlüğü görevini üstlenmiş ve önemli 
ulaşım projelerinin hayata geçirilmesinde etkin 
rol oynamıştır. 

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

2008-2009 yıllarında Türk Hava Yolları Teknik 
A.Ş.’de üretimden sorumlu Genel Müdür Yardım-
cılığı; 2010 yılında Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın 
(KTHY) yeniden yapılandırılması projesi kapsa-
mında KTHY Genel Müdürlüğü; 2010–2011 yılları 
arasında ise Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve 
Amerikan motor üretim devi Pratt & Whitney’in 
ortak kuruluşu olan “Turkish Engine Center”da 
(TEC) Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bu-
lunan Sayın EKŞİ, 2011 yılının Nisan ayında Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü görevini yürüt-
tüğü dönemde Türkiye, 66 yıl aradan sonra ICAO 
Konsey üyeliğine tekrar seçilmiş ve ICAO’nun ka-
rar alma merciindeki 36 üyesinden biri olmuştur. 

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

İsmail Cenk DİLBEROĞLU
Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Üyesi

1975 İstanbul doğumlu olan İsmail 
Cenk DİLBEROĞLU, Marmara Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi’nde 
eğitimini almıştır. 1999-2003 yılları 
arasında İstanbul Cağaloğlu sem-
tinde kendi ofisinde, 2003 yılın-
dan bugüne değin ise Taksim’de 
Kollektif Hukuk Bürosu ismi altında 
ortaklık yapısı içerisinde, yoğunluk-
lu olarak ticaret hukuku, şirketler 
hukuku, iş hukuku, vergi huku-
ku, icra-iflas hukuku alanlarında 
olmak üzere şirketler danışmanlığı 
şeklinde avukatlık mesleğini icra 
etmektedir. Ensar Vakfı Mütevel-
lisine 1999 yılında seçilmiş ve 2011 
yılına kadar Mütevelli Heyet Başkan 
Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 
2011 yılından bu yana Ensar Vakfı 
Mütevelli Heyet Başkanlığı görevin-
de bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk 
babasıdır.

İsmail GERÇEK
Yönetim Kurulu Üyesi

1963 yılında Çanakkale’nin Çan ilçesinde 
doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 
Bölümü’nden mezun oldu. 1992-1994 
yılları arasında ABD’de ekonomi yüksek 
lisansı yaparak para-banka anabilim 
dalında MA (Master of Arts) derecesi aldı. 
İstanbul Üniversitesi’nde Mali Hukuk ala-
nında doktora tez çalışmasını sürdürmek-
tedir. 1985 yılında Maliye Bakanlığı Teftiş 
Kurulu’nda Maliye Müfettiş Yardımcısı 
olarak çalışmaya başlayan GERÇEK, 1998 
yılına kadar Maliye Müfettişi ve Maliye 
Başmüfettişi olarak görev yaptı. 1995-
1997 yılları arasında İstanbul Defterdar 
Yardımcılığı görevine vekalet etti. TEKEL, 
Birleşik Fon Bankası, Türkiye Futbol Fede-
rasyonu gibi çeşitli kurumlarda denetim 
kurulu üyeliği yaptı. Halen, Yeminli Mali 
Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak mes-
leki faaliyetini sürdüren GERÇEK, ayrıca 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği Denetim 
Kurulu üyeliği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı 
görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Mecit EŞ 
Yönetim Kurulu Üyesi

1953 Samsun doğumlu olan Mecit EŞ, 
1974 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesinden mezun oldu. Bazı memu-
riyetlerden sonra Anadolu Üniversitesin-
de akademik çalışma alanına geçen EŞ, 
1985 yılında doktorasını tamamladı. 1990 
yılında Doçent ve 1996 yılında Profesör 
unvanını aldı. 1992-2012 döneminde Dum-
lupınar Üniversitesi İİBF’de Maliye Bölümü 
Öğretim Üyesi olarak çalışmış olan Prof. 
Dr. Mecit EŞ, halen İstanbul Ticaret Üni-
versitesi İşletme Fakültesi’nde mesleki 
faaliyetini sürdürmektedir. Alanıyla ilgili 
birçok kitap ve makaleye imza atmış olan 
EŞ, evli ve üç çocuk babasıdır. 

Ogün ŞANLIER 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

iayci@thy.com  igercek@thy.combilaleksi@thy.com mes@thy.comidilberoglu@thy.com osanlier@thy.com
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Arzu AKALIN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

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

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

Orhan BİRDAL
Yönetim Kurulu Üyesi

1958 yılında Erzincan’ın Kemah ilçesinde doğdu. İlk, 
orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1980 
yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan me-
zun olan Orhan Birdal, 1990 yılında Marmara Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını 
tamamladı.

1982 Yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünye-
sinde Atatürk Havalimanı’nda Hava Trafik Kontrolörü 
olarak havacılık sektörüyle tanışan Orhan BİRDAL, 
daha sonra sırasıyla Erzincan Havaalanı Müdürlüğü, 
Nevşehir Kapadokya, Trabzon ve İzmir Adnan Mende-
res Havalimanları Başmüdürlüğü görevlerinin ardın-
dan DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Daire Başkanlığı 
görevinde bulundu. 2003 Yılında DHMİ Genel Müdür 
Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanan 
Orhan BİRDAL, 2007-2015 yılları arasında DHMİ Ge-
nel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı görevinde bu-
lunduktan sonra, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müşavirliğine, ardından Müsteşar Yardımcı-
lığına atandı. DHMİ Genel Müdürlüğü görevi esna-
sında 2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları 
A.O. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliği görevlerinde 
bulundu. Bunun yanı sıra TOBB Havacılık Meclisi’nde 
Başkan Yardımcısı olarak da görev yaptı.

Havacılık sektöründe uzun yıllar yönetici olarak 
çalışan Orhan BİRDAL birçok başarılı projeye imza 
atmıştır. Bunların başında dünyanın en büyük Yap-İş-
let-Devret (YİD) projesi olan Yeni İstanbul Havalimanı 
gelmektedir. Ayrıca Türkiye’de Havalimanlarında ya-
pılan 17 adet Yap-İşlet-Devret ve Kamu-Özel Sektör 
İşbirliği projelerinin her safhasında en üst düzeyde 
görev almıştır. Ayrıca 10. ve 11. Ulaştırma Şuralarında 
havacılık sektörünün başkanlığını ve moderatör-
lüklerini üstlenmiştir. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli 
kuruluşlar tarafından Yılın Bürokratı, Yılın Kamu Ku-
ruluşu ve Yılın Kamu Yöneticisi gibi birçok ödüle layık 
görülmüştür.

İngilizce bilen Orhan BİRDAL, evli ve dört çocuk 
babasıdır.

Muzaffer AKPINAR 
Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi 

1962 doğumlu, Saint Michel Fran-
sız Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi 
İdari Bilimler Fakültesi mezunu 
olan Muzaffer AKPINAR, evli ve iki 
çocuk babasıdır. İş hayatına 1986 
yılında Penta Tekstil’in kurucu 
ortağı olarak başlayan AKPINAR, 
1993 yılında KVK Mobil Telefon 
Hizmetleri A.Ş.’nin CEO görevini 
üstlenmiştir. Daha sonra MV Hol-
ding A.Ş.’nin CEO’su olarak görev 
yapan AKPINAR, Fintur Holding 
BV’nin de oluşum sürecinde 
aktif olarak rol almıştır. Muzaffer 
AKPINAR, 1 Ocak 2002 tarihinden 
2006 Temmuz ayına kadar Turk-
cell CEO görevini yürütmüştür. 
Girişimci ve yatırımcı olarak yeni-
lenebilir enerji, teknoloji, kimyevi 
maddeler ve inşaat sektörlerinde 
faaliyetlerine devam etmekte olan 
Muzaffer Akpınar, KVK Teknoloji 
A.Ş., Dost Enerji A.Ş., Portmobil 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, MV 
Holding A.Ş. ve Kimya Teknik A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Muzaffer Akpınar Vakfı Başkanı 
olarak katkılarını sürdürmektedir. 

arzu.akalin@thy.com muzafferakpinar@thy.comorhanbirdal@thy.com

MİSYON
Sivil Hava Taşımacılığı (SHT) sektöründe Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin Bayrak Taşıyıcısı kim-
liğiyle; uçuş emniyeti, güvenilirliği, ürün yel-

pazesi, hizmet kalitesi ve rekabetçi konumu ile 
tercih edilen, Avrupa’nın önde gelen ve küresel 

ölçekte faal bir hava yolu olmak.

 | Sektör ortalamalarının üstündeki büyüme trendinin 
sürdürülmesi,

 | Sıfırlanmış kaza ve kırımı,

 | Dünyada parmakla gösterilen hizmet anlayışı,

 | Düşük maliyetli taşıyıcılara denk birim maliyetleri,

 | Sektör ortalamalarının altında satış ve dağıtım 
giderleri,

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

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

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

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

VİZYON
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STRATEJİLER VE 
STRATEJİK ODAKLAR

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME 
VE KÂRLILIK
“Dünya Daha Büyük. Keşfet.” motto-
suyla yolcularına daha geniş bir dün-
ya vaat eden Türk Hava Yolları, farklı 
noktalardan gelen taleplerin doğru 
analiz edilmesiyle uçuş ağını yönet-
mektedir. 2016 yılı sonunda 119 ülke-
den toplam 298 noktaya uçuş imkânı 
sağlayan Türk Hava Yolları, 2017 sonu 
itibarıyla uçulan ülke sayısını 120’ye, 
uçuş noktası sayısını 303’e çıkarmıştır. 
Yurt dışı bölge kırılımı incelendiğinde 
Türk Hava Yolları Avrupa’da 43 ülke 
ve 114 noktaya, Afrika’da 33 ülke ve 51 

İŞ MÜKEMMELLİĞİ 
VE VERİMLİLİK
Türk Hava Yolları, ulusal ve ulusla-
rarası gereklilikleri en üst düzeyde 
karşılayarak iş mükemmelliği konu-
sunda önemli çalışmalar yapmakta-
dır. Süreçlerle yönetilen iş modeliyle 
sürekli iyileştirmeler sağlanmaktadır. 
Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojileri-
ne yönelik alt yapıları güncelleyerek 
uygulama etkinliğini arttırmaktadır. 
Türk Hava Yolları tüm süreçlerinde 
verimliliği arttırmayı hedeflemektedir. 
Kaynakların etkin ve verimli kullanıl-
ması ile operasyonel ve ticari verim-
liliği arttırmaya yönelik çalışmaların 
yapılması sürekli hale gelmiştir. 
Çalışan verimliliğini ve işe bağlılığı 
arttırıcı yeni politikalar uygulanmak-
tadır. Filo yaşını genç tutarak ve uçak 
utilizasyonlarını arttırarak da verim-
liliğe katkıda bulunulmaktadır. Yakıt 
verimliliği konusundaki çalışmalar ile 
maliyet verimliliği sağlanırken sera 
gazı emisyonlarını azaltmak hedef-
lenmektedir.

MARKA BİLİNİRLİĞİ VE 
TERCİH EDİLEBİLİRLİK
Türk Hava Yolları, müşterilerine 
sağladığı geniş uçuş ağı ve yüksek 
hizmet kalitesi ile bugün en çok 
tercih edilen hava yollarından biridir. 
Dünyaca tanınan ünlülerin yer aldığı 
reklam filmlerinin ve avantajlı uçuş 
kampanyalarının desteğiyle marka 
bilinirliğini arttıran Ortaklığımız, sa-
dece var olan müşterilerinin sada-
katini güçlendirmekle kalmamakta, 
aynı zamanda hedef yolcu kitlesine 
giderek daha kolay ulaşabilmektedir. 

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

Markamız 2016 yılında , Amerika’nın 
en önemli spor etkinliği ve dünyanın 
en çok izlenen spor programı ünva-
nına sahip Super Bowl’da yer alan ilk 
ve tek Türk markası olmuştur. 2017 
yılında da Oscar ödüllü aktör Mor-
gan Freeman’ın başrolünde yer aldığı 
yeni reklam filmimiz Super Bowl’da 
tanıtılmıştır. Reklamımız 120 ülkede 
gösterilmesinin yanısıra Youtube üze-
rinden de 21,6 milyon kişi tarafından 
izlenmiştir.

Ortaklığımızın 2020 yılına kadar 
sponsor anlaşmasının bulunduğu 
Avrupa basketbolunun en prestijli 
turnuvası Euroleague’in Final Four 
2017 karşılaşması İstanbul’da gerçek-
leşmiştir. Final Four İstanbul 2017, 214 
ülkede canlı olarak yayınlanmıştır.

Binlerce kişiyi ağırlayan ve milyonlar-
ca golf sever tarafından takip edilen 
ve Türk Hava Yollarının ana sponsor-
luğunda bu yıl beşincisi gerçekleşti-
rilen, golf turnuvası “Turkish Airlines 
Open” marka bilinirliğine önemli 
katkılar sağlamıştır. Bu sene rekor sa-
yıda 1,2 milyon kişi tarafından izlenen 
turnuvanın, ABD, İngiltere ve İrlanda 
gibi 52 ülkede toplam 4 bin 58 haberi 

Genç ve güçlü filomuz: 

Birçok farklı pazara kalitesi 

ile hitap eden dinamik 

Türk Hava Yolları Filosu, 

kargo ve yolcu uçakları ile 

birlikte 2017 yılı sonunda 

329 olmuştur.

değil, aynı zamanda çevre açısından 
da duyarlı 500’ün üzerinde uçakla, 
dünyanın en büyük ve en modern 
filolarından birine sahip olmayı he-
deflemektedir. 

Yolcu taşımacılığı için planlanan ye-
nilikler ve yatırımların yanı sıra hava 
kargo taşımacılığına da önem veren 
Türk Hava Yolları, 2017 yılında filosu-
na kattığı ilk B777F kargo uçakları ile 
sektörde büyümeye devam etmiştir. 
2018 yılı kargo planları arasında daha 
verimli, daha etkin ve müşterilerinin 
daha fazla noktada çok daha kolay 
ulaşabileceği bir kargo hizmet ağı 
oluşturulmaktadır.

2018 yılında, Türk Hava Yolları’nın 
stratejik büyüme hedeflerinde önemli 
bir yer tutan, hava trafiği her geçen 
gün artan, Asya ve Avrupa arasında 
ideal bir aktarma noktası olan İstan-
bul’da 2014 yılında temelleri atılan 
İstanbul Yeni Havalimanı, Türk Hava 
Yolları’nın 2023 yılı vizyonunu hayata 
geçirmesinde önemli bir mihenk taşı 
olacak. İstanbul Yeni Havalimanının 
devreye girmesi ile başta kapasite 
kısıtlarının ortadan kalkması, böylece 
İstanbul’un coğrafi avantajının daha 
etkin kullanılması ve hem direkt hem 
transit yolcu taşımasının; hem de 
hava kargo faaliyetlerinin arttırılması 
planlanmaktadır. İstanbul Yeni Hava-
limanının avantajları markamızın uçuş 
ağını daha da büyütmesine olanak 
vererek, başta iştiraklerimiz olmak 
üzere tüm havacılık sektörümüz için 
önemli bir değer olacaktır.

noktaya, Amerika bölgesinde 8 ülke 
ve 17 noktaya, Uzak Doğu’da 22 ülke 
ve 36 noktaya, Orta Doğu’da ise 13 
ülke ve 34 noktaya hizmet vermek-
tedir. 

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

Türk Hava Yolları’nın geniş uçuş 
ağının ve hizmet kalitesinin arkasın-
daki en önemli paydaşı genç ve güçlü 
filosudur. Birçok farklı pazara kalitesi 
ile hitap eden dinamik Türk Hava 
Yolları filosundaki uçak sayısı, kargo 
ve yolcu uçakları ile birlikte 2017 yılı 
sonunda 329 olmuştur. Filosunda 
eğitim amaçlı kullanılan uçakları 
da bulunduran Türk Hava Yolları, 7,7 
olan filo yaşı ile Avrupa’nın en genç 
filolarından birine sahiptir. Önümüz-
deki yıllarda teslim alacağı uçaklarla 
büyümesine devam edecek hava 
yolunun filo yaş ortalamasının mev-
cut durumdakine yakın bir düzeyde 
seyretmesi öngörülmektedir.

Filoya yapılan ve yapılacak olan yeni 
eklemelerle, 2023 yılına gelindiğinde 
120 milyon yolcuya ulaşarak, artan 
yolcu trafiğini ve müşterilerinin deği-
şen ihtiyaçlarını karşılayan, yolcuların 
rahatlığını ve emniyetini ön sırada 
tutan, son teknolojiyle donatılmış, 
sadece ekonomik açıdan verimli 
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yayınlanmış ve dünyada 3,1 milyar 
kişiye ulaşmıştır.

Ayrıca İtalya Kriket Takımı’na sponsor 
olan Ortaklığımız , ACE OF M.I.C.E 
Fuarı’nın ve Basketbol İtalya Kupası 
A2 serisi finallerinin isim sponsorlu-
ğunu üstlenmiştir. Turkish Cargo, bu 
yıl 27.’si düzenlenen CNS Partnership 
Conference etkinliğine “Gold Spon-
sor” olarak katılmıştır. 

Ortaklığımız Marka Bilinirliliğine katkı 
sağlayacak birçok dalda önemli ödül-
lere layık görülmüştür.

Ortaklığımız Apex Yolcu Tercihi Ödül-
leri’nde “5 Yıldızlı Küresel Havayolu” 
seçilmiştir. “Sürdürülebilir İş Ödülleri 
2017” kapsamında Yakıt Tasarrufu 
Projesi ile birincilik ödülüne layık 
görülmüştür. Ayrıca LACP Spotlight 
organizasyonunda Altın Ödüle ve 
“IMA İtalyan Misyon Ödülleri 2017 “ 
kapsamında “Afrika’ya bağlantı sunan 
“En İyi Kurumsal Hizmet Sağlayıcı 
Havayolu” ödülüne sahip olmuştur. 
“2017 Türkiye Bonds&Loans Ödülle-
ri” kapsamında üç kategoride, 2017 
Skytrax sonuçlarına göre ise dört 
kategoride ödül almıştır. 

“Fly Good Feel Good“ projesi hayata 
geçirilmiştir. Ortaklığımız, uygula-
maya koyduğu ve yeni planladığı 
projeler ve sponsorluklar ile önümüz-
deki dönemde de marka bilinirliğini, 
farkındalığını ve değerini daha da 
arttırmayı hedeflemektedir.

MÜŞTERİ ODAKLILIK 
Geçmişte önemli şirketler daha çok 
ürünlerine odaklanarak, onları tercih 
edecek olan müşterilerin beklentileri-
ni arka planda bırakmaktaydı. Bugün 
ise en başarılı şirketler, ürün odaklı 
olmak yerine müşteri odaklı strateji-
ler belirleyerek büyümektedir. Müşteri 
odaklı olmanın büyük önem taşıdığı 
havacılık sektöründe, hava yolu şir-
ketleri gelişen teknolojiyi ve değişen 
düzenlemeleri, müşteri beklentilerini 
en iyi şekilde karşılamak amacıyla 

kullanmaktadır. Müşteri beklentilerini 
karşılamanın, müşterinin kim oldu-
ğunu doğru şekilde analiz etmekten 
geçtiğinin farkında olan Ortaklığımız, 
müşterilerin fiyat, zaman ve servis 
kalitesi konularındaki hassasiyetlerini 
göz önünde bulundurarak stratejile-
rini belirlemektedir. Müşteri memnu-
niyetinin verilen hizmetin her aşama-
sında olması gerektiğini savunan Türk 
Hava Yolları, bu amaca uygun olarak 
güler yüzlü çalışanları ile birlikte uçuş 
öncesi ve uçuş boyunca farklı alter-
natifler sunmaktadır. 

Türk Hava Yolları, hem uçuş önce-
sinde zamandan kazanç sağlayan 
kullanıcı dostu internet sayfası ve 
havalimanlarında bulunan kullanı-
mı kolay kiosklar aracılığıyla verdiği 
check-in hizmetleriyle; hem uçuş 
sırasında sağladığı farklı konseptteki 
servisleriyle, uçak içi eğlence seçe-
nekleriyle, kişiye özel sürpriz özel 
gün kutlamalarıyla, ev konforu sunan 
uyku seti gibi ekstra hizmetleriyle; 
hem de uçuş sonrasında bağlantılı 
uçuşlarını beklerken kendilerini evle-
rinde hissedecekleri lounge hizmetiy-
le yolcularına uçuş deneyimlerinin her 

aşamasından memnun kalacakları 
bir hizmet sunmayı hedeflemektedir. 
Türk Hava Yolları gün geçtikçe artan 
tercih edilme oranıyla sürekli büyür-
ken, sahip olduğu güçlü yönleri ile 
sektördeki mevcut fırsatları avantaja 
dönüştürme noktasında da etkin bir 
strateji izlemektedir. Türkiye’nin yakın 
çevresindeki dalgalanmaları yakından 
takip ederek herhangi bir kriz duru-
muna karşı hazırlıklı olan Türk Hava 
Yolları, küresel pazarda lider hava 

2017 yılında “En İyi 
Business Class İkram 

Servisi”, “En İyi Business 
Class Özel Yolcu Salonu” 
ve “En İyi Business Class 
Özel Yolcu Salonu İkramı” 

ödülleri, müşterilerin 
kendilerini özel hissetmeleri 

için üretilen farklı 
fikirlerin uygulanmasıyla 

kazanılmıştır.
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yolları arasındaki konumunu sağ-
lamlaştırma hedefine emin adımlarla 
ilerlemektedir. Skytrax tarafından üst 
üste 9’uncu kez “Güney Avrupa’nın En 
İyi Havayolu Şirketi” ilân edilmesinin 
yanında 2017 yılında “En İyi Business 
Class İkram Servisi”, “En İyi Business 
Class Özel Yolcu Salonu” ve “En İyi 
Business Class Özel Yolcu Salonu İk-
ramı” ödülleri, müşterilerin kendilerini 
özel hissetmeleri için üretilen farklı 
fikirlerin uygulanmasıyla kazanılmış-
tır. Yine 2017 senesinde Passenger 
Experience Association (Havayolu 
Yolcu Deneyimi Derneği-APEX) ta-
rafından organize edilen APEX Yolcu 
Tercihi Ödülleri’nde Türk Hava Yolları 
"5 Yıldızlı Küresel Havayolu" ilân edil-
miştir.

2018 yılında Ortaklığımızı ilgilendiren 
önemli unsurlardan biri de 2018 Ekim 
sonu açılması hedeflenen İstanbul 
Yeni Havalimanı geçiş sürecidir. Mev-
cut havalimanında pist ve kapasi-
te kısıtlarından kaynaklanan belli 
başlı problemlerin çözümü, verimlilik 
arttırımı ile havalimanı süreçle-
ri kaynaklı müşteri memnuniyetini 
arttırıcı stratejilerimiz ve planlarımız 
uygulanmaya başlanacaktır. İstanbul 
Yeni Havalimanında akıllı kapı, stand 
ataması, elektronik kapı ile pasaport 
kontrolü gibi süreçlerin otonom ve di-
jital sistemlerin yönetimiyle bağlantı 
sürelerinin azaltılması ve müşteri 
memnuniyetinin arttırılması bek-
lenmektedir. 2017 yılında yapılan ek 
analizler ile birlikte belirlenen müşteri 
memnuniyetimizi ve ürün kalitemizi 
arttırıcı uygulamalar 2018 yılı ile bir-
likte devreye alınmaya başlanacak-
tır. Sunulan ürün/hizmet kalitesinin 
arttırılması ve standartlaştırılmasını 
içeren bu projeler orta vadeli olarak 
da devam edecektir. Bu bağlamda 
müşteri memnuniyeti standartlarını 
sağlayamayan ve operasyonel verim-
lilik konusunda geride kalan uçak-
larımızı ve ürünlerimizi yenilemeye 
devam edeceğiz.

ÇALIŞANLARA 
DEĞER KATMAK
Türk Hava Yolları, sunduğu çalışma 
ortamı, sosyal olanaklar ve kariyer 
fırsatları ile çalışanlarının motive ve 
memnun olarak verimli çalışmasını 
öncelik olarak belirlemiştir. Ortaklık 
olarak müşterilerimize sunduğumuz 
hizmetin her aşamasında gösterdi-
ğimiz özen, ilgi ve güler yüzlü olma 
politikasının çalışanlarımız ile başla-
dığının bilincinde olarak çalışanları-
mız ile iletişim kurmaktayız. Çalışan 
memnuniyeti politikamıza yönelik 
olarak, sürpriz etkinlikler, gönüllülük 
esaslı projeler ve motivasyon arttı-
rıcı çalışma ortamı sağlamaktayız. 
Ortaklığımız olarak öncelikli hedefle-
rimizden olan çalışanlarımızın eğitim 
seviyesini daima yukarı taşımak için 
yerli ve yabancı kurumlar ile ortak-
laşa eğitim programları, yabancı dil 
kursları gibi eğitim olanakları sağla-
mak, çalışanların hem kariyerlerine 
hem de ortaklığımızın marka bilinirliği 
ve algısına katkı yapmaktayız. Türk 
Hava Yolları, hep olduğu gibi bundan 
sonra da çalışanlarına katkı yaparak 
hem verimlilik artışı hem de çalışan 
bağlılığını arttırıcı politikaları ile çalı-
şanlarına verdiği önemi gösterecektir.

KURUMSAL
SOSYAL SORUMLULUK
Türk Hava Yolları, 2017 yılında da baş-
ta şirket içerisinde çalışanların katı-
lımları ile oluşturulan gönüllü grupları 
olmak üzere paydaşlarının katılımıyla 
öncü kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerine imza atmıştır. Bu sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında 
hem yurt içinde hem de yurt dışında 
başta çocuklara olmak üzere pek çok 
insana ulaşılarak çeşitli faaliyetler ile 
destekler verilmiştir. 

Dünyanın en çok noktasına uçan 
Türk Hava Yolları, insani yardıma 
ihtiyaç duyan bölgelerle onların bu 
ihtiyaçları gidermek için yollana-
cak kaynakların arasında köprüler 
kurmayı da vazife edinmiştir. "Love 
Army for Somalia" adlı girişimle iş 
birliği kapsamında 2016 mart ayında 
60 ton besin takviyesini Mogadişu’ya 
ulaştıran Türk Hava Yolları, 2017’de de 
çocuklara yönelik 60 ton besin takvi-
yesi göndermiştir. Somali’den sonra 
Arakan’a da yardım elini uzatan Türk 
Hava Yolları son dönemde 24 Afrika 
ülkesinde okul, yetimhane ve klinik 
inşası ve onarımı, eğitim hizmetleri ve 
su kuyusu kazma gibi projelere dahil 
olmuştur.

Afrika’nın en çok noktasına uçan hava 
yolu olan Türk Hava Yolları, ülkemizin 
küresel insani yardımlar konusunda-
ki öncü ve güçlü pozisyonu gereği, 
gerek kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında gerekse bilinçli 
ve özverili çalışanlarının doğrudan 
yaptıkları nakdi yardımlarla dünyanın 
her köşesinde yardıma muhtaç insan-
lara el uzatmakta, Türkiye’nin Bayrak 
Taşıyıcısı olarak görev ve sorum-
luluklarını yerine getirmeye devam 
etmektedir.

2017 yılında 30 noktada/ülkede 
100’den fazla gönüllü ile sosyal 
sorumluluk projeleri gerçekleştiren 
Türk Hava Yolları, bu sosyal sorumlu-
luk projelerini 2025 yılına kadar tüm 
uçtuğu noktalara yaymayı ve perso-

nelinin gönülllü katılımını arttırmayı 
amaçlamaktadır.

Türk Hava Yolları 2017 yılında gör-
me engelli yolculara yönelik yeni bir 
uygulamayı da hayata geçirmiştir. 
Engelli yolcuların daha rahat seya-
hat edebilmesi için harekete geçen 
ortaklığımız, Atatürk Havalimanı dış 
hatlarda açtığı özel check-in kontua-
rında görme engelliler için Boarding 
kartını Braille alfabesiyle kabartmalı 
olarak bastırmaya başlamıştır. İşitme 
engelli yolcularıyla daha iyi iletişim 
kurabilmek için kabin ekiplerine işaret 
dili eğitimi vermeye 2017 yılında da 
devam eden Türk Hava Yolları, işaret 
dili bilen kabin memuru sayısını 137’ye 
çıkarmıştır.

Türk Hava Yolları sosyal sorumlu-
luk çalışmalarının yanı sıra, çevreye 
verdiği değeri gösteren çalışmalar 
da yürütmektedir. Tüm operasyonla-
rını topluma, ekonomiye ve çevreye 
karşı sorumluluk bilinciyle yürüten 
ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda 
bulunan Türk Hava Yolları, oyuncak-
larda kullanılan plastik malzemelerin 
çocukların sağlığı ve gelişimi üzerin-
de olumsuz etkiler oluşturduğunun 
kanıtlanması üzerine yeni bir uygu-
lama başlatmıştır. Ortaklığımız, 3-12 
yaş aralığındaki çocuk yolcuları için; 
hareketli, şekil değiştirebilir, dünyada 
nesli tükenme tehdidi altında olan 
hayvan figürlerinin yer aldığı ve doğal 
malzemelerden üretilmiş bir kolek-
siyon hazırlamıştır. Her uçuşta farklı 
oyuncaklardan oluşacak bu setler ile 
geleceğin teminatı çocukların sağlı-
ğını korumak, yaşam alanları tehdit 
altındaki hayvan türleri hakkında 
WWF-Türkiye’nin verdiği bilgiler 
ışığında farkındalık yaratmak ve 
çocuk yolcuların uçak seyahatlerini 
eğlenceli bir deneyime dönüştürmek 
hedeflenmektedir.

Çevrenin korunması ve günümüz 
küresel sorunlarının başında gelen 
iklim değişikliyle mücadele kapsa-
mında yakıt verimliliğini arttırarak 

karbon ayak izini azaltmaya yönelik 
çok çeşitli inisiyatifler alan Türk Hava 
Yolları, yakıt verimliliği alanındaki 
çalışmaları ile on sene önceki duruma 
kıyasla yüzde 20 daha verimli uçuşlar 
gerçekleştirmektedir. Dünyanın en 
genç uçak filolarından birine sahip 
olan Türk Hava Yolları, 2023 yılına 
kadar filosuna eklemeyi planladığı, 
daha yüksek yakıt verimliliğine sahip 
yeni nesil uçaklar sayesinde filo yaşı 
konusundaki liderliğini sürdürmeyi, 
karbon ve gürültü emisyonlarını daha 
da azaltmayı hedeflemektedir.

İNOVATİF YAŞAM
Küresel hava taşımacılığı sektörü li-
derlerinden biri olan Türk Hava Yolları, 
inovasyona ve inovatif projelere ge-
reken önemi hassasiyetle göstermek-
tedir. Daha önceki senelerde süreçsel 
ve organizasyonel değişikliklere 
giderek inovasyona verdiği önemi 
arttıran Türk Hava Yolları; yapay zeka, 
nesnelerin interneti, sanal gerçeklik 
ve artırılmış gerçeklik gibi alanlarda 
geliştirilecek projelerin temellerini 
atmıştır.

Ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından düzenlenen 2017 Türkiye 
İnovasyon ve Girişimcilik Haftası et-
kinliğinde markamız, İnovasyon Dö-
nüşümü Özel Ödülü’nün ve İnovas-
yon Döngüsü kategorisinde ikincilik 
ödülünün sahibi olmuştur.

Dijital inovasyon çalışmaları kapsa-
mında iç süreçlerin geliştirilmesinin 
yanı sıra, yolcu memnuniyetini arttır-
maya yönelik projeler de yapılmakta-
dır. Bu projeler iç kaynaklarla yapıl-
dığı gibi Travel Hackathon ve benzeri 
etkinliklerle dış kaynakların katılı-
mının sağlandığı ortamların teşvik 
edilmesiyle de üretilmektedir.

Fikirleri yönetime ortak etme ama-
cıyla her çalışan Bireysel Öneri 
Sistemi’ne önerilerini girebilmekte ve 
değerlendirmeler sonucunda inova-
tif fikirler ödüllendirilmektedir. 2017 
yılında Bireysel Öneri Sistemi’ne on 
binin üzerinde öneri girilmiş, bu fikir-
ler neticesinde projeler geliştirilmeye 
devam etmektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından düzenlenen 
2017 Türkiye İnovasyon 
ve Girişimcilik Haftası 
etkinliğinde markamız, 

İnovasyon Dönüşümü Özel 
Ödülü’nün ve İnovasyon 
Döngüsü kategorisindeki 
ikincilik ödülünün sahibi 

olmuştur.
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BAĞLI ORTAKLIKLAR 
VE İŞTİRAKLER

THY TEKNİK A.Ş.

TÜRK HAVA YOLLARI 
OPET HAVACILIK 
YAKITLARI A.Ş.

TGS YER 
HİZMETLERİ A.Ş.

TÜRK HAVA YOLLARI 
DO&CO İKRAM 
HİZMETLERİ A.Ş.

GÜNEŞ EKSPRES 
HAVACILIK A.Ş. 
(SUN EXPRESS)

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

Ortaklığın 3’ü doğrudan ve 9 tanesi de müşterek 
olmak üzere toplam 12 adet iştiraki bulunmaktadır.

Türk Hava Yolları, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile 
maliyetlerini düşürürken operasyonlarında esneklik, 
kalite ve verimlilik sağlamakta, böylelikle havacılık 
sektöründeki rekabetçi gücünü ve etkinliğini artır-
maktadır. 

Hem ulaşım sektörünün hem de Türk uçak sanayii-
nin gelişimine katkıda bulunan şirketlerimiz, sek-
tördeki diğer müşterilere de hizmet vererek birer 
kâr merkezi haline gelmiş; konsolide kârlılığa ve 
hissedar değeri yaratımına katkıda bulunur hale 
gelmiştir.

2017 yılı sonu itibarıyla 51 binin üzerinde kişinin 
çalıştığı çok büyük bir aile haline gelen Türk Hava 
Yolları ve Grup şirketleri, önümüzdeki dönemlerde 
de ülkemiz için büyük bir istihdam kaynağı olmaya 
devam edecektir.

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

2006 yılında %100 Türk 
Hava Yolları sermayesiyle 
kurulan ve Haziran 2015’te 
Türk Hava Yolları HABOM 
A.Ş. ile birleşen THY Teknik 
A.Ş., 7.500’e yaklaşan 
çalışanı ve iştirakleri ile 
bölgesinde hava taşımacı-
lığı sektöründe önemli bir 
teknik bakım üssü haline 
gelmeyi hedeflemektedir. 
Bu doğrultuda bakım, ona-
rım hizmetlerinin yanı sıra, 
hava yolu sektörü ile ilgili 
her türlü teknik ve altyapı 
desteği sağlamak amacıyla 
faaliyetlerini sürdürmek-
tedir.

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

2009 yılında Türk Hava Yolları 
ve OPET Petrolcülük A.Ş.’nin 
%50-%50 ortaklığı ile kurul-
muştur.

1 Temmuz 2010 itibarıyla 
faaliyetlerine başlayan Türk 
Hava Yolları OPET Havacılık 
Yakıtları A.Ş., Türkiye’deki en 
büyük jet yakıtı entegre te-
sisine sahiptir. Türkiye gene-
linde tüm havalimanlarında 
müşterilerine akaryakıt ikmali 
yapabilir konuma gelen Türk 
Hava Yolları OPET Havacılık 
Yakıtları A.Ş., 2017 yılında 2,6 
milyon metreküpü aşan jet 
yakıtı satışıyla sektöründe 
pazar liderliğini sürdürmüştür.

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

2009 yılında Türk Hava Yolları ve 
Havaş Havaalanları Yer Hizmet-
leri A.Ş.’nin %50-%50 ortaklığı 
ile kurulmuş olan TGS, 2010 yılı 
başından bu yana faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

İstanbul Atatürk Havalimanı ile 
beraber İstanbul Sabiha Gökçen, 
Ankara Esenboğa, İzmir Ad-
nan Menderes, Antalya, Adana, 
Bodrum ve Dalaman havali-
manlarında Türk Hava Yolları ve 
Sun Express başta olmak üzere 
birçok yerli ve yabancı hava yolu 
şirketine hizmet veren Şirket, 
2017 yılı içerisinde 10 bini aşan 
personeli ile 660 bin sefere 
uluslararası standartlarda hiz-
met sunmuştur.

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

2007 yılında Türk Hava Yolları 
ve Avusturya kökenli Do&Co 
AG’nin %50-%50 ortaklığı ile 
kurulmuştur.

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

Almanya ile Türkiye arası char-
ter uçuşlarda pazar lideri konu-
mundaki hava yolu firmasıdır.

1989 yılında Türk Hava Yolları ve 
Lufthansa’nın %50-%50 ortak-
lığı ile kurulmuştur.

İlk uçuşunu 1990’da yapan 
Şirket, charter pazarında uzun 
yıllar hizmet verdikten sonra, 
2001 yılında başlattığı Antal-
ya-Frankfurt uçuşlarıyla Türki-
ye’nin yurt dışına tarifeli sefer 
düzenleyen ilk özel hava yolu 
şirketi olmuştur. 2011 yılında 
Frankfurt’ta kurulan Sun Exp-
ress Almanya ile birlikte 2017 
yılı sonu itibarıyla 70 uçaklık 
filoyla ve 4 bine yaklaşan per-
soneliyle hizmet vermektedir. 
2017 yıl sonu itibariyle Sun 
Express Türkiye’nin 19 uçağı, 
Anadolu Jet operasyonlarını 
icra etmektedir.

Türk Hava Yolları’nın 3’ü doğrudan 
ve 9 tanesi de müşterek olmak 
üzere toplam 12 adet iştiraki 
bulunmaktadır.

Çalışan 
Sayısı

7.435
Çalışan 
Sayısı

462
Çalışan 
Sayısı

10.049
Çalışan 
Sayısı

4.530
Çalışan 
Sayısı

3.965

Gelir 1.109 
Milyon ABD Doları

Gelir 1.619 
Milyon ABD Doları

Gelir 258 
Milyon ABD Doları

Gelir 279 
Milyon ABD Doları

Gelir 1.288 
Milyon ABD Doları
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PRATT&WHITNEY 
TÜRK HAVA YOLLARI 
TEKNİK UÇAK 
MOTORU BAKIM 
MERKEZİ LTD. ŞTİ.

Türkiye’deki ve yakın 
bölgelerdeki müşterileri-
ne motor bakım, tamir ve 
revizyon hizmeti sunmak-
tadır.

2008 yılında Türk Hava 
Yolları ve United Techno-
logies iştiraki olan Pratt& 
Whitney’in %49-%51 ortak-
lığı ile kurulmuştur.

İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nda yaklaşık 25 
bin metrekare alan üzerin-
de kurulu bakım merkezi, 
yüksek teknolojide çevre 
dostu kimliği ile tam kapa-
sitede yıllık yaklaşık 200 
adet uçak motoruna bakım 
sunabilecek durumdadır.

Çalışan 
Sayısı

335

Gelir 526 
Milyon ABD Doları

GOODRICH TÜRK 
HAVA YOLLARI 
TEKNİK SERVİS 
MERKEZİ LTD. ŞTİ.

VERGİ İADE 
ARACILIK A.Ş.

THY HAVAALANI 
GAYRİMENKUL 
YATIRIM VE İŞLETME 
A.Ş.

HABOM’daki tesislerinde 
uçak motor kaportası ve 
geri itki sistemlerinin yük-
sek kalite standartları ile 
bakım ve onarımını sağla-
maktadır.

2010 yılında Türk Hava 
Yolları ve Goodrich iştiraki 
olan TSA Rina Holdings 
B.V.’nin %40-%60 ortaklığı 
ile kurulmuştur.

Goodrich Türk Hava Yolları 
Teknik Servis Merkezi, Türk 
Hava Yolları başta olmak 
üzere yerli ve yabancı hava 
yolu şirketlerine uluslara-
rası standartlarda hizmet 
vererek sektöründe önemli 
bir oyuncu olmayı hedefle-
mektedir.

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

2014 yılı Eylül ayında %30 
hissesi Türk Hava Yolları’na, 
%25 hissesi VK Holding 
A.Ş.’ne ve %45 hissesi Mas-
lak Oto A.Ş.’ne ait olmak 
üzere kurulmuştur. 

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

Şirket %100 Türk Hava Yol-
ları A.O. sermayeli olarak 
Kasım 2017’de kurulmuştur. 
Havalimanı işletmeciliği ve 
yatırımları alanları başta 
olmak üzere, 2018 yılı içeri-
sinde faaliyetlerine başla-
ması hedeflenmektedir. 

Üretimini yaptığı uçak kabin içi sis-
temleriyle öncelikle Türk Hava Yolla-
rı’nın ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

2011 yılında kurulan şirketin, %30 his-
sesi Türk Hava Yolları’na, %20 hissesi 
THY Teknik A.Ş.’ye ve %50 hissesi Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ 
-TAI)’ye aittir. 

TCI uçak kabin içi ürünleri ve kom-
ponentlerinin tasarımını, üretimini, 
lojistik desteğini, modifikasyonunu 
ve pazarlamasını gerçekleştirilmek-
tedir. Boeing nezdinde B-737 uçakları 
için dünya çapında “Onaylı Tedarikçi 
Firma” listesine girmeye hak kazanan 
ve uluslararası ihaleleri kazanmaya 
başlayan Şirket, A330 uçakları “Onaylı 
Tedarikçi Firma” listesine girme konu-
sunda Airbus nezdinde görüşmelere 
devam etmektedir.

Çalışan 
Sayısı

39

Gelir 15 
Milyon ABD Doları

Çalışan 
Sayısı

19

Gelir 3 
Milyon ABD Doları

Çalışan 
Sayısı

-

Gelir - 
Milyon ABD Doları

Çalışan 
Sayısı

163

Gelir 7 
Milyon ABD Doları

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

THY UÇUŞ EĞİTİM VE 
HAVALİMANI İŞLETME 
A.Ş. 

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

Uçak koltuğu dizaynı, üretimi, yedek 
parça üretimi, modifikasyonu, pazar-
lanması ve satışını yapan şirket, üreti-
me 2013 yılı sonunda başlamıştır.

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

Araç koltuğunda Türkiye’nin lider fir-
ması olan Assan Hanil Grubu işbirli-
ğiyle kurulan şirket, 2014 yılı başında 
Türk Hava Yolları uçaklarına ilk üreti-
len koltuklarının montajını gerçekleş-
tirmiştir. İlerleyen dönemlerde birçok 
hava yolu firmasına koltuk dizaynı ve 
üretimi, yedek parça üretimi, modifi-
kasyonu ve satışını yapmayı hedefle-
mektedir.

Aydın Çıldır Havalimanı’nda pist, taksi 
yolu ve hangar gibi önemli yatırım-
larını tamamlayan şirket, Türk Hava 
Yollarına eğitim uçuşları için hizmet 
vermeye başlamıştır.

2012 yılında %100 Türk Hava Yolları 
sermayesi ile Aydın Çıldır Havalima-
nı’nın işletmeciliğini yapmak, havacı-
lık eğitimi vermek, sportif ve eğitim 
amaçlı uçuşlar düzenlemek, pist 
uzunluğuna uygun uçak tipleri ile yol-
cu taşımacılığına yönelik faaliyetlerde 
bulunmak üzere kurulmuştur. 

Aydın Çıldır Havalimanı’nda pist, taksi 
yolu ve hangar gibi önemli yatırım-
larını tamamlayan şirket, Türk Hava 
Yollarına eğitim uçuşları için hizmet 
vermeye başlamıştır. Şirket, ilerleyen 
dönemlerde Türk Hava Yolları’nın ve 
havacılık sektörünün pilot açığının ka-
patılmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Çalışan 
Sayısı

81

Gelir 11 
Milyon ABD Doları

Çalışan 
Sayısı

33

Gelir 3 
Milyon ABD Doları
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TRAFİK SONUÇLARI

TOPLAM TRAFİK SONUÇLARI

2017 2016 2015 2014 2013

Ücretli Yolcu (000) 68.617 62.759 61.248 54.675 48.268

Arz Edilen Koltuk-Km 

(milyon)
173.073 170.092 153.209 135.330 116.433

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 136.947 126.815 119.372 106.787 91.997

Yolcu Doluluk Oranı (%) 79,1 74,6 77,9 78,9 79,0

Uçulan Nokta 303 298 287 264 245

Konma Sayısı 483.312 475.303 462.767 422.521 377.400

Uçulan Km (000) 929.936 918.127 864.586 792.438 690.572

Kargo+Posta (ton) 1.122.697 887.164 720.440 667.743 565.391

Fazla Bagaj (ton) 6.904 6.677 7.601 7.925 6.231

DIŞ HAT TRAFİK SONUÇLARI

2017 2016 2015 2014 2013

Ücretli Yolcu (000) 38.487 35.457 34.944 31.967 28.215

Arz Edilen Koltuk-Km 

(milyon)
150.712 149.328 133.594 117.773 101.000

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 118.148 109.768 103.001 92.539 79.696

Yolcu Doluluk Oranı (%) 78,4 73,5 77,1 78,6 78,9

Uçulan Nokta 252 247 236 219 202

Konma Sayısı 275.691 279.781 271.267 250.214 220.037

Uçulan Km (000) 798.971 796.829 746.796 684.442 592.911

Kargo+Posta (ton) 1.052.026 832.126 668.189 616.124 517.848

Fazla Bagaj (ton) 4.107 3.943 4.772 4.986 4.040

İÇ HAT TRAFİK SONUÇLARI

2017 2016 2015 2014 2013

Ücretli Yolcu (000) 30.130 27.301 26.304 22.708 20.053

Arz Edilen Koltuk-Km 

(milyon)
22.361 20.764 19.615 17.557 15.433

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 18.798 17.046 16.370 14.248 12.301

Yolcu Doluluk Oranı (%) 84,1 82,1 83,5 81,2 79,7

Uçulan Nokta 51 51 51 45 43

Konma Sayısı 207.621 195.522 191.500 172.307 157.363

Uçulan Km (000) 130.965 121.298 117.791 107.996 97.660

Kargo+Posta (ton) 70.671 55.038 52.251 51.619 47.543

Fazla Bagaj (ton) 2.797 2.734 2.828 2.939 2.191

48.268

11
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61.248 62.759

68.617

2013 20132014 20142015 20152016 20162017 2017

%43,5 
İç Hat

%53,3 
Dış Hat

%0,8  
Hac-Umre

%2,4 
Özel Kira

2017 YILI TOPLAM 
YOLCU DAĞILIMI

ÜCRETLİ YOLCU
(Bin)

AKK VE ÜYK GELİŞİMİ
(Milyon)

Ocak-Aralık 2016 
döneminde 62,8 milyon 

olan toplam yolcu 
sayısı, 2017 yılının aynı 
döneminde %9,3 artışla 
68,6 milyona ulaşmıştır. 
Yolcu sayısındaki artış 

iç hatlarda %10,4, 
dış hatlarda %8,5 

oranındadır. 

Ücretli Yolcu Km 
(ÜYK), Ocak-Aralık 

2016 döneminde 126,8 
milyar iken, 2017 yılının 
aynı döneminde %8,0 
artarak 136,9 milyara 
ulaşmıştır. ÜYK iç hat 

uçuşlarda %10,3 artarken, 
dış hatlarda %7,6 artış 

göstermiştir.

Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında 
ise %3,5 artış sağlanmıştır. 

Yolcu doluluk oranı ise 4,5 puan 
artmıştır. 

Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), 
Ocak-Aralık 2016 döneminde 170,1 
milyar iken, 2017 yılının aynı döne-
minde %1,8 artarak 173,1 milyara 
ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlar-
da %7,7 iken dış hat uçuşlarda %0,9 
oranındadır. 

Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2016 
döneminde 475.303 iken, 2017 
yılının aynı döneminde %1,7 artışla 
483.312’ye, uçulan nokta sayısı ise 
298’den 303’e yükselmiştir. 

Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2016 
döneminde 887.164 ton iken, 2017 
yılının aynı döneminde %26,5 artışla 
1.122.697 tona yükselmiştir.
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FİLO

Dünyanın en çok ülkesine 
uçan ve dünyanın en geniş 
dördüncü uçuş ağına 
sahip hava yolu olan Türk 
Hava Yolları, 2017 yılı 
sonu itibarıyla 329 uçağa 
ulaşan filosuyla, bu alanda 
dünyanın en büyük 11’inci 
hava yolu şırketi haline 
gelmiştir.

1933 yılında beş uçaklık bir filo ile 
kurulan Türk Hava Yolları, özellikle 
2000’li yıllarda gerçekleştirdiği atı-
lımlarla filosunu genişletmiş ve genç-
leştirmiştir. Dünyanın en çok ülkesine 
uçan ve dünyanın en geniş dördüncü 
uçuş ağına sahip Türk Hava Yolları, 
2017 yılı sonu itibarıyla 329 uçağa 
ulaşan filosuyla, bu alanda dünya-
nın en büyük 11’inci hava yolu şirketi 
haline gelmiştir. 2004 yılı başında 65 
uçaktan oluşan Ortaklık filosu, kısa 
süre içerisinde %406’nın üzerinde 
büyüme kaydetmiştir.

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

FİLO YAŞI 7,7
Her geçen gün gücüne güç katmaya, 
filosunu genişletmeye ve gençleştir-
meye devam eden Türk Hava Yolları, 
Avrupa’nın en genç ve modern filosu-
na sahip olma hedefine doğru hızla 
ilerlemektedir. 2017 yılı sonu itibarıyla 
Türk Hava Yolları’nın ortalama filo 
yaşı 7,7 olarak gerçekleşmiştir.

Türk Hava yolları uzun dönem filo 
projeksiyonu neticesinde 2012 yılında 
siparişi verilen 20 adet B777- 300ER 
ve 20 adet A330-300 uçağının 
teslimleri 2017 yılında tamamlanmış 
olup bu dönemde yeni hat açılışla-
rının yanı sıra mevcut hatlarda da fre-
kans artışı ile uzun menzilde büyüme 
hız kazanmıştır. 

Geniş gövde uçaklara ilave olarak 
2013 yılında siparişi verilen 117 adet 
Airbus dar gövde uçağı kapsamında 
25 adet A321 uçağının siparişi 2017 

yılı içerisinde tamamlanmıştır. Kalan 
92 adet yeni nesil dar gövde uçak-
lardan olan A321 NEO uçaklarının 
teslimleri 2018 yılının yaz sezonunda 
başlayacak olup teslimlerin 2023 yılı 
sonuna kadar tamamlanması plan-
lanmaktadır.

Ayrıca 2013 yılında siparişi verilen 95 
adet Boeing dar gövde uçağı kap-
samında 20 adet B737-800 uçağı 
geçmiş yıllarda teslim alınmış olup 
2018 yılından itibaren yeni nesil B737 
MAX ailesi uçakları teslim alınmaya 
başlanacaktır. Bu uçakların teslim-
lerinin 2022 yılında tamamlanması 
planlanmaktadır.

2014 yılında siparişi verilen 4 adet 
A330-200F uçağının teslimleri 2017 
yılında tamamlanmıştır. Bu uçakla-
ra ilave olarak 2 adet B777F kargo 
uçağı 2017 yılı sonunda teslim alınmış 
olup kargo operasyonundaki büyü-

me hedefleri doğrultusunda 2017 yılı 
içerisinde kiralanmış olan ve 2018 
yılı sonunda filodan çıkacak olan 3 
adet B747-400F uçağının yerine 2018 
yılında teslim alınmak üzere B747-
400F uçaklarına göre daha verimli 
olan 3 adet B777F kargo uçağı sipari-
şi verilmiştir.

“Türk Hava Yolları, “Fırsatların değer-
lendirilmesi, risk yönetimi, sürdürüle-
bilirlik, dinamik kapasite Planlama ile 
uçuş ağı genişliği ve yoğunluğunun 
arttırılması” stratejileri kapsamında 
her yılın sonunda filo projeksiyonları-
nı güncellemektedir.

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

Ortaklık, dar gövde ve geniş gövde 
uçak siparişleriyle yakıt tüketimin-
de mevcut filoya göre %15’e yakın 
tasarruf sağlayacaktır. Siparişi verilen 
uçaklarla daha uzak menzillere ulaşı-
labilecek, uçuş ağı ve yolcu yoğunlu-
ğu gelişimi sağlanabilecektir.

DAR GÖVDE (223 ADET)

B737-900ER 15 Adet

B737-800 108 Adet

A320-200 24 Adet

A321-200 68 Adet

A319-100 7 Adet

B737-700 1 Adet

KARGO (16 ADET)

A310-300F 3 Adet 

A330-200F 9 Adet 

A300-600F 1 Adet 

B747-400F 1 Adet 

B777-200LRF 2 Adet 

TOPLAM UÇAK SAYISI: 329
ORTALAMA FİLO YAŞI: 7,7

GENİŞ GÖVDE (90 ADET)

A330-200 16 Adet 

A330-300 37 Adet

A340-300 4 Adet

B777-300ER 33 Adet
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AKK Değişim %20,1

ÜYK Değişim %22,2

Yolcu Sayısı Değişim %25,1

AKK Değişim %-6,0

ÜYK Değişim %-1,0

Yolcu Sayısı Değişim %-0,6

AKK Değişim %-4,6

ÜYK Değişim %1,5

Yolcu Sayısı Değişim %3,0

AKK Değişim %4,0

ÜYK Değişim %8,9

Yolcu Sayısı Değişim %9,9

AKK Değişim %-0,3

ÜYK Değişim %8,5

Yolcu Sayısı Değişim %8,8

AKK Değişim %2,2

ÜYK Değişim %9,9

Yolcu Sayısı Değişim %10,4

UÇUŞ AĞI

KUZEY AMERİKA ORTA VE GÜNEY AMERİKA AVRUPA AFRİKA ORTA DOĞU UZAK DOĞU

11
UÇUŞ 

NOKTASI

6
UÇUŞ 

NOKTASI

114
UÇUŞ 

NOKTASI

51
UÇUŞ 

NOKTASI

34
UÇUŞ 

NOKTASI

36
UÇUŞ 

NOKTASI
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UÇUŞ AĞI

Dünyanın en fazla ülkesine 
uçan hava yolu şirketi olan 
Türk Hava Yolları 2017 yılı 
boyunca da yolcuların 
dünyasını genişletmeye 
devam etmiş, uçuş ağına 5 
yeni destinasyon eklemiştir. 

Yeni açılan hatlarla birlikte toplamda 
120 ülke ve 300 şehir ve 303 noktaya 
ulaşan Türk Hava Yolları, Türkiye ve 
dünyanın birçok noktasını birbirine 
bağlayarak, yolcuların dünyada iste-
dikleri her yere kolaylıkla ulaşmasına 
imkan tanımaktadır. 

Türk Hava Yolları 2017 yılında Ukray-
na’da Harkiv, Rusya Federasyonu’nda 
ise Samara ve Voronej noktalarını 
yolcularının deneyimine sunmuştur. 
Afrika’da da yatırımlarını sürdüren 
Ortaklığımız Gine’nin başkenti Konak-
ri’yi de haftalık 2 frekans olarak icra 
edilen seferleri ile dünyaya bağlamak-
tadır. Uzak Doğu’nun gözde turistik 
destinasyonlardan Phuket ile büyülü 
tropikal dünyaların kapılarını yolcuları-
na açmaktadır. 

%9
Afrika

%1
Güney ve Orta 
Amerika

%6
Kuzey Amerika

%55 
Avrupa

%14
Uzak Doğu %15 

Orta Doğu

2017 YILI YURT DIŞI 
BÖLGESEL YOLCU DAĞILIMI

%2,0

Orta ve Güney 
Amerika

%9,2

Afrika

%13,6

Türkiye

2017 YILI BÖLGESEL GELİR DAĞILIMI
(USD)

Yurt İçi 

Nokta 

Sayısı 51

Yurt Dışı 

Nokta 

Sayısı 252

Açılan 
Uçuş 

Noktası 

Sayısı
5

Toplam 

Uçuş 

Noktası 303

Orta Doğu

%13,3

Avrupa

%30,4

Uzak Doğu

%21,0

Kuzey 
Amerika

%10,6

Uçulan 

Ülke 
Sayısı 120
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KARGO

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

2016 yılında 1 milyar ABD Doları 
seviyesinde olan kargo gelirleri, 2017 
yılında bütçe hedefinin de üzerine 
çıkarak, %32’lik bir büyümeyle 1,3 
milyar ABD Doları düzeyini aşmıştır. 
Benzer şekilde, taşıdığımız kargo 
miktarı da yaklaşık olarak %26,5 bü-
yüme göstererek 2016 yılındaki 890 
bin tonluk seviyesinden 1,13 milyon 
ton düzeyine çıkmıştır.

2017 yılı hava kargo sektörü için 
başarılı bir yıl olmuştur. 2017 yılında 
sektörde taşınan kilometrelendiril-
miş kargo miktarı %9,3 kargo birim 

gelirleri de %5 artmıştır. 2016 yılında 
küçülüp, 50 milyar ABD Doları sevi-
yesinin de altına inerek son on yılın 
en düşük seviyesine inen global hava 
kargo gelirleri, 2017’de 54,5 milyar 
ABD Dolarına yükselmiştir.

2018 yılının da hava kargo sektörü 
için iyi geçeceği, toplam hava kargo 
gelirinin 59 milyar Amerikan Doları 
seviyesini aşacağı öngörülmekte-
dir. Bununla birlikte Turkish Cargo 
geçtiğimiz on yılda binde dörtler 
seviyesinden yüzde ikiler seviyesine 
çıkardığı dünya hava kargo pazarın-

daki payını, 2018 yılında da arttırmayı 
ve %2,6 seviyesine ulaşmayı hedefle-
mektedir.

Bu hedef doğrultusunda, 2018 yılı 
için bütçelenen kargo geliri 1,5 milyar 
ABD Doları seviyesinde olup, 2017 
yılında olduğu gibi bu yıl da bütçe 
hedefinin üzerinde bir büyümenin 
gerçekleşmesi için çalışılacaktır.

Hedeflerimize ulaşabilmek için 2016 
yılında yapılan altyapı yatırımlarına 
ilave olarak, 2017 yılında da kargo fi-
lomuzda genişlemeye gidilmiştir. Kar-
go filomuzda 2016 sonu itibarıyla 13 
adet kargo uçağı bulunurken, bu sayı 
2017 yılı içindeki ilavelerle yıl sonunda 
16’ya yükselmiştir. Uçak sayısı artışına 
ilave olarak, kargo uçakları bir önceki 
yıla kıyasla %2 düzeyinde daha fazla 
uçurulmuştur. Uçak sayımızdaki artış 
ve uçakların daha verimli kullanılma-
sı sonucu kargo uçakları ile üretilen 
kilometrelendirilmiş kapasite (AKTK) 
2017 yılında %31’in üzerinde artmıştır.

Kargo uçağı sayımızdaki artışla bir-
likte, kargo uçağı ağımız 2017 yılında 
da genişlemeye devam etmiş ve sene 
başında 63 olan uçuş noktası, sene 
sonunda 73’e çıkmıştır. 2017’de kargo 
uçuş ağımıza eklediğimiz noktalar 
arasında Sao Paulo, Johannesburg, 
Madagaskar, Kano, Oslo, Basel ve 
Darüsselam başı çekmektedirler. 
Bunlara ilave olarak Şanghay, Nairo-
bi, Chicago gibi noktalarda frekans 
artışı gerçekleşmiştir.

2018 yılı içerisinde, geride bıraktığı-
mız yılda olduğu gibi kargo filomuzu 
Türk Hava Yolları yolcu filosu ile oran-

tılı olarak büyütmeyi planlamaktayız. Bu 
çerçevede, filomuza katılacak 2 adet Boeing 
747F kargo uçağı ile 2018 yılına başlanacak, 
yıl içerisinde filonun genişletilmesine devam 
edilecektir.

2015 yılı başında yeni tesise geçilmesi, Ekim 
ayında bilgi sistemlerinin tamamen yenilen-
mesi, 2016 yılında bu iki büyük değişiklikten 
kaynaklı süreç değişikliklerinin devreye 
alınması ve yaygınlaştırılması sonucu artan 
operasyonel kabiliyetler ve performans ta-
kip mekanizmaları, 2017 yılında ürün odaklı 
geliştirmelere zemin hazırlamış, hem süreç-
lerde hem de organizasyonda buna yönelik 
kapsamlı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 
Bu gelişmeler 2018 yılında ürün seçenek-
lerinin ve altyapısının genişlemesine ve 
özel ürünlerde yüksek performansa imkan 
sağlayacaktır. 

2017 yılı İstanbul Yeni Havalimanı kargo 
tesisleriyle ilgili önemli çalışmaların yürü-
tüldüğü bir yıl olmuştur. Stratejik planlar 
çerçevesinde kavramsal tasarımlar ger-
çekleştirilmiş, mimari tasarım çalışmaları 
inşaatın başlamasına imkan sağlayacak 
seviyeye taşınmış, depolama sistemleriyle 
ilgili en büyük ihaleler tamamlanmıştır. Tesis 
arazisinin teslim edilmesiyle birlikte inşaat 
başlayacak olmakla birlikte, 29 Ekim 2018 
tarihinde kargo operasyonunun başlama-
sını mümkün kılacak alternatif çözümler de 
devreye alınmıştır.

Turkish Cargo olarak, geride bıraktığımız 
yılda ulaştığımız seviyeyi 2018 yılında daha 
da yukarılara taşıyarak, taşınmayı planladı-
ğımız İstanbul Yeni Havalimanı’nda dünya-
nın en büyük hava kargo taşıyıcılarından biri 
olmak üzere hazırlıklarımızı sürdüreceğiz.

Turkish Cargo Pazar PayıDünya Hava Kargo Pazar Payı

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2018F2017E

2017

DÜNYA HAVA KARGO PAZARI VE 
TÜRK HAVA YOLLARI PAZAR PAYI* 

KARGO POSTA GELİŞİM 
(TON)

2017 YILI KARGO BÖLGELERİ SATIŞ BAZLI GELİR (USD) VE 
TONAJ YÜZDELERİ

60,7 62,4

52,3
47,5

54,5

59,2

1,41

2,60

1,56

1,78

2,08
2,15

%4,7 | %3,7

%26,1 | %20,1%18,6 | %17,1%7,2 | %7,8

%7,8 | %6,5

%30,2 | %40,9%5,4 | %3,9Afrika

Türkiye
Orta ve 

GüneyAvrupa
Amerika

Doğu Avrupa 
ve Rusya

Asya ve 
Uzak DoğuOrta Doğu

Satış Bazlı Gelir (USD)Satış Bazlı Tonaj

1.122.697

887.164

720.440667.743
565.391

* Kaynak: IATA Industry Economic Performance & THY Finansal Raporları
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SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK YÖNETİMİ 
VE BAKIM ONARIM

SÜREKLİ UÇUŞA 
ELVERİŞLİLİK YÖNETİMİ
Türk Hava Yolları A.O., yolcu uçak-
larına ek olarak VIP ve eğitim uçak-
ları dahil 350’nin üzerinde uçağı için 
SHGM’den aldığı SHY-M (Sürekli 
Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumlu-
luğu Yö netmeliği) onayı kapsamında 
sürekli uçuşa elverişlilik faaliyetleri-
nin sevk ve idaresini gerçekleştirmek-
tedir.

Ticari hava taşımacılığı İşletme 
Ruhsatı (AOC) altında yer alan ticari 
uçaklar (SHY-6A Filosu, Airbus A320 
serisi, Airbus A330, Airbus A340, Bo-
eing 737NG yeni nesil serisi ve Boeing 
777) ile Genel Havacılık İşletme Ruh-
satı altında yer alan VIP ve eğitim 
uçaklarının (SHY-6B Filosu- Cessna 
172S, Gulfstream 450, Gulfstream 
550, A319CJ, Bombardier Challenger 

850, Diamond DA40 ve Diamond 
DA42) tümünün Sürekli Uçuşa Elve-
rişlilik ve Bakım Yönetimi Sorumlulu-
ğu Türk Hava Yolları A.O. tarafından 
yürütülmektedir. Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından her iki filo için 
Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi 
Kuruluşu Onay Sertifikası yayımlana-
rak onaylanmıştır. Türk Hava Yolları 
A.O. ticari filosundaki uçaklar için 
Türkiye’de Uçuşa Elverişlilik Gözden 
Geçirme yetkisi alan ilk firmadır.

Alınan onaylar kapsamında, önce-
likli olarak hava araçlarının işletim 
ömründeki herhangi bir zamanda, 
yürürlükteki uçuşa elverişlilik gerek-
liliklerine uygun olmasını ve emni-
yetli işletim için elverişli bir durumda 
kalmasını sağlamakla birlikte, bir 
uçak için sipariş veya kiralanma 
kararı alınması aşamasındaki fizibilite 

çalışmalarından filodan çıkışına kadar 
olan süreç içerisindeki uçak seçimi, 
uçak konfigürasyonlarının belirlen-
mesi, BFE sistemlerinin belirlenme-
si, motor seçimi, uçakların teslim 
alınması, ilgili bakım anlaşmalarının 
yapılması, uçağın Türk Hava Yolları 
operasyonu süresince uçuşa elverişli-
liğinin sağlanması, teknik modifikas-
yonlar, kabin içi eğlence sistemlerinin 
uçağa takılması, uçağın iade edilmesi 
gibi tüm teknik bakım hizmetlerinin 
tedarik edilmesi ve sürekli uçuşa 
elverişlilik yönetimi faaliyetlerinin 
eksiksiz ve mevcut hedeflere uygun 
olarak gerçekleştirilmektedir.

Türk Hava Yolları filosunun uçuşa 
elverişlilik, güvenilir lik ve işlerlik 
noktalarında en yüksek standartlara 
sahip olması, sektörde tecrübeli ekibi 
ve alanında öncü iştiraki Türk Hava 

Yolları Teknik A.Ş. başta olmak üzere 
bakım ve/veya mühendislik hizmeti 
alınan, sektörde lider ulusal ve ulus-
lararası firmalarla arasında oluştur-
duğu güçlü işbirliğinin neticesidir.

Türk Hava Yolları A.O. emniyet, müş-
teri memnuniyeti ve verimliliği kendi-
sine öncelikli hedef olarak belirlemiş 
olup filosuna katılacak ve filosunda 
halihazırda kullandığı uçakların teknik 
durumunu bu hedeflerle uyumlu ola-
cak şekilde tutmak için çalışmaktadır.

BAKIM ONARIM
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., İstanbul, 
Ankara ve Aydın Çıldır’da konumlan-
dırılmış, toplam 576.000 metrekare 
kapalı alana sahip olan tesisleri ve 
8 hangarıyla, ticari hava yolu şirket-
lerine ve iş jeti operatörlerine bakım 
onarım hizmetleri sunmaktadır.

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

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Boeing 
737NG, Boeing 757, Boeing 767, Boe-
ing 777, Airbus A320 serisi, A320NEO 
serisi, Airbus A330, Airbus A340,  
Gulfstream G-IV/G-V/ G550, Bom-
bardier Challenger 850, Cessna 172 
ve Diamond DA42 uçak tipleri için 
hat bakım, üs bakım ve kompo-
nent bakım hizmetleri sunmaktadır. 
Bu uçaklarda kullanılan yedek güç 
üniteleri, iniş takımları, uçuş elekt-
roniği bileşenleri, hidrolik-pnömatik 
komponentler, fren sistemleri, lastik 
ve jant ile mekanik komponentler için 
gereken tüm bakım ve onarım faali-
yetleri Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 
bünyesinde gerçekleştirilmektedir. 
Dünya genelinde, Türk Hava Yolları 
Teknik A.Ş. “komponent pool” hiz-
met havuzuna dahil olan uçak sayısı 
700’ün üzerindedir.

A1 Temel Eğitim ve Sınav yetkisi alan 
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., 2016 yı-
lında da Kategori B1/B2 Temel Eğitim 
ve Sınav yetkisini mevcut yetkilerine 
dahil etmiştir.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. aldığı bu 
yetkilerle birlikte EASA tarafından bu 
alanda Türkiye’de yetkilendirilmiş ilk 
ve tek kuruluş olma vasfını kazan-
mıştır.

Türk Hava Yolları emniyet, müşteri 
memnuniyeti ve verimliliği kendisine 
öncelikli hedef olarak belirlemiştir. 
Filosuna katılacak ve filosunda 
halihazırda kullandığı uçakların 
teknik durumunu bu hedeflerle 
uyumlu olacak şekilde tutmak için 
çalışmaktadır.

EASA, FAA ve SHGM 
tarafından bakım hizmeti 
verme onayına sahip olan 

Türk Hava Yolları Teknik 
A.Ş., en önemli müşterisi 
olan Türk Hava Yolları’nın 
yanı sıra, Avrupa, Asya, 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
bölgelerinde 100’den fazla 
hava yolu şirketine hizmet 

vermektedir.

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

Çevreye ve çalışanlarının sağlığına 
duyarlı olan Türk Hava Yolları Teknik 
A.Ş. sahip olduğu ISO 14001 Çevre, 
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi sertifikaları ile İSGÇ 
uygulamalarını belgelemektedir. 
Çağımızda öncelik kazanan Güven-
lik bilincinin gereğini ise ISO 27001 
sertifikası ile belgelemektedir

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 7.000’i 
aşkın çalışanı, sürekli büyüyen kapa-
sitesi ve iş hacmi ile bölge ekonomisi 
ve havacılık sektöründe önemli bir rol 
üstlenmektedir. Ayrıca Türk Hava Yol-
ları Teknik A.Ş. potansiyel müşteriler 
için SHY-6B kapsamında bu yetkiyi 
2017 yılında almıştır.

EASA PART-147 / SHY-147 
TEMEL EĞİTİM
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. aynı 
zamanda bir bakım eğitimi kuruluşu 
olarak da hizmet vermektedir. EASA 
(European Aviation Safety Agency) 
ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Mü-
dürlüğü)’den , 2015 yılında Kategori 
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Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 2017 
yılında Tayland ve Irak ülke otorite 
sertifikalarını ilk kez alırken; FAA, 
Aruba, Bahreyn, Bailiwick of Guern-
sey, Birleşik Arap Emirlikleri, Cayman 
Adaları, Endonezya, Fas, Katar, Kır-
gızistan, Libya, Mısır, Pakistan, Suudi 
Arabistan, Singapur ve Tunus sertifi-
kalarını genişletmiş, mevcuttakilerini 
ise yenilemiştir.

Ayrıca Bermuda Sivil Havacılığı yet-
kisi kapsamımıza Bişkek, Taşkent ve 
Bakü hat istasyonlarımız eklenmiş 
olup; Katar yetkisi kapsamımıza da 
Seul, Adana ve Sabiha Gökçen hat 
istasyonları dahil edilmiştir.

TABLET BAZLI KABİN İÇİ 
EĞLENCE SİSTEMİ
Türkiye’de geliştirilen ilk yerli Tablet 
Bazlı Kabin İçi Eğlence Sistemi (TBI-
FE), Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile 
Havelsan A.Ş. arasında 2012 yılında 
imzalanan stratejik işbirliği anlaşması 
kapsamında %100 Türk mühendisliği 
ile üretilmiştir.

2016 yılı Temmuz ayı itibarıyla kuru-
lumuna başlanan Tablet Bazlı Kabin 
İçi Eğlence Sistemleri, bu tarihten 
itibaren Türk Hava Yolları A.O.’ya ait 
IFE sistemi bulunmayan dar gövdeli 
uçaklarda, uçuş sırasında Business 
Class yolculara film, müzik, harita, 
e-magazin gibi medya içeriklerini 
sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

KABLOLU KABİN İÇİ 
EĞLENCE SİSTEMİ
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile Ha-
velsan A.Ş. işbirliğinin diğer bir ürünü 
de Kablolu Kabin İçi Eğlence Sistem-
leridir.

Bu ürün ile ilgili 2017 yılında devam 
eden çalışmalar ile koltuk arkası ek-
ranlarda istenildiğinde ses ve görün-
tü (audio video on demand-AVOD), 
oyun, e-anket, e-yayınlar vb. güncel 
medya içeriklerinin sunulması amaç-
lanmaktadır. Türk Hava Yolları Teknik 

A.Ş.’nin donanımını, tasarımını/üre-
timini, sistem mühendisliğini, test/
sertifikasyon çalışmalarını ve uçak 
montajını yapacağı; Havelsan A.Ş.’nin 
ise yazılım ve entegrasyonunu sağla-
yacağı, %100 Türk mühendisliği ürünü 
sistemin; 2018 yılı 4. çeyreğinde ser-
tifikasyon işlemlerinin tamamlanması 
hedeflenmektedir.

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

TURKISH ENGINE CENTER
Pratt&Whitney ile ortak olarak kuru-
lan Turkish Engine Center (TEC), 2017 
senesini oldukça verimli geçirmiştir. 
Sene içerisinde 126 adet motor teslim 
edilmiştir, bunların 45 tanesi “3rd 
Party” müşterilere aittir. 2017 yılın-
da, gerek toplam teslimatta gerekse 
toplam “3rd Party” motor teslimatında 
kuruluştan itibaren en yüksek değer-
lere ulaşılmıştır. 

Türk Hava Yolları A.O. ile 2017 yılı 
içerisinde 3 yıl kesin ve 2 yıl opsiyonlu 
süreli olmak üzere, V2500 ve CFM56-
7B tipi motorları için bakım anlaşması 
imzalamıştır.

GOODRICH TURKISH 
TECHNIC SERVICE CENTER
UTC Aerospace Systems ile ortak-
lık olarak kurulan Goodrich Turkish 
Technic Service Center, 2017 yılında, 
bir önceki seneye göre gelirini %47 
artırmıştır ve 2017 yılında 3rd Party 
gelir oranı %34’e ulaşmıştır.

TURKISH CABIN INTERIOR
TAI ile ortaklık olarak kurulan ve Sa-
biha Gökçen Tesislerimizde bulunan 
bir diğer iştirakimiz Turkish Cabin 
Interior (TCI) ilk Türk galleyini üreten 
şirket olma özelliğinin yanısıra dünya 

üzerinde en çok kullanılan 2 uçak ti-
pinden biri olan Boeing 737 yeni nesil 
tipi uçaklarında “Global Offerable” 
ilan edilmiştir ve katalogda yer olan 4 
üretici firmadan birisi olma başarısını 
göstermiştir. 

Turkish Cabin Interior, 2017 yılında 
SpiceJet ile 155, Azerbaycan Hava 
Yolları ile 10, JetAirways ile 79 adet 
B737MAX için galley siparişi alarak 
müşteri portföyünü genişletmiş ve 
uluslararası mecrada bilinirliğini artır-
mıştır. 

TSI AVIATION SEATS
Assan Hanil ile ortaklık olarak kuru-
lan ve Türkiye’nin ilk ve tek uçak kol-
tuk üretici firması olan TSI AVIATION 
SEATS, üretimde yerli tedarikçiler ile 
çalışmaktadır ve %80 oranında yerli 
ürün kullanmaktadır. 

2017 yılı içerisinde gerçekleştiri-
len önemli gelişmeler arasında, 
A320NEO ve B737MAX uçakları için 
üretilen “Epianka” isimli koltuk ile 
B737MAX offerable listesine girilmiş, 
ilk B777 linefit teslimatı yapılmış, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak 
onaylanmış ve Azerbaycan Hava Yol-
ları ile 10 Uçaklık B737MAX anlaşması 
yapılmıştır.

TSI AVIATION SEATS, 2017 yılında 
gelirlerini bir önceki seneye göre %48 
oranında artırmıştır.

Rüya gibi yolculukların 
adresi Türk Hava Yolları, 
daha iyi eğlence sistemi 
ile misafirlerine konforlu 
bir yolculuğun kapılarını 

aralıyor.
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İKRAM

“En İyi Business Class Özel Yolcu 
Salonu” birincilik ödülü bu sene de 
“Turkish Airlines Lounge Istanbul”un. 
Salon ayrıca; yolcuların beğenisine 
sunulan farklı ve zengin ikram 
hizmetiyle, geçtiğimiz üç yılda 
olduğu gibi bu sene de “En İyi 
Business Class Özel Yolcu Salonu 
İkramı” ödülünü almaya hak 
kazanmıştır.

Hava yolu ikramına yeni bir bakış açısı ile farklı lezzet ve sunumlar 
getiren Türk Hava Yolları, her yıl hava yolu şirketlerini derecelen-
diren ve sektörün en saygın ödülleri olarak bilinen “Skytrax Yolcu 
Tercih Ödülleri” değerlendirmesinde, 2017 yılında da bir önceki 
yıl olduğu gibi dünya sıralamasında “En İyi Business Class İkram” 
ödülü ile onurlandırılmıştır.

Her detayıyla dünya çapında rağbet gören ve yolcularına ayrıcalıklı 
konforun kapılarını sonuna kadar açan “Turkish Airlines Lounge 
Istanbul”, Türk Hava Yolları’na dünya sıralamasında geçen sene ol-
duğu gibi bu yılda “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu” birin-
cilik ödülünü kazanmıştır. Yine bu salonda yolcularının beğenisine 
sunduğu farklı ve zengin ikram hizmetiyle de, geçtiğimiz üç yılda 
da olduğu gibi bu sene de “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu 
İkramı” ödülünü almaya hak kazanmıştır. Turkish Airlines Lounge 
Istanbul’da haftanın belirli günlerinde yöresel yemeklere de yer 
verilmekte olup, özellikle yeni eklenen Çin, Japon ve Hint mutfak-
larına ait yemekler misafirlerimizden büyük beğeni toplamıştır.

FLY GOOD FEEL GOOD
2017 yılı içerisinde Fly Good Feel 
Good projesi ile dikkatleri üzerimize 
topladık. Türk Hava Yolları’nın bu yeni 
projesi, iyi bir uçuş deneyimini esas 
alarak; yolcuların her açıdan rahat bir 
seyahat geçirmesi için uçuş öncesin-
de, uçuş sırasında ve uçuş sonrasında 
yapılması gerekenleri detaylıca ele 
alan bir çatı altında toplamıştır.

Fly Good Feel Good Projesi, müşte-
ri memnuniyetini esas alarak uçuş 
anlayışına yepyeni bir soluk getirmeyi 
hedeflemektedir. Türk Hava Yolları’nın 
yolcularının ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurarak hayata geçirdiği bu 
proje uçuş öncesi hazırlıktan kabin 
egzersizlerine, uyku düzeninden yoga 
ve meditasyona kadar uçak seyaha-
tini olumlu yönde etkileyecek pek çok 
konuda yolculara rehberlik etmekte-
dir. Ayrıca uçuşlarımızda bitki çayları 
servis konseptimiz bu proje kapsa-
mında yenilenmiştir.

Proje kapsamında, Uçak İçi Eğlence 
Sistemi üzerinden ulaşılan bilgilen-
dirici videolar; bebek ve çocuklarla 
birlikte yapılan uçuş, uçuş sırasında 
beslenme, hamilelikte yapılan uçak 
seyahati, uçuş sırasında gerçekleşen 
burun ve kulak tıkanıklığının ön-
lenmesi, uçuş sonrası oluşabilecek 
jetlag’in etkilerini azaltma gibi farklı 
konu başlıklarında tavsiyeler yer 
almaktadır. 

vali için özel tasarım moon cake, Dini 
Bayramlar’da çikolata, 23 Nisan’da 
çocuk misafirlere uygun çikolata ikra-
mı yapılmıştır. 

Ramazan ayı boyunca ikramlarımız, 
misafirlerimize özel tasarım kutularda 
sunulmuştur. Ayrıca, uçuşlarımızda 
Türk Hava Yolları’nın markası olan 
WE’R ambalajlı paketlerde fındık 
veya yer fıstığı yolcularımıza ikram 
edilmiştir.

2017 yılında açılışını yaptığımız 
Konakri, Voronej, Samara ve Phuket 
hatları için yöresel ögeler ile bu böl-
gelerin kültürel özelliklerini yansıtan 
menü kartları oluşturulmuştur. 

Türk Hava Yolları 2018 yılında da 
misafirlerinin beklentilerini ölçmeye 
devam ederek yolcu memnuniyetini 
en üst seviyede tutma adına ikram 
kalitesi ve konseptlerini sürekli geliş-
tirmeyi sürdürecektir.

TÜRK HAVA YOLLARI İLE 
DÜNYA LEZZETLERİNE 
YOLCULUK 
Yolcu memnuniyetinin öncelikli hedef 
olarak belirlendiği Türk Hava Yolları, 
ikram konseptinde hem Türk mutfağı 
hem de Batı mutfağının harman-
lanmasıyla oluşturulan menülerle 
yetinmeyip, Dünya mutfaklarındaki 
yöresel lezzetlere de yer vermektedir. 

Türk Hava Yolları, ülkemizin bayrak 
taşıyıcı hava yolu şirketi olarak sek-
tördeki en iyi ikram servisini sunmak-
la kalmayıp yeni trendler oluşturmak 
ve misafirlerini sürekli şaşırtmak 
için yenilikçi uygulamalarına devam 
etmektedir.

Bu kapsamda, Uçak İçi Eğlence 
Sistemleri ve diğer kanallarla (sosyal 
medya, yolcu mektupları vb.) tarafı-
mıza iletilen yolcu ve kabin geri bildi-
rimleri değerlendirilerek, ikramlarımız 
sürekli yenilenmektedir. Bu yeniliklere 
örnek olarak; yolcularımızdan gelen 
talepler neticesinde menülerimizde 
Dünya mutfaklarının yöresel yemek 
seçeneklerine ağırlık verilmiştir. 

Türk Hava Yolları, özel günleri de 
farklı ürün ve hizmetlerle misafirleri-
ne unutulmaz kılmıştır. Yılbaşı gecesi 
havada olan misafirlere kek, Sevgililer 
Günü’nde kartlı çikolata, Çin Yeni Yılı 
için çikolata ve Çin Sonbahar Festi-
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KONFOR ÜRÜNLERİ
2017 yılında Türk Hava Yolları, yolcu 
memnuniyetini en üst seviyeye taşıma 
odaklı geliştirdiği hizmet ve ürün skala-
sına yenilikler katmaya devam etmiştir. 
Kozmetik dünyasının önemli isimleri ve 
dünyanın en ünlü tasarım markalarının iş 
birliğiyle hazırlanan Bentley, Jaguar, Ce-
rutti, Chopard ve Furla markalı seyahat 
kitleri yolcuların kullanımına sunulmaya 
devam edilmiştir.

2017 yılında yolcularımıza toplam 
1.025.750 adet Business Amenity Kit, 
9.696.130 adet Economy Relax Kiti, 
452.640 adet Umre Kiti, 110.530 adet Hac 
Kiti, 135.000 adet çocuk kiti, 174.00 adet 
oyuncak, 164.700 adet Business Kulak-
lık, 32.500.000 adet Ekonomi Kulaklık, 
1.500.000 adet Battaniye, 1.200.000 
adet Yastık ve Yastık Kılıfı, ekonomi sınıfı 
için 160.000 adet El Losyonu, El Sabunu, 
oda kokusu servis edilmiştir.

UÇAK İÇİ MEDYA 
2017 yılında yapılan yeni anlaşmalar ile uçak 
içi medyaya dâhil edilen vizyon filmleri, kla-
sik filmler, uluslararası filmler, TV programı 
ve belgesel program sayı ve çeşitliliğinde 
gözle görülür bir artış sağlanmıştır. 

Müzik kategorilerinde revizyonlar yapılmış, 
içerik sayısı artırılmıştır.

Fly Good Feel Good projesi hayata geçiril-
miş, yolcularımıza uçuşları sırasında faydalı 
bilgileri aktaran videolar eğlence sistemi-
mizde gösterime girmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyat-
roları ile işbirliği yapılmış, tiyatro sezonunda 
oynayan oyunlardan seçilen birkaç oyun için 
özel çekim yapılarak eğlence sistemimizde 
tiyatro kategorisi altında sunulmuştur.

"Linkedin Learning” kategorisi ile eğitim içe-
rikleri eğlence sistemimize dahil edilmiştir.

Eğlence sisteminde filmlerin sunulduğu dil-
lere göre kategorizeleştirilmesi sağlanarak, 
yolcularımızın dublaj dili tercihine göre daha 
kolay film seçimi yapabilmelerine olanak 
sağlanmıştır.

"Spor” ve “İş Dünyası” TV kategorileri altında 
yolcularımıza farklı TV içerikleri sunulmuştur.

Eğlence sisteminde 678 yeni film, TV progra-
mı/dizi/belgesel ve 997 farklı müzik albümü 
yolcuların beğenisine sunulmuş, toplamda 
3.420 farklı program 2017 yılında servis edil-
miştir.

Türk Hava Yolları misafirleri, PLANET Eğlence 
sisteminin arşivinde yer alan zengin içerik-
lerden diledikleri film ve TV Programlarını 
25.601.096 saat boyunca izleyerek, 3.267.317 
saat boyunca özenle seçilmiş müzikleri din-
leyerek ve 1.719.393 saat boyunca eğlenceli 
oyunları oynayarak çok daha keyifli bir seya-
hat deneyiminin tadını çıkarmışlardır.

Kıtalarası uçuşlarda Business sınıfı 
yolcularımızın daha konforlu uçuş deneyimi 
yaşayabilmeleri için DENON marka 
kulaklıklar sunulmaya devam edilmiş olup, 
tüm dış hat ekonomi sınıfında yüksek 
ergonomi ve ses kalitesine sahip kulaklıklara, 
kıtalararası dışında tüm dış hat uçuşlarda 
Business sınıfında sunulmak üzere Philips 
markalı kulaklığa geçiş yapılarak yolcu 
memnuniyeti sağlanmıştır.

Tamamen mısır nişastası 
gibi yenilenebilir kaynak-
lardan elde edilen, zararlı 

madde içermeyen ve 
doğaya terk edildiğinde 

bütünüyle doğaya yararlı 
hale dönüşen ambalajlar 

kullanmaya 
başladık.

Uzun uçuşlarda bebekli 
yolcularımızın ihtiyacını 
düşünerek hazırladığımız 
bebek setini Ağustos ayında 
sunmaya 
başladık.

Geniş gövde ekonomi 
lavabolarında Atelier Rebul 

markalı losyon ve kolonyadan 
oluşan setleri yolcularımızın 

beğenisine sunduk.

Çocuk yolcularımızda farkındalık ve 
çevre bilinci oluşturmak amacıyla 
sunduğumuz oyuncak setlerinde 

plastik ürünlerden doğal, ahşap ve 
tekstilden oluşan ürünlere geçiş yaptık. 

Set içeriğimizde yer alan oyuncakların 
tanıtımı için tasarlanan broşürleri 

geri dönüştürülmüş kağıtlardan 
hazırlayarak doğayı korumaya yönelik 

mesajımızı bir kez daha vurgulamayı 
hedefledik.

51 adet B777 ve A330 uçakta yolcularımız 
mobil data ve SMS servislerini kullanabilmek-
tedir.

Koltuk arkası ekranlı uçak içi eğlence sistemi 
olmayan uçaklar ile gerçekleştirilen 2 saat 
ve üzeri dış hat seferlerinde Business Class 
yolcularımızın uçuş süresince keyifli vakit 
geçirmeleri adına yerli ve yabancı filmler, kısa 
programlar ve seçkin müzik içeriklerini içeren 
toplam 132.000 adet Samsung tablet yıl bo-
yunca yolcularımızın hizmetine sunulmuştur. 

Ayrıca yine 2017 yılında yolcu memnuniyetini 
etkileyen tüm hizmetlerimizi ölçmek adına 
uçak içi ekranlar üzerinden anket uygulama-
sı canlıya alınmış olup anket sonuçları ilgili 
birimler tarafından efektif olarak değerlendi-
rilmektedir.

Uzun uçuşlarımızda bilim, sanat, tasarım, se-
yahat ve otomotivle ilgili yepyeni dergilerimiz 
sunulmaya başlamıştır. 

2017 yılında uçak içi uygulamalar konusunda 
yaşanan en büyük gelişme yılın ilk aylarında 
canlıya alınan kullanıcı dostu yeni koltuk ar-
kası ekranların ara yüz tasarımı olmuştur. Bu 
tasarım ile ciddi anlamda yolcu memnuniyeti, 
kullanım kolaylığı, mevcut yayınların daha 
zengin gözükmesi ve operasyonel açıdan sis-
temlerin aksaksız çalışmasını sağlanmıştır.

Türk Hava Yolları A.O. B777-300ER ve A330-
343 tipi uçaklarda, yolculara uçak içi internet 
hizmeti sunmaktadır. 2017 yılında bu hizmetin 
verildiği uçak sayısı %50 artarak 73 adete çık-
mış olup toplamda 489.000 yolcu beraber-
lerinde getirdikleri Wi-Fi uyumlu elektronik 
cihazları ile internete erişim sağlamıştır.

2017 yılında yeni bir hizmet olan uçak içi cep 
telefonu kullanımı aktif edilmiştir. Toplamda 
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YER HİZMETLERİ

TURKISH GROUND SERVICES 
Hizmet Verilen Yolcu Sayısı 
93 Milyon
Kurulduğu günden beri sektöre yön 
veren uygulamalarıyla hizmet kali-
tesinde çıtayı hep bir adım yukarıya 
taşıyan ve dünya standartlarında 
yer hizmeti sunan TGS gösterdiği 
büyük gelişim ile yer hizmeti anlayı-
şında fark yaratmaya devam ediyor. 
Sektördeki büyümesini güçlenerek 
sürdüren TGS, dünyanın önde ge-

len hava yolu şirketlerini de müşteri 
portföyüne katarak 2017 yılı sonunda 
anlaşmalı olduğu hava yolu sayısını 
182’ye çıkarmıştır.

Türk Hava Yolları ve Havaş ortaklığıy-
la kurulan ve 1 Ocak 2010 tarihinde 
sektörde yerini alan TGS Yer Hizmet-
leri A.Ş.; İstanbul Atatürk, Ankara 
Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, 
Antalya, Adana, İstanbul Sabiha 
Gökçen, Milas-Bodrum ve Dalaman 

TGS Yer Hizmetleri A.Ş. 
toplam 8 istasyonda, 
anlaşmalı 182 hava yoluna 
sunduğu hizmetlerle 
faaliyetlerini başarıyla 
sürdürmektedir. 

Havalimanlar’ında olmak üzere top-
lam 8 istasyonda, anlaşmalı 182 hava 
yoluna sunduğu hizmetlerle faaliyet-
lerini başarıyla sürdürmektedir. TGS, 
yerli ve yabancı hava yolu şirketle-
rinin 700 bine yakın uçuşuna 7.000 
ekipmanı ve 10.000 den fazla perso-
neliyle yer hizmetleri kapsamındaki 
tüm faaliyetleri, uluslararası kalite 
standartlarında sunmaktadır. “Hava-
alanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği” 
çerçevesinde yolcu hizmetleri, ramp, 
harekât ve kargo hizmetlerini sunan 
TGS, şirket politikası olarak müşteri 
memnuniyetini esas alırken, kusursuz 
hizmet anlayışını benimsemektedir.

TGS, halihazırda sürdürdüğü istikrarlı 
büyüme politikaları sayesinde, bugün 
küresel bir servis sağlayıcı olma he-
define emin adımlarla ilerlemekte ve 
sektöründe öncü şirket olma rolünü 
yenilikçi yatırımlarla desteklemekte-
dir. Şirket son 8 yılda büyüme odaklı 
ve büyük çaplı yatırımlarla yoluna 
devam etmektedir.

Küresel alanda hizmet kalitesiyle 
fark yaratan ve başarılarıyla 8 yılı 
geride bırakaran TGS’nin öncelikli 
gayesi bu başarısını en üst seviyeye 
çıkartmaktır. TGS, markasını daha da 
güçlendirerek, sürdürülebilir büyüme-
yi gerçekleştirmek ve ülke ekonomi-
sine de destek veren bir şirket olmayı 
hedeflemektedir. 

YERDEKİ BAŞARI
Havacılık sektörüne getirdiği yenilik-
lerle değer katan THY, geçen yıla göre 
yakaladığı %10’a yakın yolcu sayısı 
artışıyla beraber, uçuşlarında da %80 
oranında zamanında kalkış perfor-
mansına ulaşmıştır. Bunun yanı sıra 
bagaj aksaklık oranını da binde 5’in 
altında tutarak, rakipleri arasında öne 
çıkmaya devam etmektedir.

Hizmet kalitesini artırmak amacıy-
la kontuarlara eklenen, yolcuların 
check-in sürecinde aldığı hizmetin 
memnuniyetini ölçen Müşteri Mem-
nuniyet Anket Cihazları, aynı za-

%15 
153.415 
Çelebi

%67 
667.080
TGS

%18 
175.509
HAVAŞ

2017 YILI UÇUŞ 
SAYISI BAZINDA 

PAZAR PAYI

manda yolcuların kontuarda fazla 
bagaj ödemelerini yapabilecekleri bir 
sistem haline dönüştürülmüştür. Self 
bag drop cihazları kurulması ve kiosk 
sayılarının artırılması ile yolcularımı-
za sunduğumuz hizmetin teknolojik 
altyapısı da geliştirilmiştir.

2018 yılı için ana hedeflerimizden 
biri, THY markasını dünyanın en 
büyük havalimanlarından biri olacak 
İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte 
sektöründe en üst sıralara taşımak 
ve modern dünyanın gerekliliklerine 
uyum sağlayan her yeniliği müşteri 
memnuniyeti adına kullanarak reka-
bet gücünü artırmaktır. Bu kapsamda 
yolcularımıza hizmet vereceğimiz 
check-in, boarding ve özel yolcu 
salonlarının bir yandan tasarımı ya-
pılırken, diğer yandan da taşınma ve 
İstanbul Yeni Havalimanı operasyonu 
ile ilgili hazırlıklar tüm hızıyla devam 
etmektedir. 

2016 20162017 2017

ZAMANINDA KALKIŞ ORANI 
(YÜZDE)

BAGAJ AKSAKLIK ORANI 
(1.000 YOLCU BAŞINA)

%82

‰5,9

%80 ‰5,1
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EĞİTİM

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

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, 
son birkaç yıl içerisinde uluslararası 
kimlik kazanma, yerel ve küresel oto-
ritelerce tanınma, tercih ve tavsiye 
edilme, ürün ve hizmet çeşitliliği 
sağlama, hedef kitlesini nicelik ve 

nitelik olarak genişletme, eğitimde 
teknolojik ve inovatif yaklaşımları 
uygulamaya koyma ve global olarak 
eğitimde hub olma yolunda hedefle-
rini gerçekleştirmeye başlamıştır. 

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

EĞİTİM KAYNAKLARI
5.800 metrekarelik bir alanda faa-
liyet gösteren Havacılık Akademi-
si, 2017 yılında 19 adet derslik, 144 
koltuk kapasiteli 1 adet amfi ve 1 adet 
dijitalleştirme stüdyosuyla hizmet 
vermiştir.

2017 yılında 124 çalışanın görev yap-
tığı Akademi’de eğitmen sayısı 49 kişi 
iken, Akademi dışından görevli gelen 
164 Ortaklık personeli ile eğitmen 
sayısı 213 kişiye ulaşmıştır. Ortaklık 
ünitelerinden gelen 5,3 milyon say-
falık baskı talepleri de yine Havacılık 
Akademisi imkanları dâhilinde karşı-
lanmıştır.

EĞİTİM METODOLOJİSİ
Eğitim Başkanlığı’nın eğitimlerinde 
kullandığı dijital eğitim yaklaşımı 
aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Buna 
göre dijital eğitim; dijital ders, ön 
sınav, sınıf içi uygulama ve son sınav 
süreçlerinden oluşur. 

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

Ön sınav ve son sınav, online sınav 
sistemi üzerinden nesnel değerlendir-
me ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda 
uygulanmaktadır. Ön sınav ve son 
sınav arasındaki fark, hem eğitmenin 
hem de kursiyerin performansını ölç-
mek için bir girdi sağlamaktadır.

TEKNOLOJİK EĞİTİM 
ÇÖZÜMLERİ
Eğitim faaliyetlerimiz, Eğitim Kaynak 
Yönetim Sistemi (FAAL), online sınav 
sistemi, uzaktan eğitim portalı ve 
akademi web sitesi entegrasyonu ile 
yönetilmektedir.

Türk Hava Yolları’nın 2023 hedefle-
ri doğrultusunda, Türk Hava Yolları 
Havacılık Akademisi’nin dünya stan-
dartlarında bir kurumsal eğitim mer-
kezi haline dönüştürülmesi amacıyla 
en son teknolojik imkanlar kullanıl-
maktadır. Böylelikle Türk Hava Yolları 
Havacılık Akademisi’nin kabiliyet 
havuzunda olan kurumsal eğitimler, 
mekan ve zaman kısıtlaması olmadan 
çok daha geniş bir kitlenin hizmetine 
sunulmaktadır.

2015 yılında Akademi’nin tüm eğitim 
süreçlerinin ortak bir yazılım platfor-
mu üzerinden yönetilmesi amacıyla 
yürütülen “Eğitim Kaynak Yönetim 
Sistemi Projesi’nin (Faaliyet Sistemi)” 
geliştirilmesi tamamlanmış, Akademi 
tarafından yürütülen eğitimlere ilişkin 
tüm bilgiler ve raporlamalar Faaliyet 
Sistemi üzerinde yönetilmeye başlan-
mıştır.

Akademi 2017 yılı yatırım bütçe 
programına, mevcut dijitalleştirme 
stüdyosunu nitelik ve nicelik olarak 
geliştirilmesi hususunu da dahil et-
miştir. Yeni stüdyonun 2018 yılının ilk 
çeyreğinde faaliyete girmesi beklen-
mektedir. Böylelikle Akademi eğitim 
kataloğundaki derslerin hâlihazırda 
yaklaşık %50’sini oluşturan dijitalleş-
tirilmiş ders oranının, %100’e hızlı bir 
şekilde çıkartılması hedeflenmektedir. 

EĞİTİM FAALİYETLERİ
Inovatif eğitim yaklaşımı ile Türk 
Hava Yolları’nın 2023 hedefleri kap-
samında, dünya standartlarında bir 

eğitim merkezi olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen Türk Hava Yolları 
Havacılık Akademisi, kullandığı son 
teknoloji ile eğitim süreçlerinde çok 
önemli bir ivme kazanmıştır. Dijital 
Eğitim ve Dijital Bilgi Notu ile zaman 
ve mekandan bağımsız olarak kitleleri 
eğitimle buluştururken, karma ders 
eğitim yaklaşımı ile verimliliği maksi-
mum düzeye çıkarmıştır.

Akademi, 2017 yılında 40.544 kur-
siyerin katıldığı 2.042 sınıf eğitimi 
gerçekleştirmiş, uzaktan eğitim sayı-
sında ise 1.480.248 kişiye ulaşmıştır. 
Akademi’nin eğitim kataloğunda 85 
dijital eğitim, 144 dijital bilgi notu, 41 
karma ders eğitim, 497 sınıf eğitimi 
bulunmaktadır.

Inovatif eğitim yaklaşımı ile birlik-
te kaynakların verimli kullanılması 
sağlanmıştır. Aşağıdaki grafikten de 
görülebileceği gibi personel başına 
düşen dijital eğitim süresi artarken 

sınıf eğitim süresinde ise azalma 
meydana gelmiştir. Dijital eğitim 
atanma sayısındaki ciddi artış sınıf 
eğitimi atamasını oldukça düşürerek 
önemli bir tasarruf sağlanmıştır.

Türk Hava Yolları Havacılık Akademi-
si’nin 2017 yılında eğitim ihtiyaçlarına 
sağladığı hizmetin detay bilgileri 
grafikte yer almaktadır:

ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ
Akademi’nin Sivil Havacılık sektö-
rünün gelişimine katkı sağlamak 
hedefi doğrultusunda İTÜ ve Boeing 
işbirliğiyle Ekim 2013’te başlattığı 
Air Transport Management Master 
Programı 2015 yılında ilk mezunlarını 
vermiş olup, dördüncü ATM Yüksek 
Lisans Programı tezli ve tezsiz olmak 
üzere İbn Haldun Üniversitesi ile 
ortak açılmıştır. 

Uluslararası düzeydeki Master Prog-
ramı, Boeing, Massachusetts Institute 

Türk Hava Yolları Havacılık 
Akademisi, birçok 
ulusal ve uluslararası 
akreditasyona ve onaya 
sahiptir. Yolcu hizmetleri 
eğitimlerinden yer 
operasyonu eğitimlerine, 
yönetim ve kişisel gelişim 
eğitimlerinden havacılık 
ve mesleki dil eğitimlerine 
kadar geniş eğitim yelpazesi 
ile sivil havacılık sektörüne 
eğitim ve danışmanlık 
hizmeti sağlamaktadır. 

2015 20152016 20162017 2017

PERSONEL BAŞINA DÜŞEN EĞİTİM-SAAT DEĞERLERİ
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E-Öğrenme Sınıf Eğitim
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of Technology (MIT), İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Cranfield University ve 
University of British Columbia’dan 
gelen dünyanın seçkin eğitmenleri 
tarafından verilen derslerle sürdürül-
mektedir. 

Akademi, 2015 yılında, üniversiteler-
le işbirliği hedefi kapsamında yeni 
bir projeye imza atmış; Yıldız Teknik 
Üniversitesi ve Warwick Üniversitesi 
(İngiltere) işbirliği ile “Industrial R&D 
and Technology Management” yük-
sek lisans programını başlatmıştır. Bu 
programa Türk Hava Yolları’ndan 20 
çalışan katılmaktadır. Bu programın 
kapsamı genişletilerek birden fazla 
alana yönelebilmeyi sağlayan daha 
modüler bir ön anlaşma mutabakatı 
imzalanmıştır.

LİDERLİK VE YÖNETİM 
EĞİTİMLERİ
Akademi, çalışanların kariyer gelişi-
mine destek olmak amacıyla oluş-
turduğu Kariyer Geliştirme Progra-
mı’nı 2015 yılında tamamlamıştır. Bu 
kapsamda 150 kişiden oluşan öğrenci 
grubuna sektöründe isim yapmış 
ekonomi, pazarlama gibi alanlarda 
uzman eğitmenler tarafından eğitim-
ler verilmiştir. 

Müdür düzeyindeki yöneticilerin 
kendileri için tanımlı temel, yönet-
sel ve fonksiyonel yetkinliklerinin 
geliştirilmesi amacıyla da “Liderlik 
Gelişim Programı” oluşturulmuştur. 
Bu programı yaklaşık 200 yöneticimiz 
tamamlamıştır.

Yine tüm Müdürlerimize GE Academy 
tarafından sağlanan Building Es-

sential Leadership Skills (BELS) ve 
Change Accelaration Process (CAP) 
eğitim imkanı sunulmuş ve toplamda 
100 yöneticimiz bu eğitimleri tamam-
lamıştır.

Başkan Yardımcısı ve üzeri unvanda 
yöneticilerimize yine GE Academy 
tarafından Leadership for Customer 
(LFC) eğitimi imkanı Crotonville’de 
sağlanmıştır.

HAVACILIKTA DİL EĞİTİMİ VE 
HİZMETLERİ
Akademimizde verilen diğer eğitim-
lerin yanı sıra, kabin ve kokpit perso-
nelimizin İngilizce yetkinliklerinin ge-
liştirilmesine yönelik Aviation English 
dersleri iki bölümlük seriler halinde 
dijitalleştirilerek karma ders eğitim-
leri olarak verilmeye başlanmıştır. 
Bu eğitimlerden Aviation English 1 

(Cabin) dersi, Kabinde Uzmanlaşma 
Programına dahil edilerek kabin per-
sonelimize program çerçevesinde iki 
günlük eğitim şeklinde verilmiştir. 

Ortaklığımız çalışanlarının İş İngiliz-
cesi ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan 
Business English serisi eğitimleri 
(English for Building Business Rela-
tions, English for e-mail, English for 
Presentation Skills, English for Nego-
tiations ve English for Meetings) diji-
talleştirilerek atanmaya başlanmıştır. 

Ortaklığımız Başkanlıklarının ihtiyaç-
larına özel İngilizce eğitimleri üreti-
mi çerçevesinde yapılan çalışmalar 
sonucunda ilk olarak, Kargo Başkan-
lığı çalışanlarının mesleki İngilizce 
yetkinliklerini geliştirmek üzere Int-
roduction to Cargo English (General) 
ve Introduction to Cargo English 

(Cargo Tracing) eğitimleri hazırlanmış 
ve karma ders olarak ilgili personele 
verilmiştir.

Ortaklığımızda görev yapan yabancı 
uyruklu personelimizin dil ihtiyacının 
giderilmesine yönelik yapılan çalış-
malar sonucu, Yabancılar İçin Türkçe 1 
eğitimi karma ders olarak ilk kez ya-
bancı kabin personelimize verilmiştir. 
Bu serinin ikinci ve üçüncü bölümleri 
de 2018 yılı için üretim planında yer 
almaktadır. 

Verilen eğitimlerin yanı sıra, istihdam 
süreçlerinde adayların dil yeterlikle-
rini ölçmek üzere oluşturulan bilgisa-
yar bazlı iTEC (in-house Test of Eng-
lish for Cabin) ve iTEP (in-house Test 
of English for Pilots) sınavları 2017 
yılı içerisinde de başarılı bir şekilde 
uygulanmıştır. Bu sınavların tarafsız 

ve hatasız değerlendirilmesi amacıyla 
çeşitli üniversiteler ile işbirliği yapıl-
mıştır. Bunun yanı sıra, pilotlarımızın 
uluslararası dil seviyesini ICAO dil 
kriterlerine göre ölçmek üzere SHGM 
onaylı TEP (Test of English for Pilots) 
sınavı için altyapı, sistem ve içerik ça-
lışmaları başlatılmıştır. Aynı şekilde, 
SHGM onaylı TEAM (Test of English 
for Aircraft Maintenance Personnel) 
sınavı için altyapı ve içerik çalışmaları 
tamamlanmış, yetkilenme sürecine 
girilmiştir.

KABİNDE UZMANLAŞMA 
EĞİTİM PROGRAMI
Sektörde rekabet avantajımızın 
önemli bir unsuru ola rak gördüğümüz 
kabin ekiplerimizin, kişisel ve mesleki 
yetkinliklerini ar tırmak amacıyla Uçuş 
Eğitim Başkan lığı ve Eğitim Başkanlı-
ğı tarafından ortak olarak hazırlanan 

E-ÖĞRENME 
Eğitimi Atanan Kursiyer 

Sayısı
1.480.248 
(789.212) 

EĞİTMEN 
Sayısı
207 

(196) 

E-EĞİTİM SAATİ 
Personel Başına Düşen 

E-Öğrenme Saati
12 

(10) 

DİJİTAL EĞİTİM 
Sayısı
229 

(210) 

SINIF EĞİTİM SAATİ 
Personel Başına Düşen Sınıf 

Eğitim Saati
7 

(9) 

SINIF EĞİTİMİNİ 
Tamamlayan 

 Kursiyer Sayısı
32.817 

(45.693) 

SINIF EĞİTİMİ 
Planlanan  

Kursiyer Sayısı
40.544 
(55.611) 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 
Sınıf İçi 

Eğitim Sayısı
2.042 

(2.585) 
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bu program 2016 yılı Ekim ayında 
başlanmış olup halen devam etmek-
tedir. Şimdiye kadar 1.800 kişinin 
katıldığı bu program; sınıf eğitimi, 
uzaktan eğitim, seminer, ürün ve 
hizmet sunumu üzerine uygulamalı 
eğitimlerden oluşmaktadır.

Benzer şekilde, havacılık sektörü-
ne daha donanımlı insan kaynağı 
yetiştirmek amacıyla üniversitelerle 
işbirliği yapılmıştır. Bu bağlamda 
2017 yılında da Akademi tarafından 
çeşitli üniversitelerden dil eğitim uz-
manlarına havacılık İngilizcesi ve uçuş 
personeli dil yetkinliği değerlendirme 
eğitimleri verilmiştir.

Hava yolu taşımacılığı yönetimi hak-
kında temel ve ileri düzey bilgileri içe-
ren Hava Yolu Taşımacılığı Yönetimi 
Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında 
beş eğitim hazırlanmıştır. Uzmanlık 
alanlarıyla ilişkili farklı modüllerden 
oluşan uzaktan eğitim programı kısa 
vadede kurum yöneticilerini geliştir-
meyi, uzun vadede ise dünya hava 
yolu şirketlerine model olmayı hedef-
lemektedir. 

ELEKTRONİK KÜTÜPHANE
Akademi, 2016 yılında iş dünyasına 
yönelik online eğitimler sunan 
Lynda.com ile işbirliğine başlamıştır. 
İçerisinde 9 binin üzerinde eğitim 
barındıran platform ile Akademi’nin 
eğitim kataloğu genişletilmiştir. 

Platformdan yaklaşık 750 çalışan 
faydalanmaktadır. Lynda.com eği-
tim hizmeti 2016 ve 2017 yıllarında 
verilmiş ve 2018 yılında da verilmeye 
devam etmektedir.

Makale, tez, dergi ve kitap gibi daha 
akademik çalışmaların yer aldığı 
elektronik kütüphane olan Science-
Direct.com ile olan işbirliği de 2017 
yılında sürdürülmüştür.

UÇUŞ KORKUSUNU YENME 
PROGRAMI
Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi 
“uçmak herkesin hakkı” düşünce-
sinden yola çıkarak, uçuş korkusunu 
yenmek isteyen insanların kaygılarını 
gidererek uçmalarını olanaklı kılmak 
amacıyla “Uçuş Korkusunu Yenme 
Programı”nı sürdürmektedir. Teknik 
eğitmen, psikolog, pilot ve deneyim-
li kabin eğitmeni tarafından kabin 
simülatörü gibi en son teknolojilerle 
ile donatılmış eğitim mekanlarında 
sunulan zengin içerikli program, 2007 
yılından beri gerçekleştirilmekte ve 
7’den 70’e uçuş korkusu olan herkese 
yardımcı olan program %98’in üze-
rinde başarı oranı yakalamıştır. 2017 
yılında 10 kez düzenlenen programa 
134 kişi katılmıştır. 

2017 yılında da IATA, ICAO, Global 
CCU, Pearson uluslararası üyelikleri-
miz devam ettirilmiştir.

2017 yılında geniş gövde uçaklarımız-
da 10’un üzerinde akademi eğitimle-
rimiz ve 20 nin üzerinde Lynda.com 
eğitimlerimiz IFE sistemine yüklen-
mesi sağlanarak uçuş esnasında 
eğitim imkanı getirilmiştir. Bu çalış-
mamız Empathy dergisinde “Gök-
yüzünde Eğitim Başladı” başlığıyla 
haber olarak yayınlanmıştır.

Eğitim Başkanlığı tarafından “Usta-
larla Sobet” ve “TAALKS” programları 
organize edilmeye devam edilmiştir. 

Başkanlığımıza eğitime gelen kursi-
yerlerin internete girebilmeleri için ki-
osk olarak kullanılmak üzere iki adet 
ipad temin edilmiştir. Aynı zamanda 
BT den destek alınarak TKACADEMY 
Wi-Fi sistemi kurulması sağlanmıştır.

 | 2017 IATA eğitimi Akademimizde 
gerçekleştirilmiş olup 150 müşteri 
ile ilk defa %10 kâr elde edilmiştir. 
Ayrıca bu eğitimlerden 230’un 
üzerinde TK çalışanı yararlanmış-
tır.

 | 2017 Eğitim satışlarımızda 2016’ya 
göre %70 artış sağlanmıştır.

 | İBB UGETAM A.Ş eğitim hizmeti 
protokolü imzalanmıştır.

 | Teknik A.Ş ile Boeing 5 Yıllık Li-
sans ve Materyalleri Devri Proto-
kolü imzalanmıştır.

 | Gazi Üniversitesi, Akdeniz Üniver-
sitesi, Okan Üniversitesi, Beykoz 
Üniversitesi, Eskişehir Üniversi-
tesi ve Marmara Üniversitesi ile 
görüşmeler yapılmış olup protokol 
hazırlık aşamasındadır.

 | İGA, Atlasglobal, Onurair, Sunexp-
ress gibi firmalar ziyaret edilmiş 
olup Akademi reklam ve tanıtım 
faaliyetleri yapılmıştır.

 | Yurt dışından gelen Libya Hava 
Yolları, Cezayir Hava Yolları, Be-
nin Sivil Havacılık Otoritesi gibi 
firmalara sunum yapılıp, Akademi 
faaliyetlerimiz ve eğitimlerimiz 
hakkında bilgi verilmiştir.

 | THY Akademi-İHU-Airbus İşbir-
liğine yeni bir ’Air Transport Mana-
gement Yüksek Lisans Programı’ 
başlatılmıştır.

 | THY Akademi-YTÜ-Warwick 
Üniversitesi işbirliğinde yeni bir 
Enginering Business Management 
yüksek lisans programı başlatıl-
ması için MoU imza töreni yapıl-
mıştır.

 | İstanbul ve Ankara’daki üniver-
siteler ile eğitim metodolojimizi 
anlatan bilgi notları hem mail hem 
de posta yoluyla paylaşılmıştır.

 | Uçuş Korkusunu Yenme Programı 
2017 yılında 10 kez düzenlenmiş 

olup, toplam 134 kişi programa 
katılmıştır.

 | Eğitim kataloglarının eğitim 
müdürlükleri ile koordineli olarak 
güncellenip iç-dış müşterilere yö-
nelik olarak, çeşitli etkinliklerde de 
kullanılmak üzere dijital ve basılı 
ortamda tedariki sağlanır hale 
getirilmiştir. 

 | Dijital derslerimizin ve Lynda.com 
eğitim videolarının uçak içinde 
yolcularımızla buluşturulması ve 
Akademimizin tanıtımının sağ-
lanması adına Uçak İçi Eğlendirici 
Ürünler Müdürlüğü ile koordineli 
olarak yapılan entegrasyon çalış-
ması tamamlanmış olup, eğitim 
sayısının artırılmasına yönelik 
çalışmalar devam etmektedir. 

 | Web sitemizin içerik yöneti-
mi konusunda bazı yeniliklere 
gidilmiş olup, ilgili değişiklikler 
tamamlanmıştır (yeni butonlar, 
tarihçe, hakkında sayfası, yeni eği-
tim görselleri vb.). Air Transport 
Management Master Programı 
tanıtım çalışmaları yenilenerek 
tamamlanmış olup, yeni dönemde 
start verilmesine katkı sağlanmış-
tır. Yakın tarihte bu program için 
üst yöneticilerimizin teşrifleriyle 
bir açılış töreni organize edilmiştir. 

 | Sosyal medya hesaplarımız önceki 
yıllara göre daha fazla büyü-
me trendi göstermiş olup, kendi 
imkanlarımızla iyi bir noktaya 
getirilmiştir. 

 | Ortaklığımız bünyesinden pay-
laşılan Türkçe ve İngilizce aylık 
newsletter şablonumuz yenile-
nerek modern ve yeni tarayıcılara 
uyumlu bir versiyonda sunulmaya 
başlanmıştır. 

 | Uçuş Korkusunu Yenme Programı 
da dahil olmak üzere Özel Prog-
ramlarımıza, akreditasyonlarımıza 
ve dijital derslerimize yönelik 

olarak yeni poster, dergi ilanla-
rı, broşür ve roll-up çalışmaları 
sağlanmıştır. Müşteri memnuniyeti 
adına Uçuş Korkusunu Yenme 
Programımızın tüm içerikleri ku-
rumsal formata aktarılmıştır. 

 | Promosyonel malzemelerin 
kontrolleri yapılıp yeni dönem için 
siparişler verilmiştir. 

 | Kocaeli Bilişim Fuarı ve Yeniden 
Türkiye: Mezunlar Buluşması gibi 
etkinlikler de dahil olmak üzere 
kurum dışı ve kurum içi toplam 15 
etkinlik düzenlenmiştir ve düzen-
lenen etkinliklerde yer alınmıştır. 

 | Yaklaşık 40.000 kursiyer Akade-
mimizde ağırlanmıştır. 8.000 adet 
sertifikanın basımı yapılıp kişilere 
gönderimi sağlanmıştır. 40.000 
kursiyere eğitim değerlendirme 
formu doldurtulup optik okuyucu-
dan okutulmuştur. Müşterilerden 
gelen 2.200 adet talep, öneri ve 
şikayet karşılanmıştır.

 | E-ÖĞRENME mail grubuna gelen 
96.500 adet geri bildirim incelen-
miş olup geri dönüşle ilgili teyit 
alınmıştır. 

 | 550 kursiyere eğitimlerin pratik 
kısmının gerçekleştirilebilmesi için 
apron izni alınmıştır.

 | Eğitim doluluk oranlarının artırıl-
ması amaçlı 350 kurs için 4.500 
kursiyer aranmıştır. 1.520 kurs için 
sınıf organizasyonu gerçekleşti-
rilerek kursiyerlere promosyonel 
amaçlı defter ve kalemler dağıtıl-
mıştır. 

 | Kursiyerlere daha efektif bir inter-
net hizmeti verebilmek için TKA-
cademy Wi-Fi bağlantısı projesi 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kursi-
yerlerin internete bağlanabilme-
leri için bekleme salonuna iki adet 
kiosk alımı gerçekleştirilmiştir.
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TÜRK HAVA YOLLARI UÇUŞ EĞİTİM MERKEZİ
Uçuş Eğitim Merkezi, kokpit ve kabin personeli başta olmak üzere, 
Ortaklığın tüm uçuş eğitim hizmetlerinden sorumlu olan birimi-
dir. 1994 yılından bu yana eğitim hizmetleri, ulusal ve uluslararası 
otoritelerce belirlenmiş kurallar çerçevesinde sunulmaktadır. 

Ortaklık 2023 hedefleri doğrultusunda her geçen gün büyüyen 
filomuz ile birlikte, kokpit ve kabin eğitimlerine olan ihtiyaç da ar-
tarak devam etmektedir. Bu doğrultuda, uçuş eğitim simülatörleri, 
eğitim uçakları ve eğitim cihazlarına gereken yatırımlar yapılarak 
operasyonel ihtiyaçlar karşılanmaktadır.

23 yıllık tecrübe ile Uçuş Eğitim Merkezi’nde, yılda 40.000’in 
üzerinde kokpit, kabin, dispeçer ve load-master kursiyerine eğitim 
verilmektedir.

516 KİŞİLİK EĞİTMEN KADROSU
Her biri kendi branşlarında uzman 434’ü kokpit, 82’si ise kabin eği-
timlerinde görev alan toplam 516 eğitmen ve 213 personelin görev 
yaptığı Uçuş Eğitim Merkezi’nde, yapılan yatırımlar ile birlikte 
eğitim ve operasyon kalitesi her geçen gün artmaktadır. Bunun bir 
neticesi olarak; 1995 yılında tek bir simülatör ile mevcut kampü-
sünde hizmet vermeye başlayan Uçuş Eğitim Merkezi, bölgenin en 
büyük ve en modern eğitim merkezi olma yolunda emin adımlarla 
ilerlemektedir. 2016 yılı başından bu yana EASA onaylı eğitim 
merkezi yetkisine de sahip olan birim; sadece Türk Hava Yolları-
nın gereksinimlerini değil, sektörde hizmet veren diğer hava yolu 
şirketlerinin de eğitim ihtiyaçlarını karşılar bir konuma gelmiştir. 
Böylelikle, THY Uçuş Eğitim Merkezi gelir yaratan bir kâr merkezi 
olarak da Ortaklığa katkı sağlamaktadır. 

ULUSAL VE ULUSLARARASI 
OTORİTELERDEN ALINMIŞ YETKİLER

 | EASA ATO (Approved Training Organization) 
Eğitim Yetkileri,

 | TRTO (Type Rating Training Organization) 
Eğitim Yetkileri,

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

 | FTO (Flight Training Organization) Eğitim 
Yetkileri,

 | Kabin Ekibi Temel Eğitim Yetkisi,

 | European Resuscitation Council onaylı Defibri-
latör Eğitimi Yetkisi,

 | Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı Temel ve 
Güncelleme Eğitimi Yetkisi,

 | Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenle-
me Genel Müdürlüğü (TMKTD) onaylı Tehlikeli 
Madde Kuralları Eğitimi yetkisi.

Uçuş Eğitim Merkezi bu yetkilendirmeler dışında, 
verdiği dış eğitimler sayesinde daha birçok ülkenin 
sivil havacılık otoritesi tarafından da denetlene-
rek, yetkilendirilmiştir. Verdiği eğitim hizmetinin 

hassasiyeti nedeni ile gerek ulusal 
gerekse uluslararası havacılık otori-
telerince 2017 yılında 66 kez denet-
lenmiş ve Ortaklığımızın en başarılı 
performanslarından birini ortaya 
koymuştur.

KOKPİT PERSONELİ 
EĞİTİMLERİ
Uçuş Eğitimi Merkezi, EASA tarafın-
dan onaylı “Approved Training Orga-
nization” (ATO), Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü (SHGM) tarafından onaylı 
“Type Rating Training Organization” 
(TRTO) ve “Flight Training Organiza-
tion” (FTO) olarak yetkilendirilmiştir. 
Tüm simülatörler ve uçuş eğitim 
cihazları ise yine EASA tarafından 
yetkilendirilmiş konumdadır.

Kokpit eğitimlerinde “Dönüşüm”, 
“Uçak Tipi” ve “Yenileme” eğitimleri 
ağırlıklı olmak üzere 29 farklı eğitim 
programı yer almakta olup, her per-
sonelin birden fazla eğitim programı-
na katılması sağlanmıştır.

Aynı zamanda Ortaklık bünyesinde 
görev yapmakta olan yaklaşık 55 
farklı ülkeden 435 yabancı kokpit per-

sonelinin eğitimleri de Uçuş Eğitim 
Merkezi bünyesinde verilmektedir.

2017 yılında toplam 8.356 kokpit 
personeline yer eğitimi verilmiştir. 
Ortaklık dışından tipte tecrübeli ve 
tecrübesiz olarak istihdam edilen 446 
pilot, Dönüşüm (Conversion) eğitimi-
ne, 292 pilotumuz ise Tip Değişikliği 
ya da Kaptanlık için Dönüşüm (Con-
version) eğitimine katılmıştır. 2017 
yılında toplam 738 pilot Dönüşüm 
(Conversion) eğitimi almıştır.

UÇUŞ EĞİTİM MERKEZİ’NDE KOKPİT 
PERSONELİNE VERİLEN EĞİTİMLER:

 | Tip İntibak Eğitimleri,

 | Yenileme, Tazeleme Eğitimleri,

 | Tip İntibak/Tip İntibak Kontrol Pi-
lotu (TRI/TRE) ve Simülatör Öğ-
retmeni (SFI) Eğitimi ve Simülatör 
Kontrol Pilotu (SFE) Eğitimleri,

 | MCC Temel ve Öğretmenlik Eğiti-
mi (MCC/MCCI),

 | Modüler ve Entegre Pilotaj Eği-
timleri,

 | FI (A), CRI(A), IRI (A) Uçuş Öğret-
meni Eğitimleri,

 | ETOPS, LVO, PBN, UPRT vb. özel 
yetki ve lisanslandırma eğitimleri,

 | G/A, Steep Approach vb., emniyeti 
artırmaya yönelik özel tasarlan-
mış, otoriteler ve/veya operatörler 
tarafından talep edilen eğitimler, 

 | Tek-Çok Motor Sınıf Yetkisi Eğiti-
mi,

 | Lisans Dönüşüm Eğitimleri,

 | Dispeçer Eğitimleri,

 | Load Master Eğitimleri,

 | Tehlikeli Madde Kuralları Eğitimi,

 | Ekip Kaynak Yönetimi (CRM) 
Eğitimi ve CRMI (CRM Eğitmeni 
Yetiştirme Eğitimi),

 | Milli Eğitim Müdürlüğü Onaylı 
Eğiticinin Eğitimi.

Ortaklık 2023 hedefleri 
doğrultusunda her geçen 

gün büyüyen filomuz 
ile birlikte, kokpit ve 

kabin eğitimlerine olan 
ihtiyaç da artarak devam 

etmektedir. Bu doğrultuda, 
uçuş eğitim simülatörleri, 
eğitim uçakları ve eğitim 

cihazlarına gereken 
yatırımlar yapılarak 

operasyonel ihtiyaçlar 
karşılanmaktadır.
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KABİN EKİBİ EĞİTİMLERİ
2017 yılında, Kabin Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde Temel, Yenileme, Tazele-
me, Tekrar Sertifikalandırma, Kabin 
Amirliği, İlk Yardım, Defibrilatör, Hiz-
met Kalitesi ve Mesleki Gelişim Eği-
timleri de dahil olmak üzere toplam 
27 farklı kategoride 31.483 kişi eğitim 
görmüştür.

2017 yılında 813 yeni kabin memuru 
mezun edilmiş, yabancı hava yolları 
kabin personeline toplam 1.545 saat 
eğitim verilmiştir. 

UÇUŞ EĞİTİM MERKEZİ’NDE KABİN 
PERSONELİNE VERİLEN EĞİTİMLER:

 | Temel Eğitim,
 | Havacılık Güvenliği Eğitimi,
 | Uçuş Emniyeti ve Acil Durum Pro-

sedürleri Eğitimi,
 | Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi 

(CRM),
 | Tehlike Madde Kuralları Eğitimi 

(DGR),
 | Normal Emniyet Kuralları Eğitimi,
 | Uçak Tipi Eğitimleri, (B737, A320, 

B777, A330),
 | Yenileme, Tazeleme, Tekrar Sertifi-

kalandırma Eğitimleri,
 | Kabin Amirliği Eğitimi (Dar Gövde 

Uçaklar),
 | Kabin Amirliği Eğitimi (Geniş Göv-

de Uçaklar),
 | İl Sağlık Müdürlüğü onaylı İlk 

Yardımcı Temel ve Güncelleme 
Eğitimleri,

 | Kontrol Kabin Amirliği Eğitimi,
 | European Resuscitation Council 

onaylı Defibrilatör Temel ve Yeni-
leme Eğitimi,

Bunların yanı sıra Kabin Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından müşteri mem-
nuniyetini artırmak amacıyla çeşitli 
eğitimler verilmektedir:

 | Uçakta Anons Uygulamaları 
Eğitimi,

 | Üniforma ile Yaşam (Life in Uni-
form),

 | Uçuş Operasyonunda Yolcu İhti-
yaçları Eğitimi,

 | Kabinde Sessizlik,
 | Kabin Ekibi Perspektifinden Uçuş 

Deneyimi Eğitimi,
 | Sky Stars,
 | Temel Ürün Hizmet Sunumu Eği-

timi,
 | Kabin Ekibi Profesyonel Farkında-

lık Eğitimi,
 | Er Bc Uzmanlaşma Eğitimi (B777/

A330),
 | Er Bc Uzmanlaşma Yenileme Eği-

timi (B777/A330),
 | B777/A330 Y/C Ürün Hizmet Su-

numu Eğitimi,
 | Uçak İçi Eğlendirici Sistemler 

Eğitimi (Ife),
 | Kabin Amirliğinde Uzmanlaşma 

Eğitimi,
 | Theory Based Flight Day.

PİLOT ADAYI EĞİTİMLERİ
Uçuş Eğitim Merkezi bünyesinde, 
2017 yılında yurt içi ve yurt dışı 
kaynakları kullanarak toplam 294 
pilot adayına eğitim verilmiştir. 2017 
yılında eğitim almaya başlayan 318 
pilot adayının eğitimleri ise devam 
etmektedir. 

2017 YILI EĞİTİM 
PERFORMANSI

 | Kabin bünyesinde 39.851 saati 
örgün, 950.060 saati uzaktan eği-
tim olmak üzere toplamda 989.911 
saat,

 | Kokpit bünyesinde 19.906 saati 
örgün, 105.263 saati uzaktan ve 
67.487 saati simülatör eğitimi ol-
mak üzere toplamda 192.656 saat, 

 | Akademi bünyesinde 8.600 saati 
yer ve 24.332 saati uçuş eğitimi 
toplamda 32.932 saat olmak üze-
re eğitim verilmiştir.

2017 yılı süresince, Uçuş Eğitim 
Merkezi bünyesinde toplam 1.215.499 
saat eğitim verilmiştir. Toplamda 
80.000 saati bulan simülatör kul-
lanım saati ise sektör ortalamasının 
çok üzerinde olup, Ortaklık kaynakla-
rının verimli kullanımı açısından ayrı 
bir başarı konusudur.

Ortaklık içi eğitimlerin yanı sıra 2017 
yılı içerisinde Asya, Kafkasya, Orta 
Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’yı içine 
alan çok geniş bir yelpazeden farklı 
şirketlere eğitim verilmiştir.

EĞİTİM ALTYAPISI
Uçuş Eğitim Merkezi İstanbul Flor-
ya’da ve Aydın ilinde Aydın Çıldır 
Havalimanı’nda konuşlanmış Uçuş 
Akademisi ile sivil havacılığın tüm 
aşamalarında eğitim verebilir alt 
yapıya sahiptir. 

Florya yerleşkesinde, 2017 yılında 
aramızdan ayrılan Uçuş Eğitim Baş-
kanı Kpt. Sedat ŞEKERCİ’nin gayret-
leri ile hayata geçirilen yeni eğitim 
merkezi binası ile birlikte; Ortaklı-
ğımız, bölgenin en yeni ve gelişmiş 
eğitim merkezine de sahip olmuştur. 
Yeni eğitim merkezi ile birlikte top-
lamda 47.000 metrekarelik bir kapalı 

alan içerisinde 28 simülatör, 90 ders-
lik, 1 konferans salonu kapasitesine 
kavuşan Uçuş Eğitim Merkezi, yeni 
binasının da hizmete girmesi ile 2.620 
kursiyere aynı anda hizmet verebilir 
imkana sahip olacaktır. 

Yeni eğitim binası aynı zamanda, 
HAVELSAN tarafından üretilen, Tür-
kiye’nin ilk milli sivil havacılık eğitim 
simülatörüne de ev sahipliği yap-
maktadır. 

Uçuş Eğitim Merkezi envanterine 
dahil edilecek sanal eğitim sınıfları 
gibi yüksek teknoloji kokpit ve kabin 
eğitim imkanları ile teknik altyapısını 
her geçen gün daha da arttırmayı 
hedeflemektedir. 

Uçuş Eğitim Merkezi Florya kampü-
sünde; Kokpit Eğitimlerinde kullanıl-
mak üzere:

 | 14 adet Uçuş Simülatörü (FFS),
 | 6 adet Uçuş Eğitim Cihazı (FTD),
 | 6 adet Computer Based Trainer 

(CBT) sınıfı,
 | 3 adet Uçuş ve Navigasyon Eğitim 

Cihazı (FNPT II),

Kabin Eğitimlerinde kullanılmak 
üzere:

 | 2 adet Kabin Acil Durum Tahliye 
Eğitim Cihazı (CEET),

 | 3 adet Kapı Eğitim Cihazı (A320 
DT, B777 DT, B737 DT),

 | 1 adet Yangınla Mücadele Eğitim 
Cihazı RFFT,

 | 2 adet Kabin Servis Eğitim Cihazı 
(CST),

 | Suya Tahliye Havuzu (Ditching 
Pool),

Aydın Çıldır Uçuş Eğitim akademisin-
de pilot adayı Eğitimlerinde kullanıl-
mak üzere:

 | 13 adet tek motorlu Cessna C-172 
Eğitim Uçağı,

 | 6 adet tek motorlu Diamond DA-
40 Eğitim Uçağı,

 | 8 adet çift motorlu Diamond DA-
42 Eğitim Uçağı

bulunmaktadır.
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DİĞER HİZMETLER

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI
İstanbul Yeni Havalimanı projesi; top-
lam 7 bin 600 hektarlık alanda, tüm 
fazları tamamlandığında yıllık 200 
milyon yolcuya çıkarılabilir kapasitesi 
ile hizmet vermek üzere tasarlanan, 
350’den fazla destinasyona uçuş im-
kanı sağlayacak dünyanın en büyük 
havalimanı projelerinden biridir. 

İstanbul Yeni Havalimanı projesi, 
inşaatını gerçekleştirmek ve 25 yıl 
boyunca işletmesini yapmak üzere; 
7 Ekim 2013 tarihinde kurulan İGA 
Havalimanı İşletmesi A.Ş. tarafın-
dan yürütülmekte olup 10,25 Milyar 
Euro’luk bir yatırım bütçesine sa-
hiptir. Proje kapsamında; 3.136 tane 
mühendis, mimar, yönetici ve 27.918 
tane işçi/operatör olmak üzere 
toplamda 31.054 personel istihdam 
edilmektedir.

İstanbul Yeni Havalimanı Şehri; 
masterplan çalışmaları dünyaca ünlü 
Perkins + Will firması tarafından yapı-
lan, İstanbul Yeni Havalimanı proje-
sine entegre; havalimanı yolcularının, 
çalışanlarının ve bölgenin konaklama, 
alışveriş, sosyal ve kültürel ihtiyaçla-
rını karşılayacakları çağdaş bir yaşam 
merkezi oluşturma hedefiyle hayata 
geçirilmekte olup bünyesindeki A+ 
ofisler ve ticaret alanları ile sadece 
İstanbul değil Türkiye çapında iş hac-
minin gerçekleştiği bir “uluslararası 
iş merkezi” olmayı hedeflemektedir. 
İstanbul Yeni Havalimanı Şehri kap-
samında; oteller, alışveriş merkezleri, 

designer outlet, ofisler, rezidanslar, 
camiler, eğitim binaları, kültür ve sa-
nat yapıları, hastaneler ve EXPO fuar 
alanı inşa edilecektir. 

İstanbul Yeni Havalimanı Şehri; çevre-
ci ve sürdürülebilir özellikleri ile ön 
plana çıkan çağdaş tasarımı, planlı 
büyümeyi öngören, modern şehircilik 
yaklaşımı ve yaratacağı iş hacmi ile 
Türkiye için bir ilk olmasının yanı sıra 
gelecekte inşa edilecek havalimanı 
şehirleri için de dünyada referans 
olmayı amaçlamaktadır.

Dünyadaki bilindik en büyük hava-
limanlarından bazılarıyla 2015 yılı 
verilerine göre mukayese yapıldığın-
da; 2015 yılında Atlanta Havalimanı 
1902 hektarlık bir alanda 101.5m 
yolcu, Beijing Havalimanı 2330 hek-
tarlık alanda 89,9m yolcu, Heathrow 
Havalimanı 1227 hektarlık alanda 75m 
yolcu, Atatürk Havalimanı 1165 hek-
tarlık alanda 61,3m yolcu taşınmışken 
İstanbul Yeni Havalimanı’nda 7 bin 
600 hektarlık alanda sadece ilk fazda 
90 milyon yolcu taşınması planlan-
maktadır.

Havalimanı dört fazda tamamlana-
cak olup 90 milyon yolcu kapasite-
sine sahip ana terminal ve 2 pist ile 
2018 yılında hizmete sokulacaktır. 
Projenin tüm fazları tamamlandı-
ğında 4 terminal binası, 5’i paralel 
kuzey-güney yönünde ve 1 tanesi 
doğu-batı yönünde toplamda 6 pist 
ve 8 kontrol kulesinden oluşacaktır. 

İstanbul Yeni Havalimanı Şehri; çevreci 
ve sürdürülebilir özellikleri ile ön plana 
çıkan çağdaş tasarımı, planlı büyümeyi 
öngören, modern şehircilik yaklaşımı 
ve yaratacağı iş hacmi ile Türkiye için 
bir ilk olmasının yanı sıra gelecekte 
inşa edilecek havalimanı şehirleri 
için de dünyada referans olmayı 
amaçlamaktadır.

Tarihimizde kültürel 

öneme sahip “lale” 

figüründen esinlenerek 

tasarlan Hava Trafik 

Kontrol Kulesi, Chicago 

Athenaeum tarafından 

2016 Uluslararası 

Mimarlık Ödülü’ne layık 

görülmüştür. 
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İNOVASYON
Son on beş yıl kendi pazarında tam 
servis veren hava yolları şirketle-
ri arasında kesintisiz sürdürülebilir 
büyümenin ve pazarın lideri olan Türk 
Hava Yolları inovasyon alanında da 
öncü olmak için 2017 yılında faali-
yetler yürüttü. Bu amaçla inovas-
yon ekosistemine yeni aktörler ilave 
ederek bu ekosistemi her geçen gün 
geliştirmekte ve büyütmektedir. 
Özellikle 2017 inovasyon faaliyetleri 
ile bu alanda marka algısını ino-
vasyon ekosisteminin merkezinde 
etkili bir yerde konumlandırmıştır. 
İnovasyonu firma, sektör, endüstri 
veya pazar için “değer üreten yenilik” 
olarak tanımlayan Türk Hava Yolları 
inovasyonu günlük karar zincirlerinde 
merkezi bir yere oturttu. İnovasyo-
nel önceliklerini ve kendi geliştirdiği 
SOLİD inovasyon metodolojisini tüm 
aktörlere duyurmak suretiyle doğru 
alanlara odaklanmalarına ve zaman 
zaman projeleri SOLİD testine tâbi 
tutarak doğru projeleri önceliklen-
dirmektedir. Bu yaklaşımın, tanım ve 
stratejilerinin tüm çalışanlar, paydaş-
lar ve iştirakler tarafından anlaşılması 
ve benimsenmesi için kurum içi ve 
dışında faaliyetler gerçekleştirmiştir. 

SOLİD metodolojisi kurum içi ve açık 
inovasyon faaliyetlerinde inovatörle-
rin doğru alanlara odaklanmalarına 
yardımcı oluyor. Kısaca SOLİD ile 
tüm bilgi işlem süreçlerin standart-
laştırılması, katma değer üretmeyen 
alanların ilgasına yönelik otomasyon 
yoluyla optimizasyon, tüm işlem ve 
süreçlerin etkin raporlamalar yolu 
ile lineer hızlandırma, tüm süreçler 
boyunca müşterilerin, çalışanların ve 
buna alt yapı sağlayan tüm teçhi-
zatın anlık izlenebilirliliği, ilk dört 
süreçteki bütün alanların maksimum 
dijitalleşmesi hedeflenmektedir.

Türk Hava Yolları iki ayrı koldan 
kurum içi ve kurum dışı olmak üzere 
yürüttüğü inovasyon faaliyetlerine 
öncelikle birden fazla olan kurumsal 
inovasyon platformlarını konsolide 

Filosunu her geçen gün yeni uçak 
tipleri ile büyüten ve gençleştiren 
Ortaklığımız, İstanbul Yeni Havalima-
nı’na taşınarak hava yolu taşımacı-
lığında eşsiz bir üstünlük sağlamayı 
hedeflemektedir. 

64 bin metrekarelik perakende ve 
duty free alanı, 32 bin metrekare 
yeme-içme alanı, 456 oda (104 tanesi 
hava tarafı) kapasiteli havalimanı 
oteli barındıran İstanbul Yeni Hava-
limanı 18.000’i katlı ve 22.000’i açık 
olmak üzere toplam 40.000 araç 
kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük 
havalimanı otoparkına da sahip 
olacaktır. Bu hizmetler sayesinde 
yolcularımızın seyahat deneyimi çok 
daha keyifli hale gelecektir. 

42 kilometre uzunluğundaki (Tak-
sim-Tuzla arası mesafeye denk gelen) 
yeni bagaj sistemi sayesinde, saatte 
30 binden fazla bagajı işleme kapa-
sitesine sahip olacak olan İstanbul 
Yeni Havalimanı’nda yolcu deneyimini 
kesintisiz kılarak yolcularımızın hava-
limanında bavul bekleme sürelerini 
de minimuma indirecektir. 

İstanbul’un simgelerinden biri haline 
gelen ve Türk tarihinde kültürel öne-
me sahip “lale” figüründen esinle-
nerek tasarlan Hava Trafik Kontrol 
Kulesi 5.000 metrekarelik bir alana 
ve 95 metrelik yüksekliğe sahiptir. 
Kule Chicago Athenaeum tarafından 
2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü’ne 
layık görülmüştür.

Ayrıca İstanbul Yeni Havalimanı’nda 
uygulanacak olan mobil yenilikler 
sayesinde müşteri sadakati programı 
oluşturulacak ve müşterinin evinden 
başlayan yolculuk uçuşuna kadar 
olan tüm süreçlerde mobil hizmetleri 
ile yolculuk deneyiminin artırılması 
sağlanacaktır. Örneğin: yolcular ev-
den çıkmadan önce uçuşa kalan süre 
veya uçuş süresine göre havalimanı-
nın yoğunluğuna veya hava ve trafik 
durumuna göre taksi, servis, tren gibi 
ulaşım araçlarının rezerve edilmesine 
kadar tüm erişim bilgilerine göre oto-
matik planlama yapan sistem mevcut 
olacaktır.

Ortaklığımızın İstanbul Yeni Hava-
limanı’nda; Kargo Tesisi, Uçak Ba-
kım Hangarları, Hat Bakım Hangarı, 
Operasyon Merkezi Binası ve Ekip 
Terminali, İkram Tesisi, Yer Hizmet 
Ekipmanları Bakım ve Yönetim Tesisi, 
Hava Tarafı Personel Geçiş Binası, 
ULD Bakım ve Tamir Binaları, Uçak 
İçi İkram Deposu ve Hızlı Kargo Üssü 
tesislerinden oluşan toplamda 10 ana 
tesisimiz yer alacaktır. Söz konusu te-
sislerimiz Ortaklığımızın İstanbul Yeni 
Havalimanındaki tüm operasyonlarını 
gerçekleştirebilmesi, iniş ve kalkışları-
nın sorunsuz gerçekleştirebilmesi için 
en önemli kısmını üstlenmektedir.

Söz konusu operasyonel birimlerimi-
zin açılış gününe eksiksiz hazırlanma-
sı, yeni yuvamızda yakınlarımızın en 
iyi şekilde karşılanabilmesi amacıyla 
ORAT (İşletmesel açıdan hazır olma 
ve havalimanı transfer süreci) adı 
verilen proje yönetimi kapsamında 
Eylül ayından itibaren dünyanın en 
iyi danışman şirketlerinden biri ile 
çalışılmaktadır.

Projenin 2025 yılına gelindiğinde 
Ortaklığımıza ve ülke ekonomisine 
olumlu etkileri; 225.677 kişilik istih-
dam, %4,89 GSMH payı, 40,7 milyar $ 
katma değer, 4,4 milyar $ ilave hane 
halkı geliri ve 25 yıllık işletme süre-
since Devlete 22,2 milyar € + KDV 
katkısı öngörülmektedir. 2025 yılına 
gelindiğinde Ortaklığımız, söz konusu 
fazların tamamlanması ile beraber 
İstanbul’un coğrafi konumundan da 
faydalanarak 200 milyonluk yolcu 
kapasitesinden önemli bir pay almayı 
hedeflemektedir.

Türk Hava Yolları’nın 
İstanbul Yeni Havalimanı’nda; 

toplam 10 tesisi yer 
alacaktır. Havalimanının 

tamamlanmasıyla 
200 milyonluk yolcu 

kapasitesinden önemli bir 
pay almayı hedeflemektedir.

ederek işe başlamıştır. İç inovasyon 
faaliyetleri kapsamında Ortaklığın 
en büyük değeri olan çalışanlar 2017 
yılında artık tek bir öneri sistemi 
üzerinden önerilerini paylaşmaya 
başlamıştır. Paylaşımı ve ödül-
lendirmesi şeffaf olan sistem tüm 
çalışanlara değerli fikirlerini sunma, 
yarışmaya katılma ve projelendirme 
fırsatı vermiştir. Böylece kurum içi atıl 
kapasitenin aktivasyonu sağlanmıştır. 
Doğrudan bağlı bulunulan yöneticile-
re web tabanlı bir inovasyon yazı-
lımı aracılığıyla gönderilen bireysel 
öneriler, yöneticilerin değerlendirme-
lerinin ardından öneri sahibi tarafın-
dan proje taslağı haline getiriliyor, 
proje portföyüne eklendikten sonra 
hayata geçirilmek üzere çalışmalara 
başlanıyor. 2017 yılının ilk aylarında 
canlıya alınan sistem bu süre zarfında 
çalışanların %35’i tarafından ziyaret 
edildi. Sisteme giriş yapan çalışan-
ların 5.475’i tarafından toplamda 
11.686 öneri paylaşıldı. Bunun yanı 
sıra inovasyon kültürünü yaymak ve 
inovasyon elçilerini ortaya çıkarmak 
için ortaklığın tüm kampüslerinde 
”Fikirden İnovasyona“ eğitimleri dü-
zenlenmiştir. 

BİREYSEL 
ÖNERİ SİSTEMİ

2017

ÖNERİ SAYISI

11.686

GİRİŞ ORANI

%35

ÖNERİ PAYLAŞAN 
PERSONEL

5.475

GİRİŞ YAPAN
PERSONEL

8.376
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Genişleyen uçuş ağı 
ve büyüyen filosu ile 
AnadoluJet 2017 yılında; 
üretim miktarı ve taşınan 
yolcu sayısında artış 
göstermiştir. 

ANADOLUJET
Bir Türk Hava Yolları markası olan 
AnadoluJet, bütçe dostu fiyatları ile 
yurt içinde hava yolu seyahatini ula-
şılabilir kılmaya devam etmektedir. 
Ankara ve Sabiha Gökçen (İstanbul)
merkezli operasyonu, Bursa’dan ger-
çekleştirdiği uçuşlardan oluşan uçuş 
ağı ile iç hatlarda geniş bir ulaşım 
imkanı sağlamaktadır.

GELİŞEN FİLO
AnadoluJet filosunda 2017 yılında 38 
uçak bulunmaktadır. Filonun tama-
mı Boeing 737-800 tipi uçaklardan 
oluşmaktadır. Filonun tamamı tek 
tip uçaklardan oluşturularak, maliyet 
verimliliği elde edilmektedir.

GENİŞ UÇUŞ AĞI
2017 yılında Esenboğa ve Sabiha Gökçen 
merkezli hat sayısı 62 olup, Bursa çapraz 
hatlar ile birlikte toplam hat sayısı 67 
olmuştur. 

ARTAN ÜRETİM 
Büyüyen filo ve genişleyen uçuş ağı 
ile gerçekleştirilen üretim miktarı ve 
taşınan yolcu sayısı da 2017 yılında artış 
göstermiştir. 2017 yılında icra edilen 
yaklaşık 91 Bin seferde, 14 milyon yolcu 
taşınmıştır. Toplam üretim büyüklüğünü 
gösteren arz edilen koltuk kilometre de-
ğerinde bir önceki yıla göre yaklaşık %15, 
taşınan yolcu sayısında ise %17 oranında 
artış sağlanmıştır. Türkiye ortalamasının 
üzerindeki bu büyüme ile AnadoluJet, 
iç hatlarda pazar payını %25’e yükselt-
miştir.

CAZİP FİYATLAR
AnadoluJet, daha fazla yolcunun 
hava yolu ulaşımının kolaylığından is-
tifade edebilmesi için bilet fiyatlarını 
ulaşılabilir kılmaya devam etmekte-
dir. Artan maliyetlere rağmen, yürü-
tülen verimlilik çalışmaları ile maliyet 
artışlarının bilet fiyatları üzerindeki 
etkisi en aza indirilmeye çalışılmıştır. 
Bunun yanında, düzenlenen birçok 
kampanya ile de, çok cazip fiyatlarla 
uçuş imkanı sunulmuştur. 2017 yılında 
5 milyonun üzerinde yolcumuz pro-
mosyon fiyatlar ile uçmuştur.

UÇUŞU KOLAYLAŞTIRAN 
GELİŞTİRMELER
2017 yılında yürütülen faaliyetler 
arasında yolcularımızın seyahat 
deneyimlerini kolaylaştıracak ge-
lişmeler de yer almıştır. Bilet alım 
süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla, 
online satış kanallarımız yenilenmiş 
ayrıca yolcularımız hayata geçirdiği-
miz Ücretli Koltuk Seçimi uygulaması 
ile seyahatlerini kişiselleştirebilmiş-
lerdir. Böylece arzularına göre seyir 
keyfi için pencere kenarı, geniş diz 
mesafesi için acil çıkış sırası veya hızlı 
biniş-iniş için ön sıra koltuklarından 
dilediklerini uçuşa 24 saat kalana 
kadar seçebilmektedirler. Bu tür uy-
gulamalarımızı artırmak ve uçuşları-
mızı daha konforlu hale getirmek için 
çalışmalarımız sürmektedir.

BEKLENTİLER
AnadoluJet’in yıllardır sürdürdüğü 
büyüme trendi 2018’de de devam 
edecektir. AnadoluJet hizmetinin 
yaygınlaştırılması için yeni hat açılış-
ları ve mevcut hatlardaki sefer sayı-
larının artırılması planlanmaktadır. Bu 
büyümenin yanında, cazip fiyatların 
devam ettirilebilmesi için operas-
yonel ve ticari verimliliğin de artırıl-
ması hedeflenmektedir. 2018 yılında 
gelişim öngörülen alanların başında 
online satışlar ve mobil uygulamalar 
gelmektedir. Yenilenen satış kanal-
larımız ile, online satış oranlarında 
önemli bir artış beklenmektedir. 
Konjonktürel gelişmelere bağlı olarak 
pazarda beklenen iyileşme ile de, 
2018 yılında AnadoluJet’in daha yük-
sek performans sergileyeceği tahmin 
edilmektedir. 

ANADOLUJET TRAFİK SONUÇLARI

2013 2014 2015 2016 2017
Değişim 

16/17

Ücretli Yolcu (000) 7.701 9.019 10.824 12.008 14.087 %17,3

Arz Edilen 

Koltuk-Km (milyon)
5.960 7.811 8.615 9.809 11.244 %14,6

Ücretli Yolcu-Km 

(milyon)
4.837 6.519 7.196 8.098 9.459 %16,8

Yolcu Doluluk 

Oranı (%)
81,2 83,5 83,5 82,6 84,1 1,5 p

Kargo+Posta (ton) 2.525 3.611 3.083 3.286 4.430 %34,8

Konma Sayısı 56.549 63.718 76.031 81.270 90.634 %11,5

2013 2013 20132014 2014 20142015 2015 20152016 2016 20162017 2017 2017

ÜCRETLİ YOLCU 
(BİN)

KARGO + POSTA 
(TON)

KONMA SAYISI 

7.701 2.525 56.549 63.718

76.031 81.270

90.634

9.019

3.61110.824

3.083

12.008

3.286

14.087

4.430

%17,3
ARTIŞ

%34,8
ARTIŞ

%11,5
ARTIŞ
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HAVA YOLLARI İLE TİCARİ İŞBİRLİKLERİ,  
TRAFİK HAKLARI VE GELİŞEN UÇUŞ AĞI
2017 yıl sonu itibarıyla Ortaklığımız 
tarafından 303 noktaya sefer dü-
zenlenmektedir. Bir bölümü, içinde 
bulunduğumuz Star İttifakı üyesi 
dünyanın sayılı hava yollarıyla geçerli 
olan 49 adet Kod Paylaşımı Anlaş-
maları neticesinde, henüz sefer icra 
etmediğimiz başta İskandinav ülkeleri 
ile Rusya, Amerika, Afrika ve Uzak 
Doğu’da olmak üzere, dünya çapın-
da toplam 203 noktaya daha satış 
yapma imkânı sağlanarak, bu nok-
talar Ortaklığımız uçuş ağına dahil 
edilmiştir. 

2017 yılı boyunca Interline hacmi %22 
artarak yaklaşık 275 milyon ABD Do-
ları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu 
miktar Ortaklığımız 2017 cirosunun 
yaklaşık %3,2’sine denk gelmektedir. 

49 adet Kod Paylaşım Anlaşmaları-
mız ile %3 artarak 203’e ulaşan offline 
noktalarımızın, 2018 yılında Ortaklı-
ğımız büyüme stratejileri paralelinde 

(HA) ile aramızda mevcut olan Özel 
Prorasyon Anlaşması’nda her iki 
tarafın seviye ve rezervasyon sınıfları 
revize edilmiştir. Panama menşeli 
Copa Airlines (CM) ile imzalanan Kod 
Paylaşımı Anlaşması ile Copa’nın 
Panama City ötesi sefer düzenlediği 
Latin Amerika noktalarına ulaşım 
imkanı sağlanmış olup, aynı zamanda 
Ortaklığımızın İstanbul-Panama City 
seferlerine katkıda bulunulmuştur. 
Ayrıca, Brezilya menşeli Azul Hava 
Yolları (AD) ile akdedilen Özel Pro-
rasyon ve Kod Paylaşımı Anlaşmaları 
ile yolculara Sao Paulo seferlerimiz 
sonrasında Brezilya iç hatlarına 
alternatif ulaşım imkânı sağlanmıştır. 
Latin Amerika bölgesinin en büyük 
hava yolu şirketlerinden biri olan 
LATAM Airlines Group ile imzalanan 
Özel Prorasyon Anlaşması sayesinde 
LATAM’ın bölgede sefer düzenlediği 
yaklaşık 114 noktaya Ortaklığımızın 
direkt seferleri üzerinden bağlantı ve-
rilmeye başlanmıştır. Ekvator’un bay-

rak taşıyıcı hava yolu olan TAME (EQ) 
ile mevcut olan SPA revize edilmiş 
ve Bogota (BOG) sektörünün dahil 
edildiği yeni anlaşma ile ulaşılabilen 
nokta sayısı 4’e çıkarılmıştır. 

Doğu Avrupa’da ise; Polonya menşeli 
LOT (LO) ile SPA Anlaşması revize 
edilmiş olup, anlaşmaya eklenen ilave 
4 sektör ile ulaşılabildiğimiz nokta 
sayısı Polonya’da 9 ve ötesinde 2 
nokta olmak üzere 11 noktaya çıkmış-
tır. Belarus menşeli Belavia (B2) ve 
Moldova menşeli Air Moldova (9U) 
ile mevcut SPA anlaşmalarımız revize 
edilerek ücret ve sınıf çeşitliliği sağ-
lanmıştır. Yine, Air Moldova (9U) ile 
Codeshare Anlaşması imzalanarak, 
pazarda arz edilen toplam frekans 
sayısı ve yolcularımıza sunulan uçuş 
alternatifleri arttırılmış olup, bu 
anlaşma ile 9U’nun Moldova paza-
rındaki satış kanalları vasıtasıyla 
seferlerimize yolcu kanalize edilerek, 
Ortaklığımız Interline hacmine de 
katkı sağlanacağı öngörülmekte-
dir. Aynı zamanda Ukrayna menşeli 
Ukraine International (PS) ile mevcut 
SPA ve Codeshare Anlaşmalarımız 
yenilenerek hesaplaşma kuralları 
ve ücretler revize edilmiş, Interline 
hacminin yükseltilmesi sağlanmıştır. 
Utair (UT) ile aramızdaki Codeshare 
Anlaşması kapsamında bulunan 45 
Rusya iç hat noktasından UT’nin se-
ferlerini durdurduğu 15 nokta çıkarıl-
mış, UT’nin sefer icra etmekte olduğu 
Moskova-Minsk hattı dahil edilmiştir.

Uzak Doğu pazarında; Interline 
Trafik ve Özel Prorasyon Anlaşması 
bulunan Malezya menşeli Malindo 
Airways ve Özbekistan Hava Yolları 
ile Kod Paylaşımı Anlaşmaları imza-
lanmıştır. Bunun yanı sıra; bölge hava 
yolları ile mevcut anlaşma kapsamları 
genişletilerek gerek bölgesel dağı-
tım gerekse de Avustralya pazarına 
yönelik Interline olanakları artırılmış 
olup, Avustralya pazarında 25 milyon 
USD üzerinde bir satış gerçekleştiril-
miştir.

2017 yılı içerisinde frekans artışı 
ve yeni noktalarda sefer başlatma 
talebimiz olan ülkelerle ikili ilişkilerde 
ilerleme sağlanması adına girişimle-
rimiz devam etmiştir. Çin ve Hindis-
tan başta olmak üzere Hong Kong, 
Özbekistan ve Moğolistan ile ilerleme 
sağlanması adına ülkelerin bayrak 
taşıyıcı hava yolları, ilgili kurumları ve 
bahse konu ülkelerdeki Büyükelçileri-
miz ile konu sürekli olarak gündemde 
tutulmuştur. İlave olarak, üst düzey 
ikili görüşmelerde de taleplerimiz 
gündeme getirilmek üzere iletilmiş-
tir. Özbekistan ve Hong Kong ile ikili 
havacılık müzakeresi gerçekleşmiş, 
Özbekistan ile Semerkant noktasında 
sefer başlatmak üzere frekans hakkı 
temin edilmiştir.

Ticari anlaşmalar kapsamında ise 
İngiltere menşeli British Midland Re-
gional (BM) ile Interline ve Özel Pro-
rasyon Anlaşması imzalanmış olup, 
2018 içerisinde Codeshare Anlaşma-
sının yürürlüğe girmesi planlanmak-
tadır. Lufthansa (LH), Swiss (LX) ve 
Austrian (OS) ile olan Özel Proras-
yon Anlaşmaları Lufthansa Group 
adı altında ortak hale getirilmekte 
olup, 2018’in ilk aylarında yürürlüğe 
sokulacaktır. İspanya menşeli Air 
Europa (UX) ile mevcut Özel Pro-
rasyon Anlaşması revize edilmiştir. 
Yunanistan menşeli Aegean Airlines 
(A3) SPA anlaşmasında rezervasyon 
sınıfları artırılmış olup, tüm Yunanis-
tan iç hatları SPA’e dahil edilmiştir. 
Alitalia (AZ) SPA’i ticari gerekçelerle 
sonlandırılması sonrası yeni SPA 
yapılması için taslak gönderilmiştir. 
Codeshare Anlaşması için ise görüş-
me başlatılmıştır. Heliair Monaco (YO) 
ile SPA Anlaşması, ICH üyeliğinden 
geçici bir dönem ayrılarak uçuşlarını 
durdurmaları nedeniyle sonlandırıl-
mıştır. Bunun yerine eskiden de çatısı 
altında bulundukları APG Airlines 
(GP) ile Interline Anlaşması yapıl-
mıştır. İskandinavya kış turizmi talebi 
çerçevesinde Iceland Air (FI) ile olan 
SPA Anlaşmamıza gruplar eklen-
miştir. Sunexpress (XQ) ile karşılıklı 

online olarak rezervasyon sistemleri 
üzerinden yolcu/kupon alışverişini 
sağlayacak Interline anlaşması için 
XQ’nun yeni rezervasyon sistemi ile 
ilgili test çalışmaları başlatılmıştır.

Ortaklığımız ile Scandinavian Airlines 
System (SK) arasında mevcut geçerli 
olan SPA Anlaşmasında 2017 Ocak 
ayından geçerli olmak üzere ücret ve 
hesaplaşma metoduna ilişkin reviz-
yonlar yapılarak; anlaşmanın kullanı-
mının arttırılması hedeflenmiştir. Bu 
çerçevede; TK/SK toplam interline 
hacminin 2017 sonu itibariyle 10 mil-
yon USD dolayına erişmesi sağlan-
mıştır. Ortaklığımız ile Adria Airways 
(JP) arasında mevcut Codeshare 
Anlaşması kapsamına JP’nin talebi 
üzerine 27 Mart 2016 tarihinden iti-
baren geçerli olmak üzere TK Ope-
rating İstanbul-Talin parkuru dahil 
edilmiştir. Ancak daha sonra Adria 
Airways’in Nordica (Estonian Air yeri-
ne kurulan ve merkezi Tallinn’de olan 
yeni hava yolu sirketi) ile işbirliğini 
sonlandırması ardından Estonya pa-
zarından çekilmesi ile birlikte bahse 
konu sektör 1 Ekim 2017 anlaşma 
kapsamından çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan; Adria Airways (JP) 
ile Ortaklığımız arasında geçerli 
olan ve yalnızca TK sektörlerinin yer 
aldığı SPA Anlaşmasının; her iki hava 
yolunun sektörlerinin yer alacağı 
network-wide olarak revize edilmesi 
konusunda mutabakat sağlanmış; 
anlaşmanın daha etkin kullanımı ko-
nusunda gerekli altyapı çalışmalarına 
hız verilmiştir. 

Diğer taraftan; İskandinavya hat-
larının desteklenmesi kapsamında 
bölgede etkili olan Norveç menşeli 
Wideroe (WF) ile SPA ve Danimarka 
menşeli Atlantik Airways (RC) hava 
yolu ile bölgeye yönelik işbirliği im-
kânları değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte, havacılık sektöründe 
yolcu trafiği en yüksek ülkelerden biri 
olan ülkemiz ile Avrupa Birliği (AB) 

daha da artırılması planlanmaktadır. 
Yolcularımız, bu ticari anlaşmalar 
sayesinde, İstanbul’dan henüz sefer 
icra etmediğimiz Las Vegas, Seattle, 
Ottawa, Sydney, Melbourne, Kalining-
rad, Malmö gibi 181 şehre Ortaklığı-
mız sefer sayısı ve kodu altında tek 
THY biletiyle ve son noktaya kadar 
check-in yaparak, aktarma noktasın-
da bagaj işlemlerine gerek kalmadan, 
daha konforlu, daha hızlı ve daha 
ekonomik olarak ulaşabilmektedir. 
2017 yılında, Ortaklığımızca stratejik 
görülen Latin Amerika, Avustralya, 
Çin ve Hindistan gibi önemli pa-
zarlarda lider hava yollarıyla ticari 
işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik 
faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

2017 yılı içerisinde Kuzey ve Güney 
Amerika’da; Air Canada’nın (AC) To-
ronto-İstanbul seferlerini durdurması 
sonrası Codeshare Anlaşması alter-
natif noktaların eklenmesi suretiyle 
revize edilmiştir. Hawaiian Airlines 

Ticari anlaşmalar 
sayesinde, yolcularımız 

İstanbul’dan henüz sefer 
icra etmediğimiz 181 şehre; 

Ortaklığımız sefer sayısı 
ve kodu altında tek THY 

biletiyle son noktaya 
kadar check-in yaparak, 

aktarma noktasında bagaj 
işlemlerine gerek kalmadan, 

daha konforlu, daha hızlı 
ve daha ekonomik olarak 

ulaşabilmektedir. 
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arasında başlayan kapsamlı havacılık 
anlaşması imzalanması çerçevesinde 
devam eden resmi müzakerelerde 
3. tur tamamlanmıştır. Bu anlaşma, 
imzalanması halinde AB üyesi ülke-
lerle yapılan mevcut ikili anlaşma-
ların yerine geçecektir. AB havacılık 
müktesebatıyla uyumun hedeflen-
diği anlaşma ile kapasite ve frekans 
kısıtları kaldırılarak pazar erişimini iyi-
leştirme, adil rekabet, güvenlik, hava 
trafiği ve altyapı alanlarında yüksek 
standartlara erişilmesinin yanı sıra 
tüketicinin ve çevrenin korunması 
amaçlanmaktadır.

Afrika’da 24 bölge hava yoluyla tesis 
edilen işbirlikleriyle 2017 yılında 
açılan Konakri noktasıyla beraber 
Afrika’da uçuş yaptığımız 51 noktanın 
desteklenmesi amaçlanmıştır. 
Namibya menşeli Air Namibya 
ile Ortaklığımız arasında İstan-
bul-Frankfurt/Johannesburg ve 
Windhoek-Frankfurt/Johannesburg 
hatlarında geçerli kod paylaşım 
anlaşması imzalanmış olup, stratejik 
pazardaki hava yolları ile aynı zaman-
da teknik, eğitim, yer hizmetleri ve 
ikram konularında da bilgi alışverişi 
sağlanmıştır. 

Ortadoğu’da ise Lübnan’ın bayrak 
taşıyıcısı Middle East Airlines ve 
Bahreyn’in ulusal hava yolu Gulf Air 
ile Ortaklığımız arasında ana hatlar-
da (trunk route) geçerli Codeshare 
Anlaşması imzalanmıştır. Ürdün 
menşeli Royal Jordanian Hava Yolları 
ile de mevcut Codeshare Anlaşma-
mıza yeni hatlar eklenerek anlaşma 
kapsamı genişletilmiştir. Katar’ın 5 
Haziran 2017 tarihinde Suudi Ara-
bistan liderliğindeki 7 ülke (Suudi 
Arabistan, Bahreyn, Mısır, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Yemen, Libya ve 
Maldivler) tarafından hava sahası 
konusunda ambargoya uğraması 
sebebiyle oluşan yolcu mağduriyetini 
önlemek amacıyla Ortaklığımız ile 
Qatar Airways arasında, yolcuların 
Ortaklığımız seferler ile taşınması-

nı sağlayan, Protection Anlaşması 
yapılmıştır. 

2017 yılında yapılan ICAN (Internati-
onal Civil Aviation Negotiations) sivil 
havacılık müzakerelerinde gerçekleş-
tirilen görüşmelerde;

 | Amerika ve Doğu Avrupa böl-
gelerinde; Belarus ile haftalık 2 
frekans kargo ve ilave 1 frekans 
yolcu hakkı temin edilmiş ve her 
iki taraf için de toplamda haftalık 
5’er frekans yolcu sefer hakkı imza 
altına alınmıştır. Ayrıca, her iki 
tarafa da 3. Taraf Kod Paylaşımı 
hakkı verilmiştir. Brezilya ile para-
fe edilen Hava Ulaştırma Anlaş-
ması (HUA) imzalanmıştır. Şili ile 
Açık Semalar temelinde, 3. 4. ve 
5. trafik haklarının limitsiz mevcut 
olduğu Hava Ulaştırma Anlaşması 
imzalanmıştır.

 | Afrika ve Orta Doğu’da Ortak-
lığımızın bölgeye yönelik açılım 
stratejisine paralel olarak yeni 
noktalar için frekans hakları elde 
edilmiştir. Afrika’da; Gana için 
haftalık 7 frekans olan yolcu uçuş 
hakkı 14 frekansa çıkartılarak 7 
frekanslık, Kamerun’da haftalık 
7 frekans olan yolcu uçuş hakkı 
2019 yılından itibaren geçerli ola-
cak şekilde 10 frekansa çıkarılarak 
3 frekanslık bir artış sağlanmıştır. 
Ayrıca, Nijerya’da Port Harcourt 
noktası için haftalık 7, Ortado-
ğu’da; Bahreyn’de Trabzon-Bah-
reyn noktası için haftalık 10, Bur-
sa-Bahreyn noktası için haftalık 
7 frekans yolcu uçuş hakkı alın-
mıştır. Ürdün’de ise Ankara için 9, 
Antalya için 10 frekans hakkı tah-
sis edilerek karşılığında 1 frekans 
geçici kargo izni verilmiştir. Katar 
için yolcu uçuş hakları toplamda 
53 frekanstan 56 frekansa çıkarak 
3 frekans Hatay-Katar eklenmiştir. 
Böylece İstanbul ve Ankara hari-
cinde Katar’dan Adana, Antalya, 
Bodrum, Bursa, Hatay ve Trabzon 

noktalarına her biri haftada 3 fre-
kansı geçmeyecek şekilde 18 hak 
belirlenmiştir. Özetle, 2017 yılında 
gerçekleşen ICAN konferansında; 
Gana, Nijerya, Kamerun, Katar, 
Ürdün, Bahreyn olmak üzere 6 
ülke ile mevcut anlaşmalar revize 
edilerek Türk taşıyıcıları için ilave 
frekans hakları temin edilmiş olup, 
Suudi Arabistan ile de Hava Ulaş-
tırma Anlaşması imzalanmıştır.

 | Asya ve Uzakdoğu bölgesinde; 
Malezya müzakerelerinde iki ülke 
arasındaki 3. ve 4. trafik hakla-
rı sınırsız olacak şekilde revize 
edilmiştir. 

Özetle; 23 ülke ile ikili havacılık mü-
zakeresi gerçekleştirmiştir. Brezil-
ya, Şili ve Suudi Arabistan ile daha 
önce parafe edilmiş 3 Hava Ulaşım 
Anlaşması imza altına alınmıştır. 
Sefer artışlarına ilişkin ikili müza-
kereler kapsamında ise Bahreyn ile 
27, Belarus ile 1, Kamerun ile 3, Gana 
ile 7, Ürdün ile 12, Katar ile 3, Nijerya 
ile 7 olmak üzere toplam 60 yolcu 
frekans artışı sağlanmıştır. Ayrıca, 
Malezya ile yapılan müzakerelerde ise 
Türk taşıyıcılarının söz konusu ülkeye 
yönelik seferleri için sınırsız uçuş 
gerçekleştirme hakkı elde edilmiştir. 
Bahreyn’de 2, Nijerya’da ise 1 yeni 
nokta uçuş hattına eklenmiş olup, 
Belarus ile gerçekleştirilen müzakere-
ler neticesinde 2 frekans ilave kargo 
uçuş hakkı elde edilmiştir. 

STAR İTTİFAKI
Star İttifakı’nın kuruluşunun 20. Yılı, 
14 Mayıs 2017 tarihinde Frankfurt’ta 
üye hava yollarının yöneticileriyle be-
raber düzenlediği bir organizasyonla 
kutlanmıştır. Star İttifakı, günümüzde 
28 üyesi ve uluslararası uçuş ağı ile 
günlük 18.450 seferle dünyada 190 
ülkede, 1.300 havalimanına ulaşım 
imkanı sağlarken 1.000’den fazla 
salona erişim imkanı vermektedir. 
Star İttifakı 2017 yılında; gerek arz 
edilen koltuk/km gerekse de ücretli 
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olup, ALTA ile işbirliği olanakları dile 
getirilmiştir.

Havacılık endüstrisinde yer alan pek 
çok kuruluşa stratejik karar almada 
kullanılmak üzere pazar verisi, araş-
tırma ve çözüm önerisi sunan Centre 
for Aviation (CAPA) isimli kuruluşun 
dünyanın önemli başkentlerinde ger-
çekleştirdiği toplantılarına Ortaklı-
ğımızı temsilen üst düzey yöneticiler 
tarafından katılım sağlamış olup, 
ülkemizin ve Ortaklığımızın havacılık 
alanında elde ettiği başarılar ile özel-
likle ülkemizin mega projesi olan ve 
dünyanın en büyük havalimanı olacak 
3. havalimanı hakkında bilgilendirme 
yapılmıştır. 

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

MIBA, Ortaklık personelinin yabancı 
hava yolları ile görev seyahatlerine 
ilişkin, mil hesabına dayalı ya da an-
laşmada belirtilen ücretler üzerinden 
indirim yapılan çok taraflı standart 
bilet anlaşmasıdır. MIBA anlaşmasın-
da bütün hava yolları için kurallar ay-
nıdır, daha önceden belirlenmiş olan 
kurallara uyarak anlaşma havuzuna 
dahil olurlar. Bu anlaşma personelin 
aile fertleri için geçerli değildir.

2017 yılında, Latam Airlines (LA), TAM 
Airlines (JJ), Bangkok Airways (PG) 
ve British Midland Regional Limited 
(BM) ile Ortaklığımız arasında, Ortak-
lık personeli ve ailesinin tatil seya-
hatlerini kapsayan ZED; LOT Polish 

Airlines (LO) ile de personelin görev 
seyahatlerini kapsayan MIBA anlaş-
ması yapılmıştır.

Yeni imzalanan anlaşmalarla mevcut 
ZED anlaşma sayımız 90’a, MIBA 
anlaşmalarımızın sayısı da 8’e yük-
selmiştir. ZED ve MIBA anlaşmaları 
sayesinde Ortaklık personeli, uçuşu-
muzun bulunmadığı noktalara tatil 
ve görev seyahatleri gerçekleştirebil-
mektedirler.

RAPORLAMA, ANALİZ VE İŞ 
GELİŞTİRME PROJELERİ
Mevcut anlaşmalar dahilinde ya da 
dışında yer alan, gelir, kârlılık ve katkı 
sağlayabilecek yeni sektörlerin be-
lirlenebilmesi, bu doğrultuda anlaş-
maların incelenmesi ya da potansiyel 
anlaşma ihtimallerinin analiz edilme-
sine yönelik Anlaşmalar Takip Portalı 
projesinin ilk fazı tamamlanmıştır. Bi-
rinci faz sonunda, imzalanan Codes-
hare, SPA anlaşmalarına ait sektör, 
ücret, rezervasyon sınıfı bilgileri gibi 
detaylara ulaşılabilmesi amaçlan-
mıştır. İkinci fazda ise, HUA (Hava 
Ulaştırma Anlaşması) bilgileri ilgili 
portala aktarılarak tüm sivil havacı-
lık anlaşmaları sayesinde kazanılan 
hakların dinamik sorgulanabilmesini 
sağlayacak bir yapı oluşturulacaktır.

yolcu/km bakımından yaklaşık %20 
oranındaki payı ile diğer global hava 
yolu ittifakları arasındaki liderliğini 
korumaktadır.

Star Alliance; 2018-2020 yıllarını 
kapsayan orta vade stratejisini; “Digi-
tal services”, “Airport experience” 
ve “Loyalty/FFP platform” isimli 3 
başlık altında derleyerek; yeni hava 
yollarını üye yapmak yerine yolcunun 
seyahat deneyimini, kusursuz ve üye 
hava yolları arasında standart hale 
getirme üzerine yoğunlaşacağını 
açıklamıştır. 

Star İttifakı belirlediği strateji kapsa-
mında; kendi yönetim kadrosunda ve 
komite yapısında da bazı revizyonlara 
giderek; Commercial Cooperation, 
Corporate Commucations ve Marke-
ting komitelerini iptal ederek, “Digi-
tal Services” isimli yeni bir Strategy 
Team kurulmasına karar vermiştir. 

Bahse konu yeni stratejisi kapsamın-
da; Baggage Hub, Online Retro, Ir-
rops Offload Tool ve Online Redemp-
tion projeleri tamamlanarak hayata 
geçmiştir. Tek çatı altında toplanma 
anlamına gelen MuoR (Move under 
one Roof) kapsamında; Zagreb ha-
valimanı tamamlanmış olup, İstanbul 
yeni havalimanı dahil olmak üzere; 
Addis Ababa, Hong Kong, Seul, Taipei 
ve Pekin havalimanlarında da tek çatı 
altında toplanmak üzere planlamalar 
yapılmış, çalışmalara başlanmıştır. 
Star Connection Center konsepti, 
Pekin ve Vancouver havalimanlarına 
uygulanmıştır. Amsterdam’da Star 
Alliance Lounge’ı açılmasına karar 
verilmiştir. Gold Track ürünü: Birmin-
gham, Baden-Baden, Linz, Nuakşot, 
Nanning, Urumçi, Wenzhou, Wuhan, 
Halifax, Winnipeg noktalarında da 
hayata geçirilerek; toplamda 33 tane 
hub ve 117 tane non-hub havalima-
nında, Gold yolculara Gold Track 
hizmeti sunulabilir hale gelmiştir.

Yine dijitalleşme hedefi kapsamında; 
mobil uygulamalar üzerinden çalı-

şacak, Star Alliance üyeleriyle olan 
Interline uçuşlar kapsamında, Seat 
Assignment ve Everymundo-Inter-
net Search Optimisation projelerinin 
demosu üyelerle paylaşılmıştır.

LCC (Low Cost Carrier) veya bölgesel 
statüdeki taşıyıcıların Star Alliance’a 
entegre edilmesi ve bu kapsamda 
“White Spot” olarak ifade edilen, Star 
Alliance üyelerinin sefer icra etmediği 
noktalara erişimi sağlayacak olan 
“Connecting Partner” adındaki üyelik 
konsepti kapsamında; Şangay mer-
kezli Juneyao Airlines Star Alliance’a 
14 Mayıs 2017 itibarıyla entegre edil-
miştir. Diğer taraftan, ilgili konsept 
çerçevesinde Aegean Airlines’ın (A3) 
sahip olduğu Olympic Air’in (OA) 
Star Alliance’a “Connecting Partner” 
olarak entegrasyon çalışmaları baş-
latılmıştır. 

İttifak içerisinde toplam 21 üye hava 
yolu ile yaptığımız Codeshare ile di-
ğer ticari anlaşmalarla ulaşılan Inter-
line hacmi, toplam Interline hacminin 
%40’ını oluşturmaktadır. 

ULUSLARARASI 
KURULUŞLAR
International Air Transport Associ-
ation (IATA), Airlines International 
Representation in Europe (AIRE), 
Arab Air Carriers Organization 
(AACO), Latin American and Caribbe-
an Air Transport Association (ALTA) 
ve Pacific Asia Travel Association 
(PATA) ve International Civil Aviation 
Organization (ICAO) gibi uluslararası 
havacılık kuruluşları nezdinde gerçek-
leşen etkinlik ve toplantılara katılım 
sağlanmış olup, havacılık alanındaki 
gelişmeler yakından takip edilmiştir.

ICAO nezdinde hazırlanan “Kuraldışı 
Yolcular” ile ilgili düzenlemeleri içeren 
“Havaaraçlarında İşlenen Suçlar ve 
Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Tokyo 
Sözleşmesini Tadil Eden Montreal 
Protokolü” ülkemizce de onaylanmış-
tır. Söz konusu düzenleme ile kural-
dışı yolculara yönelik hava yolu ile 

resmi makamlara verilen yetkiler ge-
nişletilmektedir. Aynı şekilde, karbon 
emisyonlarının azaltılmasına yönelik 
ICAO nezdinde 2016’da kabul edilen 
“Carbon Offsetting and Reduction 
Scheme for International Aviation 
(CORSIA)” düzenlemeleri 2021 itiba-
rıyla yürürlüğe girecektir. Hava yolları 
ise 2019 itibarıyla emisyon değerle-
rini kayıt altına alıp ilgili makamlara 
bildirecektir. Bu nedenle, Ortaklığımız 
dahil hava yolları tarafından IATA ko-
ordinasyonunda önümüzdeki yıl bo-
yunca akaryakıt kullanımı ve emisyon 
salınımını kayıt altına alacak prosedür 
ve mekanizmalar tamamlanacaktır.

Diğer taraftan, 1952 yılından bu yana 
AB nezdinde üye hava yollarını temsil 
eden Avrupa Hava Yolları Birliği 
(AEA), 1 Ocak 2017 itibarıyla kapan-
mıştır. Ortaklığımızın AB nezdinde 
etkin temsilinin tekrar sağlanması 
amacıyla, 1 Haziran 2017 itibarıyla 
Brüksel merkezli Airlines Internatio-
nal Representation in Europe (AIRE) 
hava yolu birliğine üye olunmuştur. 
AIRE üyeliğimiz çerçevesinde, AB 
düzeyinde gerçekleştirilen toplantı ve 
konferanslara Ortaklığımızı temsilen 
katılım sağlanmaktadır. Bu çerçeve-
de, 23 Kasım 2017 tarihinde AIRE ile 
AB Ulaşım Komiseri Violeta Bulc ara-
sında yapılan üst düzey toplantıda 
Ortaklığımız temsil edilmiştir. Ayrıca, 
kapanan AEA kasasından Ortaklı-
ğımız payına düşen miktar, Ortaklık 
menfaatleri çerçevesinde Kızılay’a 
bağışlanmıştır.

Bununla birlikte, regülasyon ve 
prosedürleri ile havacılık sektörünü 
düzenleyen IATA’nın 73. Genel Kurulu, 
4-6 Haziran 2017 tarihlerinde Cancun, 
Meksika’da gerçekleştirilmiştir. Ortak-
lığımızın da temsil edildiği toplantılar 
sırasında Ortaklığımız, IATA’da sivil 
hava yolu taşımacılığı gelişmelerini 
takip eden altı komiteden ikisinde, Fi-
nans ve Sektör İlişkileri Komitelerine 
tekrar seçilmiştir. Bu komite toplan-
tıları ile IATA nezdinde gerçekleşti-
rilen Yeni Dağıtım Yetkinliği (NDC), 

Kuraldışı Yolcu, CORSIA, Hesaplaşma 
Sistemleri (ISS) vb. havacılık sektö-
rü için stratejik öneme sahip birçok 
projeye ilişkin gelişmeler ünitemiz 
koordinasyonunda Ortaklığımız ilgili 
birimlerine iletilmektedir. 

Diğer taraftan, IATA Başka-
nı Alexandre de Juniac ile Genel 
Müdürümüz arasında 7 Kasım 2017 
tarihinde İstanbul’da bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir. Gündemde olan 
konuların da ele alındığı toplantı 
sırasında IATA’nın da desteklediği ya-
bani hayvanların yasadışı ticaretinin 
engellenmesi ve bu konuda sektörel 
farkındalığın artırılmasını hedefle-
yen “United for Wildlife Buckingham 
Palace Declaration (UFW)” bildirisi 
Ortaklığımızı temsilen Genel Müdü-
rümüzce imzalanmıştır. Söz konusu 
bildiri ile fildişi, gergedan boynuzu, 
kaplumbağa kabuğu gibi yabani 
hayvan parçalarının illegal ticaretinin 
önüne geçilmesi hedeflenmekte olup, 
sektörün önde gelen firmaların bu 
misyonu desteklemesi ile de konuyla 
ilgili farkındalığın artırılması amaç-
lanmaktadır.

Bunun yanı sıra, Arap Hava Yolları 
Birliği AACO’da Partner Hava Yolu 
olan Ortaklığımız, 20-22 Kasım 2017 
tarihlerinde Şarca, BAE’de düzenle-
nen 50. Genel Kurulunda Genel Mü-
dürümüz tarafından temsil edilmiştir. 
Önde gelen Arap hava yollarının üye 
olduğu bu kuruluşta stratejik olarak 
varlığımız sürdürülmüş ve çeşitli hava 
yolları ile de üst düzey görüşmeler 
yapılmıştır. Ortaklığımızca ayrıca 
“Associate” üyesi olduğumuz Latin 
Amerika ve Karayip Hava Yolları Bir-
liği (ALTA) ve Asya-Pasifik Seyahat 
Derneği’nin (PATA) üst düzey toplantı 
ve faaliyetleri yakından takip edil-
mektedir. 1 Ağustos 2017 tarihinde 
Ortaklığımızı ziyarete gelen ALTA Air-
lines & Industry Relations Direktörü 
Karolina Torres ile Genel Müdürümüz 
arasında görüşme gerçekleştirilmiş 
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SATIŞ ÇÖZÜMLERİ 
UYGULAMALARI
IATA’nın yürüttüğü yeni dağı tım 
programında NDC (New Distribution 
Capability) Seviye 1 Projesi tamam-
lanarak ilk seviye sertifikas yonu 
alınmıştır. KolayBilet (Acente Bilet 
Satış Web Arayüz) uygulamasında ek 
gelir kazanımına yönelik geliştirmeler 
yapılmıştır. WebsAgent (Acente Web 
Servis) uygulamasında muhasebe/
satış raporunun web servis ve sFTP 
üzerinden acentelere ve firmala-
ra doğrudan uzatılması ile acente 
muhasebe ve raporlama süreçleri 
kolaylaştırılmıştır. Quickres (Ofis/
Çağrı Merkezi/Acente Bilet Satış Web 
Arayüz) uygulaması, ofis ve acente 
kanallarında online olarak sanal pos 
ile ödeme alabilir hale getirilmiştir. 
AcentePortal uygulamasında yurt 

dışı acente tanımları geliştirilerek 
(IATA ve Non-IATA) tüm acenteler tek 
çatı altında toplanmıştır. 

ÜCRET VE ÖDEME 
ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI
İç hat biletlerde yolcu isteği dışında 
gerçekleşen uçuş iptallerine ve de-
ğişikliklerine dair yapılacak işlemler 
için Ortaklığımızda yeni bir dönem 
başlatılmıştır. İç hat bilet ücretleri 
Google Uçuş Arama ’ya sunulmuştur. 
AnadoluJet gelir yönetimi sistem 
projesiyle (AirRM projesi) iç hat ücret 
sisteminin gelir maksimizasyonunu 
yapacak sisteme iç hat ücret verisinin 
aktarımı sağlanmıştır. 

TKFraud Fight Uygulamasına Yeni 
Yetkinliklerin Kazandırılması projesi 
kapsamında getirilen ilave fonksiyon-

larla, uygulamanın sahte işlem tespit 
kabiliyeti artırılmıştır. 

UnionPay, SamanPay, Diners Club, 
Klarna, Universal Air Travel Plan 
(UATP) canlıya alınmıştır. Yapılan en-
tegrasyonlar ile ek satışların artırıla-
cağı öngörülmektedir.

Biletleme süreçlerinde ortaya çıkabi-
lecek fraud durumlarını ortadan kal-
dırmak amacıyla GDS ve Troya acen-
talarının bilet görüntüleme, değişiklik 
yapma ve iade etme işlemlerine dair 
sistemsel kısıtlar getirilmiştir. Stok 
yönetimi sistemi (INCO) için yedek 
stok mekanizması kurulmuştur.

TK-Price sisteminde vergi ve yakıt 
harçları dahil total ücretin gösteril-
mesi özelliği geliştirilmiştir. Verideki 
tutarsızlıklar giderilerek sağlıklı ücret 
akışı sağlanmıştır. 

Exchange edilmiş veya işlem görmüş 
biletlere, Reissue ve Refund işlemle-
rinin otomatik olarak gerçekleştiril-
mesi için geliştirme yapılmıştır. 

E-ticket Data Feed (EDF) sistemi sa-
yesinde yeni oluşturulan veya işlem 
gören biletlerin gerçek zamanlı olarak 
takibi ve raporlamasının yapılabil-
mesi sağlanmıştır. Yaşam evresini 
tamamlayan biletlerin sorgulanabil-
mesine imkan veren e-ticket History 
sistemi, EDF sistemine taşınmıştır.

REZERVASYON ÇÖZÜMLERİ 
UYGULAMALARI
Troya Rezervasyon sisteminde günde 
bir kez çalışarak elde edilen mükerrer 
yolcu rezervasyonlarının tespiti işi 
TROPHY sisteminde geliştirilen ilave 
uygulama ile maksimum 3 dakikada 
tespit edilir hale getirilmiştir. 

İstanbul Yeni Havalimanına geçiş 
için olası tüm senaryoları kapsa-
yan parametrik bir çözüm yapılarak 
O&D (Gelir Değerlendirme Sistemi) 
sistemine verilen verilerin İstanbul 
Yeni Havalimanının havalimanı ko-

duna dönüştürmesi ve O&D ürününü 
kullanan TROYA (THY Rezervasyon 
– Otomatik biletleme – Yer işletme – 
Alan otomasyon) sistemininin benzer 
bir yapı ile entegrasyon sağlanması 
gerçekleştirilmiştir.

AnadoluJet’in gelir yönetimi süreç-
lerinin yürütüleceği, rekabet gücünü 
artıracak ve gelir artışı sağlayacak 
olan gelir yönetimi ürünü hayata 
geçirilmiştir. 

MERCURY AVAILABILITY 
SİSTEMİ
Tüm GDS’ler ve Star Alliance (RAS) 
seamless availability (kesintisiz kulla-
nılabilirlik) trafiği yeni platformumuz 
olan Mercury’ye tamamen taşınmıştır. 
Böylece, RAS sorgularında beklenen 
trafik artışını rahatlıkla karşılayabile-
cek seviyede olan yüksek kapasiteli 
bir hizmet platformu sağlanmıştır.

ÇEVİK MOBİL 
UYGULAMALARI
İç kaynaklarımızla geliştirilen Türk 
Hava Yolları ve AnadoluJet ana bilet 
satış uygulamaları yolcularımıza 
sunulmuştur. 

CRESS ve İstasyonlar Mobil Portal 
projeleri kapsamında Check-in, Ros-
ter, Notice, Documents ve IRROPS 
uygulamaları kullanıma açılmıştır. 

Mobil Uygulamalarımızda SSO (Sing-
le Sign-On/tek seferlik) ve Touc-
hID (dokunmatik kimlik) özellikleri 
standart hale getirilmiştir. Persone-
limize yönelik “UP” adındaki mobil 
uygulama ile sık kullanılan birçok 
bilgi ve hizmete mobil ortamda kolay 
bir arayüz üzerinden erişme imkanı 
sağlanmıştır. 

DİJİTAL SATIŞ ÇÖZÜMLERİ 
UYGULAMALARI
Ücretli koltuk satışı, farklı döviz 
kur larından ödeme imkanı, çok-
lu uçuş seçimi yapılarak biletleme 
işlemleri gibi ek fonksiyonlara sahip 
yolcuya uçtan uca seyahat deneyimi 

sunan yeni web sitemiz kullanıma 
açılmıştır. Web sitesinin interline 
uçuş sunma yeteneği artırılmıştır. 
Turkish Airlines Corporate Club üye-
lerine özel olarak geliştirilen portal 
ile üyelere ayrıcalıklı hizmetler sunul-
maya başlanmıştır.

Bilet iade fonksiyonu, ücretli koltuk 
satışı, offline MBK kullanımı, sesli ara-
ma, kullanıcı dostu APIS formu gibi 
yeniliklerle dijital dönüşüme öncülük 
eden platformlarımızdan AnadoluJet 
mobil uygulamamız daha kullanışlı 
hale getirilmiştir. 

2017 yılında AnadoluJet web sitesi 
yenilenmiştir. Modüler bazda yeni 
servis altyapısına taşınmaya baş-
lanan web sitesi daha esnek, daha 
stabil ve daha hızlı işlem imkanları ile 
müşterilerimize hizmet etmektedir. 

DİJİTAL YOLCU ÇÖZÜMLERİ 
UYGULAMALARI
Mart 2017’de TSA Precheck projesi 
kapsamında, Amerika çıkışlı ve Amerika 
devam uçuşu olan yolcularımıza gü-
venlikten üstleri aranmadan, hızlı geçiş 
imkanı sağlanmıştır.

Havacılıkta güncel konulardan olan bi-
yometrik çözümlere ilişkin çalışmalara 
başlanmıştır. 

MANAS (Memnuniyet ve Alanda Satış) 
cihazlarına kart okuma özelliği ekle-
nerek yolcu larımızın check-in sürecini 
değerlendi rebilmesi ve fazla bagaj 
ödemele rini satış ofisine gitmeden 
kendilerinin gerçekleştirebilmesi sağ-
lanmıştır.

DCS (Departure Control System/ Kalkış 
Kontrol Sistemi) Open Systems projesi 
devreye alınmıştır. Proje kapsamında, 
mainframe tabanlı DCS History uygula-
ması güncel teknolojilerle yeniden ya-
zılarak, kullanıcı dostu ve fonksiyonları 
artırılmış bir uygulama ünitelerimizin 
hizmetine sunulmuştur. 

Görme engelli yolcularımız için Brail-
le Alfabesi ile Boarding Pass Basımı 
hizmeti sunulmaya başlanmış, yolcu-
larımıza biniş kartı üzerinde yer alan 
önemli bilgilerin tamamını kendileri 
okuyabilme imkanı verilmiştir.

ORTA KATMAN 
UYGULAMALARI
TCC Portal, Farklı Para Birimlerinde 
Biletleme, Değişiklik ve İade, CRM (Co-
march), İade Servislerinin Kolay Bilet’e 
Uyarlanması, IRR-Involuntary Reissue 
& Refund Projesi, Reseating İyileştir-
meleri, Bebek Ekleme-Rezervasyon, 
VNR-Voluntary N Kez Reissue & Re-
fund Projesi, Promocode ile Kişiye Özel 
Kampanya, SPA Geliştirmeleri ve Star 
Online Redemption canlıya alınmıştır. 
Mobil & Web Koltuk Satışı ve Legroom 
Satışı çalışmaları tamamlanmıştır. İç ve 
dış sistemlerimizde biletleme, değişik-
lik, iade gibi işlemlerde iyileştirilmeler 
yapılmıştır. 

Yolcu Asistanı, Engelsiz 
Projeler ve Kurumsal 

Müşteri Programları gibi 
nitelikli yaklaşımlarla 

hizmet kalitesini artıran Türk 
Hava Yolları, sektörünün 
öncüsü olmaya devam 

ediyor.

KURUMSAL GELİŞİM 
VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
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CRM UYGULAMALARI
CRM Programı kapsamında izin veren 
yolcuların bilgileri derlenerek Merkezi 
Müşteri Veritabanı oluşturulmuştur. 
Kampanya Yönetimi ve Anket Yöne-
timi çözümleri üretime alınmıştır. Ye-
nilenen Başvuru Merkezi çözümüyle, 
müşteri geribildirimlerinin daha hızlı 
değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Miles&Smiles üyelerimize CIP salonu 
girişi, yeni kredi kartı entegrasyonları, 
mil kazanım ve harcama kampanya-
ları, kart seviyesi yükseltme fırsatları 
gibi kişisel hizmetler sunulması için 
altyapı geliştirilmiştir.

Fuar ve organizasyonlara yönelik 
kurumsal programımız olan TK Con-
ventions sistemine iç hat uçuşları da 
entegre edilerek tüm bölgelerimizin 
programın olanaklarından faydalan-
ması sağlanmıştır.

YER OPERASYONU 
ÇÖZÜMLERİ 
UYGULAMALARI
Turnaround verilerinin anlık olarak 
alınmasıyla, zamanında kalkış per-
formansında iyileştirme sağlanmış 
ve tüm süreç daha etkin yönetilebilir 
hale getirilmiştir. 

Operasyonel Checklist uygulaması 
canlıya alınarak Ortaklığımızın ope-
rasyonel mükemmelliğe ulaşmasında 
önemli bir adım atılmıştır.

Türk Hava Yolları yolcularının bagaj-
larının uçtan uca takip edilebilmesini 
sağlayan sistem kullanıma açılmış, 
bagaj yükleme ve varış bilgilerinin 
üretilmesini sağlayan RFID (Radio 
Frequency Identification) uygulama-
ları geliştirilmiştir. 

Aksaklık sonucu başlanan bagaj taz-
minat sürecinde ıslak imzalı onaylar 
ortadan kaldırılarak yolcu deneyimi-
nin bir parçasının dijitalleşmesi 
tamamlanmıştır. 

Aksaklık durumlarının yönetimini 
amaçlayan IROPS Faz II (Irregular 
Operations/ Plan Düzensizlikleri) 
projesi tamamlanmıştır.

EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ 
UYGULAMALARI
Uçuş Eğitimleri sisteminin iyileştiril-
mesi amacıyla TMS projesini gerçek-
leştirmek üzere çalışmalara başlan-
mıştır.

Simülatör eğitimlerinin takip edil-
mesi için kullanılan Flight Log dijital 
formu, Crew Management System 
(CMS-Uçucu personelin aylık uçuş 
programlarının düzenlenmesinde 
THY’nin kullandığı yönetim siste-
mi) entegrasyonu ve yeni tasarımı 
güncellenerek kullanıma hazır hale 
getirilmiştir. 

Uçucu ekiplerin almakla yükümlü 
oldukları uzaktan eğitimleri, FTC 
LMS (Flight Training Center Learning 
Management System-Uçuş Eğitim 
Merkezi Öğrenme Yönetim Sistemi) 
üzerinden almaları sağlanmıştır.

Yeni nesillere havacılığı sevdirmek ve 
Türk Hava Yolları’nın tarihini an-
latmak üzere T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı desteğinde bir bilgisayar 
oyunu geliştirilmiştir.

KARGO ÇÖZÜMLERİ 
UYGULAMALARI
Kargo operasyonlarının gerçekleşti-
rildiği COMIS platformu yeni fonksi-
yonları içeren iCargo 4.5 sürümüne 
4 aylık bir çalışma sonucu yükseltil-
miştir. 

Müşteri web tabanlı şikayet yönetim 
sistemi, 3CS kullanıma açılmıştır.

Kargo acentelarının tüm süreçlerini 
web ve mobil üzerinden yönetebile-
ceği yeni portal projesi geliştirilmiştir. 
Mevcut Portal üzerinden booking 
yapma oranı özellikle Uzak Doğu’da 
%95’i geçmiştir. 

Yurt dışı satış personelinin saha-
da kullandığı SMART CARGO mobil 
uygulamasının ilk fazı kullanıma açıl-
mıştır. Kağıt fatura ile çalışan müş-
terilerimize e-arşiv faturası gönde-
rilmesi kapsamında COMIS üzerinde 
yeni fonksiyonlar geliştirilmiştir.

COMIS DataWare House Raporları 
projesi kapsamında Satış-Operasyon 
ve Muhasebe süreçlerine ait raporlar 
MICROSTRATEGY ortamında daha 
esnek ve zengin içerik ile yeniden 
tasarlanıp geliştirilmiştir. 

Ramp Handling projesi kapsamında 
Kargoların Teslim&Tesellüm ve Uçak 
Altı yükleme ve boşaltma işlemlerinin 

el terminallerinde yapılarak COMIS 
(Cargo Operations Management and 
Information System-Turkish Car-
go’nun yürütmekte olduğu yeni bilgi 
işlem projesi) ve TMAN-Tur naround 
Management (Uçak altında Harekatçı 
tarafından koordine edilen süreçlerin, 
kayıt altına alındığı, takip ve yöne-
tim sürecinin yapıldığı mobil ve web 
uygulaması) sistemlerine aktarılması 
sağlanmıştır.

EKİP ÇÖZÜMLERİ 
UYGULAMALARI
Uçuş ekiplerinin idari ve operasyonel 
bildirim süreçleri için geliştirilmiş olan 
NOTICE uygulaması canlıya alınmış-
tır. DOCUMENTS uygulaması ile uçuş 
ekiplerimizin bültenlerine, duyurula-
rına ve tüm diğer dokümanlarına web 
ve mobil ortamlardan ulaşabilmeleri 
sağlanmıştır. 

Pas görevli ve ilave ekipli uçuşlarda 
dinlenme amacıyla ihtiyaç duyulan 
koltuk rezervasyonlarının yönetilebil-
mesi için kullanılan DREAM (Deadhe-
ad Restseat Allocation Management) 
sistemi yenilenmiş ve performansı 
artırılmıştır. 

Uzun vadeli uçuş ekip ihtiyacı plan-
lanması ve uçuş ekiplerinin eğitim 
planlama sistemi Manpower uyar-
lama projesi tamamlanarak devreye 
alınmıştır.

Sharepoint’teki mülakat listeleri SAP 
aracılığıyla BI’a (Business Intelligen-
ce-İş Zekası) alınarak görsel olarak 
mülakat verilerinin analizi sağlan-
mıştır. İstasyonlar bazında tesellüm 
ve fatura yüzdeleri, servis hizmet 
tutarları ve arz koltuk/sefer bazlı 
birim maliyetleri, uçuş bilgileri, DOP 
üzerinde açılan borç/alacak bilgileri 
gibi raporlar hazırlanmıştır.

ORTAK ÇÖZÜMLER 
UYGULAMALARI
İş birimlerimizin ihtiyaçlarını karşı-
lamak, iş süreçlerini iyileştirmek ve 
verimlilik sağlamak amacıyla elekt-
ronik formlar, iş akışları ve dijital 
kurgular hazırlanmıştır. THY Ar-Ge 
Merkezi’nde yürütülen Ar-Ge süreç-
lerinin uçtan uca bir sistem üzerinden 
yürütülmesi adına Ar-Ge Portal siste-
mi canlıya geçmiştir. Kağıt ortamın-
da ıslak imza ile yürüyen süreçlerin, 
dijital ortamda elektronik ve mobil 
imza ile imzalanarak yürütülmesinin 
sağlanması için başlatılan Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi geliştirile-
rek tüm kuruma yaygınlaştırılmıştır. 
Kurum dışı firmalara sistem entegras-
yonları ile yazışmaların gönderilmesi 
için geliştirmeler yapılmıştır. Yurt Dışı 
Akaryakıt İhaleleri Yönetim Sistemi 
devreye alınmıştır. Ortaklığımız bün-
yesinde faaliyet gösteren tüm istas-
yonlar için bir arama motoru gelişti-
rilerek, tüm operasyonel bilgilerin tek 
bir portal üzerinde ve mobil uyumlu 
gös terimi sağlanmıştır. 

MALİ ÇÖZÜMLER 
UYGULAMALARI
Bütçe disiplinini sağlamak, anlık büt-
çe fiili karşılaştırmalarını yapabilmek 
amacıyla projelendirilen, Bütçe-Fiili 
Dashboard çalışması hayata geçiril-
miştir. Versiyonlu bütçe yapılmasına 
imkan veren Eş Zamanlı Versiyonlu 
Bütçe projesi canlıya alınmıştır. Ay 
sonu kapanış sürecini hızlandırma-
yı amaçlayan Bakiye Analiz Kokpiti 
(BAK) projesi canlıya alınmıştır. Ced/
Pass ve Anadolujet Kârlılık Rapor-
lama projeleri tamamlanmıştır. CIP 

UÇUŞ OPERASYON 
ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI
Operasyonel uygulamalarımızı daha 
modern bir arayüze kavuşturmak ve 
yazılım bakım giderlerini azaltmak 
amacıyla başlatılan Legacy Sistem-
lerden Çıkış projesi kapsamında; 
MSWStar uygulaması, DVS uygula-
ması, Atom uygulaması, AODB (Airli-
ne Operational Database-Hava Yolu 
Operasyonel Veritabanı) entegrasyon 
katmanı devreye alınmıştır. 

Charter Portali uygulamasıyla Char-
ter süreçlerimizdeki, müşteri talep-
lerinin alınmasından seferin icrasına 
kadar, tüm adımların merkezileşti-
rilmesi ve yönetim kolaylığı sağlan-
mıştır. 

Filomuzdaki uçaklara ait detaylı bil-
gilere, dokümanlara ve görsellere hız-
lı ve modern bir erişim sağlayan CAST 
uygulaması geliştirilerek kullanıma 
sunulmuştur. Basic Weight/Index ve 
DOW-DOI ağırlık hesaplamalarının 
otomotize edilmesi amacıyla WABSIS 
uygulaması canlıya alınmıştır. 

B777 uçaklarında EFB cihazlarının 
LTE bağlantısı kullanarak Jeppesen, 
performans ve uçak kütüphanesi 
dokümanlarının güncellenmesini 
sağlayan Boeing BEGSS uygulaması 
devreye alınmıştır. 

ERP TEKNOLOJİLERİ 
VE RAPORLAMA 
UYGULAMALARI
SAP Solman sistemi üzerinde yürü-
tülen destek bildirimlerinin çözüm 
müdürlükleri tarafından takip edilebi-
leceği ITSM Dashboard hazırlanmıştır. 
Bütçe sonuçlarına etki eden global 
parametrelerin değiştirilmesine veya 
bütçe süreçlerinin yeniden çalıştırıl-
masına gerek kalmadan online olarak 
hızlı bir şekilde doğru sonuçlara 
ulaşma ve analiz edilmesine imkan 
sağlayan Bütçe Simülasyonları Dash-
board hazırlanmıştır. Halihazırda var 
olan Çıkış Mülakat Dashboard’unun 
Kokpit versiyonu hayata geçirilmiştir. 

Her dönem yenilenmeyi ve 

gelişmeyi önemseyen Türk 

Hava Yolları, eğitim projeleri 

ve operasyon uygulamalarıyla 

2017 yılında da hedefleri 

doğrultusunda çalışmaya 

devam etti. 
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giderleri, INAD (Kabul Edilmeyen 
Yolcu)-Deportee (Sınırdışı Edilen 
Yolcu) ceza giderleri ve üst geçiş fa-
tura kontrol süreci ERP DOP (Direkt 
Operasyonel Satınalma) kapsamına 
alınarak sürecin sistem üzerinden 
yürütülmesi sağlanmıştır. Handling 
Anlaşmalar SAP CMAS (Contract 
Management Analysis System) pro-
jesi tamamlanmıştır. ERP sisteminde 
satınalma süreçleri yürütülen tedarik-
çilerin değerlendirilmesi için kullanı-
lacak olan Tedarikçi Değerlendirme 
Portalı canlı kullanıma alınmıştır. GIB 
e-arşiv sistemleri ile entegrasyon 
kurularak e-fatura kapsamında ol-
mayan mükellefler için ortaklığımızın 
e-arşiv faturası kesmesi sağlanmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI 
ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI
2017 içerisinde Mainframe’de yer 
alan Uçuş Bilgileri Değerlendirme 
Sistemi (UBD) yenilenerek açık sis-
teme alınmıştır. Yurt dışı ofislerinin 
merkez tayinli personeli için PDKS 
altyapısı mobil ID üzerinden başla-
tılmış, İspanya ve Fransa ofislerin-
de uygulamaya geçilmiştir. Tempo 
mobil çalışan portalinin 2. fazı da 
tamamlanarak yer personeline, mobil 
üzerinden çalışan portalinde yer alan 
uygulamaları kullanma imkanı sağ-
lanmıştır. Organizasyon şemasının 
görselleştirilmesi amacıyla, Dinamik 
Query uygulamasının kurulumu ta-
mamlanmıştır.

GELİR DEĞERLENDİRME 
ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI
Kurumsal Veri Ambarı Interline Katkı 
Raporları oluşturulmuştur. Üst düzey 
raporlamaların daha hızlı ve verimli 
olarak üretilmesine olanak sağlayan 
REVERA (Revenue Accounting-Gelir 
Muhasebesi) ODS Next sistem geçişi 
sağlanmıştır. PARES (Ödeme Yön-
temleri Mutabakat Sistemi, Siste-
mi) Sisteminde döküman numarası 
bazında iade yapısına geçilmiştir. 
Acente Yönetim Sistemi kapsamında 
tüm yurt dışı noktalarda uygulanan 
net yolcu uçuş geliri bazlı teşvik 

hesaplamalarının ve raporlamalarının 
yapılabildiği Teşvik Modülü canlıya 
alınmıştır. Dinamik Stok Sistemi yurt 
içi acentelerde uygulamaya geçiril-
miştir. 

DİJİTAL İNOVASYON 
ÇALIŞMALARI
İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Üniver-
site-Sanayi İş Birliği kapsamında bir 
protokol imzalanmıştır. Bu protokol 
sonucunda Teknoloji Transfer Ofisi ile 
ortak bir kuluçka programı başlatıl-
mıştır. 

IATA Simplifying the Business (StB) 
Steering Group üyesi 15 hava yo-
lundan biri olunmuştur. Grubun yap-
tığı çalışmalar sonucunda IATA adına 
bir rapor yayınlanmıştır. Görme engel-
liler için mekan haritaları, radyo sin-
yalleri ve navigasyon yeteneklerini bir 
araya getirerek kapalı alanlarda keşif 
ve yönlendirme hizmetleri sunan bir 
mobil uygulama geliştirilmiştir. Ama-
zon Echo’da iki yeni Türk Hava Yolları 
Servisi geliştirilmiştir. Yurt dışı satış 
ofisleri ve istasyonlarda personel 
giriş-çıkışların takip edilmesi amacıyla 
çok az maliyetli bir sistem geliştiril-
miştir. Kontuarlarda tartılan bagajla-
rın ağırlık bilgisinin Wi-Fi üzerinden 

Check-in sistemine otomatik olarak 
iletilmesini sağlayan IoT cihazları-
mızın geliştirilmesi tamamlanmıştır. 
Facebook Messenger’da uçuş sorgu-
lama, bilet fiyatı sorgulama, Check-in 
yapma, ta rife ve frekans sorgulama, 
kalkış-varış sorgulama ve mil işlem-
lerinin yapılabildiği boot yapay zeka 
ve makine öğrenmesi algoritmaları ile 
geliştirilmiştir. Yenilikçi fikirlerle dijital 
yolcu deneyimini bir üst seviyeye taşı-
mayı hedeflediğimiz Turkish Airlines 
Travel Hackathon’u düzenlenmiştir. 

BÜYÜK VERİ VE İŞ ZEKASI 
UYGULAMALARI
Büyük veri analitiği yöntemleri kul-
lanılarak; acente ve yolcu davranış 
analizle ri, maliyet gider karşılaştır-
maları, geçmiş dönem analizleri ve 
hata analizleri yapılmıştır. Ortaklık 
içinde temel düzeyde rapor geliştiren 
kullanıcılara self-BI servis olanağı 
sağlanmıştır. Rezervasyon, acente, 
yolcu, detay seviyesine kadar analiz 
edilebilir bilgi altyapısı oluşturul-
muştur. Yolcularımızın memnuniyet 
seviyelerini sunulacak anket ve geri 
bildirim sistemleri Veri Ambarına en-
tegre edilmiştir. Rezervasyon, Bilet ve 
Check-In entegrasyonu sağlanmıştır. 

2017 AR-GE MERKEZİ 
HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK
Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedef-
lerine erişilmesi amacıyla, Türk Hava 
Yolları Ar-Ge reflekslerinin kuvvet-
lendirilmesi ve Ar-Ge ekosisteminin 
gelişmesine katkıda bulunulmuştur. 
2017 yılı içerisinde üç tane TEYDEB 
ve iki tane patent başvurusu ger-
çekleştirilmiştir. 2017 yılı içerisinde 
akademi-sanayi işbirliğinin artırılması 
adına İstanbul Üniversitesi ile işbirliği 
protokolü imzalanmıştır.

KURUM İÇİ FAALİYETLER
BT süreç ve proje leri göz önünde 
bulundurularak iş stratejilerimiz ku-
rumsal stratejilere eklenmiştir. Bu ça-
lışmaların çıktısı olarak pek çok efor 
ve maddi harcama potansiyeli henüz 
planlama aşamasında iken kuruma 
geri kazandırılmıştır.

Hem bir akademik çalışma ortamı ya-
ratmak hem de Ar-Ge faaliyetlerine 
destek vermek amacıyla ülkemizde 
bu konuda yapılmış ilk çalışma olan 
Veri Bilimi Çatısı yayınlanmıştır.

Bulut Bilişim (Cloud Computing) faa-
liyetleri 2017 yılında Kurumsal Mimari 
altında başlatılmış ve Ortaklığımızın 

modern bulut teknolojisi ile destek-
lenmesi sağlanmıştır. Ortaklığımızın 
uzun yıllardır ihtiyacı olan PSS (Pas-
senger Service System) incelemeleri 
teknik detaylara indirgenmiş ve alter-
natif bir kurgu ortaya konmak sure-
tiyle Ortaklığımızın gelecek yıllardaki 
BT stratejisi ortaya konmuştur.

BT Faaliyetlerinin izlenmesi ve ölçü-
lebilmesi amacıyla skor kart yapısı 
uygulamaya alınmıştır. Ortaklığımı-
za daha etkin ve izlenebilir hizmet 
sunabilmek amacıyla Portföy Yö-
netim Süreci, Talep Yönetim Süreci, 
Portföy Değişiklik Süreci geliştirilmiş 
ve devreye alınmıştır. CI-CD Pipeline 
Oluşturulması çalışmaları tamamlan-
mıştır. KGBT’nin talep akışı ve talep 
tamamlama/eritme hızını gösteren, 
Talep ve Proje Trend Raporları uygu-
laması devreye alınmıştır. Birden faz-
la çözüm grubunun birlikte çalıştığı 
büyük projeler, PMI çerçevesinde ve 
standartlarında tek bir noktadan 
yönetilmiştir. İş Analiz Süreçlerinin 
İyileştirilmesi, Proje & Analiz Değer-
lendirme Sistemininin Dijitalleştiril-
mesi, Timesheet Uygulaması Altyapı 
Değişimi, Geliştirme Ortamlarının 
İyileştirilmesi, PPM-JIRA Entegrasyo-
nu tamamlanmıştır.

Web ve mobil uygulama geliştir-
melerinde kritik süreçlere ait test 
senaryoları otomatize edilerek 
yapılmış, otomasyon için kullanılan 
açık kaynak kodlu araçlar Docker ile 
entegre edilerek testlerin eş zamanlı 
yapılması sağlanmış ve test yapım 
süreleri dörtte birine düşürülmüştür. 
Kritik sistemlerde canlı öncesi gerekli 
kontrollerin sağlanması için manuel/
otomasyon regresyon test setleri 
oluşturulmuştur. Yazılım dünyası 
içinde günden güne önemi ve ihtiyacı 
daha da artan yazılım testinin THY 
Bilgi Teknolojilerinde yer alan tüm 
ekiplerde olgunlaşması adına Test 
Yönetişim faaliyetlerine başlanmıştır. 
Test otomasyon alanında ülkemiz-
de tek olan ve uluslararası düzeyde 
katılımın olduğu Test Hackathon 

etkinliğine yarışmacı olarak katılım 
sağlanmış ve THY olarak 102 takım 
arasında 4. olunmuştur.

Ortaklığımızın büyümesiyle her geçen 
gün sayısı artan projelerin satınalma 
süreçlerinin daha etkin yürütülmesi 
adına, mail ortamında takip edilen 
BT satınalma ön hazırlık süreci bir 
uygulama üzerinden takip edilmeye 
başlanmıştır. ERP üzerinde kurum ge-
neline sunulan standart bütçe rapor-
larına ek olarak BT bütçesinin bütün 
bileşenlerini içeren bir rapor hazırla-
nıp tüm BT yöneticilerinin kullanımına 
açılmıştır. Ar-Ge merkezi maliyetleri 
takibi süreci, tüm proje maliyetlerini 
dahil edecek şekilde iyileştirilmiştir. 
Tedarikçilerin değerlendirilmesine 
ilişkin tüm Ortaklık genelinde yapılan 
çalışma uyarınca ve bu çalışmada 
ortaya çıkan form kullanılarak bilgi 
teknolojileri tedarikçilerinin değer-
lendirilmesine ilişkin pilot bir çalışma 
yapılmıştır. 

KGBT’ye yeni başlayan çalışma arka-
daşlarımıza Oryantasyon Programları 
düzenleyerek müdürlüklerimizin faali-
yet alanlarının tanınması sağlanmak-
tadır. Çalışanlarımızın ilgi alanları ve 
hakim oldukları konuları öğle arala-
rında anlattıkları Eğitim Gönüllüleri 
programları ve Ustalardan Dersler 
etkinliği ile işinde tecrübeli olan 
çalışma arkadaşlarımızın havacılık 
ve IT sektöründeki bilgi birikimlerinin 
aktarıldığı programlar düzenlenmiş-
tir. İç müşterilerimizden gelecek geri 
bildirimleri almak amacı ile İç Müşteri 
Memnuniyet Anketi düzenlenmiştir. 
KGBT çalışanlarının teknik becerileri-
nin tutulduğu, daha sonraki yıllarda 
da kullanılmak üzere bir envanter 
sistemi oluşturulmuştur. 

KGBT istihdamlarındaki mülakat 
formları dijital ortama aktarılmıştır. 
Entegre Yönetim Sistemi Denetimi 
ve THY Bilgi Sistemleri denetimleri 
başarı ile tamamlanmıştır. 

İnovasyon ve Ar-Ge temelli 
çalışmalarıyla geleceği 

bugünden kuran Türk Hava 
Yolları, kurumsal yapısını 

güçlendirmek adına 
gerçekleştirdiği kurum içi 

faaliyetleri 2017 yılında da 
sürdürdü.
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form, veritabanları, güvenlik altya-
pısı). 

THY İstanbul, yurt içi ve yurt dışı 
bünyesinde dizüstü bilgisayar, ma-
saüstü bilgisayar, IP telefon, yazıcı 
ve ekran gibi BT cihazlarının sayımı, 
barkodlanması ve son kullanıcılarının 
belirlenmesi sağlanmıştır. 

Ortaklık genelinde kullanılan tüm 
mobil cihazların yönetimini sağlayan 
altyapımız yenilenmiştir. 

Uygulama sanallaştırma platformu 
üzerinden uygulama kütüphanesi 
hayata geçirilmiştir. Kullanıcılarımızın 
ihtiyacı olan spesifik uygulamaların 
dijital bir kütüphane üzerinden ihti-
yaç duydukları anda kullanmaları 
sağlanmıştır. 

Amerika’nın ve İngiltere’nin cihaz 
yasağı nedeniyle cihazlar hazırlanıp 
business class yolcuların kullanımına 
sunulmuştur. Söz konusu yasaktan 
yolcularımızın minimum etkilenmesi 
için bu hizmet süratle devreye alın-
mıştır.

E-mail arşiv sistemini kurarak tüm 
kullanıcıların kendi bilgisiyarlarında 
arşiv yapma zorunluluğu ortadan 
kaldırılmıştır. Böylelikle kullanıcıları-
mızın e-postalarını daha güvenli bir 
ortamda ihtiyaç duydukları sürece 
saklamaları sağlanmıştır.

Ortaklığımız bünyesinde kullanılan 
kurumsal, mobil ve internet ortamı-
na açık web/mobil uygulamalarının 
ortak politikalar altında toplanarak 
tekrar eden operasyonel süreçlerin 
ortadan kaldırılması ve kullanıcı de-
neyiminin arttırılması amacı ile yeni 
entegrasyon teknolojilerini destekle-
me imkanı sunmaktadır.

Ortaklığımızın yurt içi ofislerinde ku-
rumsal erişim ihtiyaçlarının, altyapı-
sının iyileştirilerek fiber altyapıya 
ve yedekli yapıya ulaşılması sağlan-
mıştır. 

Ortaklığımızın servis erişim yük 
denge leyici altyapısı yenilenmiştir. 
Üretici bağımlılığı ortadan kaldırılmış 
olup, test ve canlı olmak üzere farklı 
2 or tam olarak sanallaştırma yapıl-
mıştır. 

Teknolojik olarak eski durumda bu-
lunan Antalya Felaket Merkezi’nde 
kullanılmakta olan sunucular perfor-
mans artışı ve enerji tasarrufu amacı 
ile yenilenmiştir. 

Olağanüstü durum senaryosunda 
müşterilerimize ilk andan itibaren 
çağrı merkezi hizmetinin canlı bir ye-
deği de Antalya Olağanüstü Durum 
Merkezi’ne kurulmuş ve aktif olarak 
kullanılmaya başlanmıştır.

Almanya kargo ve İngiltere yolcu 
acentaları ile Almanca konuşulan 
ülkelerdeki kurumsal müşterilerimi-
ze, kendi ülkelerinde hizmet veren 
müşteri temsilcilerimize çağrı merkezi 
fonksiyonlarını sağlayan Çağrı Mer-
kezi Sistemleri Frankfurt, Londra ve 
Salzburg’ta devreye alınmıştır.

Veri Merkezlerimize Internet üze-
rinden erişen yurt içindeki 63 ofis 
ve havalimanı, ağ bağlantıları daha 
güvenli ve verimli erişim altyapısı 
olan internete kapalı Türk Telekom 
ve Turkcell SuperOnline MPLSVPN 
omurgaları üzerine alınmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI

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

2017 yılı itibarıyla ortalama tecrübe 
süresi 6,8 yıl olan Türk Hava Yolları’n-
da uçak başına düşen çalışan sayısı 
ise 73 olarak gerçekleşmiştir.

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

Türk Hava Yolları’nın sürdürülebilir 
büyüme hedefleri ile birlikte etkin 
kabin ve kokpit ekip planlaması 
stratejik öneme sahiptir. 14 bini aşan 
kabin ve kokpit ekibi mevcut kurallar 

Genç insan kaynağına sahip 
olan Türk Hava Yolları, 
Avrupa’dan sonra dünyanın 
en iyi hava yolu şirketi olma 
yolunda, geleceğe güvenle 
bakmaktadır.

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

2017 yılı içerisinde Ortaklığın insan 
kaynağı ihtiyacı doğrultusunda 310 
kabin memuru, 378 kokpit personeli, 
461 yurt içi yer personeli, 2 yurt dışı 
merkez tayinli ve 168 yurt dışı mahalli 
personel olmak üzere 1.331 kişi istih-
dam edilmiştir.

Türk Hava Yolları’nda 2017 sonu 
itibarıyla toplam 24.075 kişi görev 
yapmaktadır. Yaş ortalaması 34,59 
olan çalışanların %47’si kadın, %53’ü 
ise erkektir. Genç bir insan kaynağına 
sahip olan Türk Hava Yolları, Avru-
pa’dan sonra dünyanın en iyi şirketi 
olma yolunda, geleceğe güvenle 
bakmaktadır. 

çerçevesinde birim ekip maliyetlerinin 
optimum seviyede tutularak yönetil-
mesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultu-
da Türk Hava Yolları, kabin ve kokpit 
ekip planlamasında;

 |  Ekip kaynağını, ortaklık içi, ulusal 
ve uluslararası tüm mevzuatların 
gerekliliklerine ve kurallarına bağlı 
kalarak optimum düzeyde kullan-
mayı,

 |  Havacılık operasyonunun dinamik 
ve değişken olduğunun bilinciyle 
teknik, ticari ya da operasyonel 
her türlü talebin en hızlı ve en 
verimli şekilde karşılanmasını,

 |  Ulusal ve uluslararası regülasyon-
larda olası değişikliklere sorunsuz 
ve eksiksiz adaptasyonun sağlan-
masını, 

2016 yılında tamamlanarak Ortaklığa 
kazandırılan ve Ortaklık altyapılarına 
farklı kanallardan alınan Kredi Kartı 
Verisinin Güvenli Muhafaza Edilmesi-
ne Yönelik PCI DSS Sertifikasyonunu 
yenilenmiştir. Ortaklığımız gümrük-
leme süreçlerinin ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetişim Sistemi Uyum-
luluğu tamamlanarak sertifikalandı-
rılmıştır. Ortaklığımız uçuş ve uçuşa 
yardımcı tüm altyapılarının ISO 27001 
Bilgi Güvenliği Yönetişim Sistemi 
Uyumluluğu tamamlanarak sertifika-
landırılmıştır. Siber Olaylara Müda-
hale Ekibi (SOME) kurularak ortaklık 
altyapılarında meydana gelen her tip 
olay ve ihlaller anlık olarak izlenebilir 
ve müdahale edilebilir duruma ge-
tirilmiştir. Ayrıcalıklı Hesap Yönetimi 
Projesi hayata geçirilmiştir. Ortaklık 
altyapı larımıza ve ilgili birimlerimize 
yaptığı mız planlı ve anlık güvenlik 
kontrolleri ile süreçlerimizin iyileştiril-
mesi ve yaşayan süreçler ile sistemle-
rimizin devamlılığı sağlanmaktadır. 

ALTYAPI VE OPERASYON 
ÇALIŞMALARIMIZ
Web 3.0 projesi kapsamında IBM 
firması ile yapılan Feshi ve İbra 
Sözleşmesine istinaden IBM veri 
merkezindeki tüm sunucular THY veri 
merkezlerine taşınmıştır. Tüm altyapı 
servisleri THY veri merkezinde aktif 
olarak çalışacak şekilde kurulmuş-
tur. Tüm altyapı donanım ve yazılım 
sahiplikleri THY altyapı ekiplerine 
geçirilmiştir. Proje aşamasında iş biri-
minin talep ettiği geliştirmeler çözüm 
ekibi tarafından yapılmıştır.

Antalya Felaket Kurtarma Veri Mer-
kezi’nde donanım kurulumla rı yapıl-
mıştır. Ardından network ve sunucu 
merkezi çalışmaları tamam lanmıştır. 
Altyapı ekiplerinin servisleri kurtar-
ma talimatları hazırlanarak olası bir 
afette tekrar kuruluma imkan sağlan-
mıştır.

Teknik A.Ş. bünyesindeki canlı ortamı 
THY DC’ye taşınmıştır (Sanal plat-
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 |  Planlamanın her safhasında sis-
temsel altyapımızı güçlü tutarken, 
verilen eğitimlerle mevcut sistem-
leri en etkin şekilde kullanmayı, 

 |  Kurum içi müşterilerimiz olarak 
nitelendirdiğimiz kabin ve kokpit 
ekiplerinin taleplerini mümkün 
olan en üst düzeyde karşılamayı 
hedeflemiştir.

KABİN VE KOKPİT EKİP 
PLANLAMASINDA 
VERİMLİLİK VE KALİTE
Doğru ekip planlaması; yolcu ve 
çalışan memnuniyetini en üst düzeye 
çıkarmayı, uçuş güvenliğini güvence 
altına almayı ve maliyet minimizas-
yonunu amaçlar. Müşteri memnuniye-
tine etki eden en önemli çalışmamız; 
bir önceki yıla göre %49 iyileştirme 
sağladığımız, ekip planlama kaynaklı 
tehir süresini mümkün olduğu ölçüde 
aşağıya çekme çalışmalarıdır.

Yolcu memnuniyetimize en üst 
düzeyde katkı sağlayan etkenler-
den biri, uçucu ekip memnuniyetinin 
sağlanmasıdır. Uçuş ekiplerinin soru 
ve sorunlarını hızlıca çözüme ka-

vuşturmak için 7/24 hizmet sunan 
çağrı merkezimizin 2017 yılında gelen 
çağrıların %97’sine ilk bir dakika 
içerisinde cevap vermesi kurum içi 
müşteri memnuniyetine verilen önemi 
göstermektedir.

Uçuş güvenliği ve operasyon kalite-
sinde kokpit ekibinin teknik yetkinliği, 
her durum ve teknik koşulda uçuş 
gerçekleştirebilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Bu doğrultuda özel ser-
tifika ve özel teknik yetkinliğe sahip 
kokpit ekip oranları her tür ticari ve 
operasyonel talebi karşılayabilecek 
düzeye çıkarılmıştır.

Kabin ekibimizin iş yükünün de-
ğerlendirilerek şirketimizin kalite 
standartlarına göre güvence altına 
alınması ise yolcu memnuniyetinin 
yanı sıra, çalışan memnuniyeti ve 
uçuş güvenliği konuları açısından da 
önem arz etmektedir. Sektördeki kü-
resel oyuncular ile karşılaştırıldığında 
şirketimizin düşük bir kabin memu-
ru başına birim yolcu ortalamasına 
sahip olması Türk Hava Yolları yüksek 
hizmet kalitesi hedeflerini ortaya 
koymaktadır. 

2017-2023 KABİN VE KOKPİT 
EKİP İHTİYAÇ ANALİZİ
Ortaklığımızın 2023 vizyonunun yan-
sıması olan büyüme ve kalite odaklı 
insan kaynakları politikamıza entegre 
olacak şekilde, 2023 yılına kadar yıllık 
kabin ve kokpit ekip projeksiyonu 
çıkarılmış, istihdamdan sorumlu 
birimlere bilgi akışı sağlanmıştır. 2016 
yılında 4.066 olan kokpit personeli 
sayısı 2017 yılında 4.152’ye yüksel-
miştir. Kabin uçuş personeli sayısı ise 
2016 yılında 10.084 iken 2017 yılında 
9.902 kişiye düşmüştür.

ETKİN VE VERİMLİ İNSAN 
KAYNAKLARI POLİTİKASI
Türk Hava Yolları’nın insan kaynakları 
politikası, Ortaklığın stratejik plan ve 
hedefleri doğrultusunda görevlerini 
etkin ve verimli bir şekilde yerine ge-
tirebilecek; mesleki ve etik kurallara 
bağlı, nitelikli personelin istihdamını 
ve bu personelin niteliklerinin sürdü-
rülebilirliğini sağlamaktır. 

Bu kapsamda, insan kaynakları plan-
laması, görev tanımlarının belirlen-
mesi ve “kurum kültürü ve bilinci”nin 
oluşmasının sağlanması, personel 

istihdamı, performans yönetimi, 
eğitim ve geliştirme, özlük işlemleri, 
sosyal ve ekonomik haklar, personel 
memnuniyetinin sağlanması, çalışma 
düzeni, disiplin ve ödüllendirme iş-
lemleri insan kaynakları politikamızın 
uygulama alanlarıdır. Bununla birlikte 
personel; organizasyonel yapıda, 
görev tanımı kapsamında, yürürlük-
teki kanun, yönetmelik ve mevzuata 
uymaktan sorumludur.

EKİP RUHU
Türk Hava Yolları, çalışanlarının 
memnuniyetini ve kurumlarına olan 
bağlılığını artırmak adına çeşitli 
çalışmalar yapmaktadır. Çalışanların 
memnuniyet ve bağlılık oranları ku-
rum genelinde her yıl düzenli olarak 
ölçümlenmekte, birim bazında rapor-
lanmakta ve tespit edilen güçlü/zayıf 
yönler dikkate alınarak iyileştirme 
içeren aksiyonlar alınmaktadır. 2012 
yılından bu yana devam eden Etik 
Kurul çalışmaları sayesinde, kurum 
içerisinde ayrımcılık, çıkar çatışması, 
mobing gibi konuların çalışanlar ta-
rafından kolaylıkla aktarılabildiği ve 
Etik Kurul’un detaylı incelemesi sonu-
cu neticelendirildiği aktif bir sistem 
oluşturulmuştur. Bunların yanında 
Türk Hava Yolları çalışanlarına önemli 
sosyal olanaklar sağlamaktadır. 
Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, 
özel sağlık sigortası, çalışan ailele-
ri için sunulan özel sağlık sigortası 
indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, 
evlenme yardımları, çocuklu bayan 
çalışanlar için kreş imkânı ya da 
yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/
yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı, 
tüm dünyada anlaşmalı konaklama 
olanakları, çalışan istifadesine sunul-
muş her sektörden kurumsal indirim 
anlaşmaları söz konusu hizmetler 
arasında yer almaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Türk Hava Yolları, ulusal ve uluslara-
rası mevzuat ve iyi uygulamalar ile 
ticari etiği dikkate alarak, Ortaklığın 
görevleri ve ortak değerleri doğ-
rultusunda, çalışanlarını, müşteri-

lerini, tedarikçilerini, iştirakçilerini, 
tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını 
aynı gayede buluşturmak amacıyla 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nı 
oluşturmuştur.

Bu politika doğrultusunda Şirket, iş 
sağlığı ve güvenliği alanında uymakla 
yükümlü olduğu ulusal, yasal ve diğer 
şartlar ile havacılık sektörüne ait 
uluslararası kurallara uygun hareket 
etmektedir. Faaliyet alanı ile ilgili yeni 
yatırımları planlarken, filosunu büyü-
türken ve teknolojik altyapı seviyesini 
yükseltirken, çalışanların sağlığını ve 
güvenliğini gözeterek riski en düşük 
seviyede olan ekipman ve organizas-
yonları tercih etmektedir. Filosunda 
bulunan uçaklardan kaynaklanan 
gürültünün en az seviyeye indiril-
mesine yönelik tedbirleri almakta, 
çalışanlarının ve tüm paydaşlarının 
iş sağlığı ve güvenliği konusundaki 
farkındalığını ve bilincini artırmak için 
çalışmalar yapmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği performansının 
iyileştirilmesi amacıyla, organizasyo-
nun her kademesinin ve paydaşların 
katılımı sağlanmaktadır. Mevcut ve 
gelecekteki faaliyetler için çalışan-
lar, tedarikçiler ve yerel toplum ile iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda açık 
bir diyalog kurulmakta, müşteriler, 
çalışanlar, tedarikçiler ve kamunun 
endişeleri doğrultusunda gerekli dü-
zeltici işlemleri yapılmaktadır.

Ortaklığımız, tüm faaliyetlerinin iş 
sağlığı ve güvenliği risklerini tes-
pit etmekte, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarını önlemek için bu risklere 
ait aksiyon planları geliştirmektedir. 
Çalışma ortamının gözetimi ve koru-
yucu hekimlik çalışmalarının sürek-
liliğini sağlamakta, çalışanlara, alt 
işverenlere ve ziyaretçilere sağlıklı ve 
güvenli bir çalışma ortamı sağlamak 
için gerekli altyapıyı oluşturmakta-
dır. Kritik fonksiyonlarda görev alan 
çalışanların gerçekleştireceği operas-
yonlara fiziksel ve tıbbi boyutta hazır 
olmalarını sağlamakta, acil durum-

lara karşı hazırlıklı ve Ulusal Acil 
Müdahale Birimleri ile irtibat halinde 
olmaktadır.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Ortaklığın Avrupa’nın en iyi ve 5 yıl-
dızlı hava yolu olması hedefi doğrul-
tusunda, bu hedefi gerçek kılacak en 
önemli unsur olan insan kaynağının 
daha etkin kullanılması için yenilikçi 
çözümler ve projeler geliştirilmek-
tedir.

Geniş organizasyon yapısı ve istih-
dam olanakları ile Ülkemizin sayılı 
kurumlarından olan Ortaklığımız, 
hedeflerine giden yolda bu alandaki 
büyümesini sürdürmektedir. Geniş bir 
lokasyon ağında farklı fonksiyonlar-
da görev alan insan kaynağımız için 
yıl boyunca birçok süreç geliştirme 
çalışması yapılmıştır. 

İnsan kaynakları yönetim fonksiyo-
nunun giderek stratejik bir boyut 
kazandığı günümüzde, ölçme-değer-
lendirme konusu da kritik bir önem 
kazanmış bulunmaktadır. Ortaklığı-
mız aday değerlendirme süreçlerinin 
önemli bir kısmını oluşturan sınav ve 
envanterler ile ilgili genel bilgileri, en 
etkin ve verimli sınav organizasyon-
larının gerçekleştirilmesi için izlenen 
adımları ve uygulama süreçlerinin 
standart hale getirilmesine yönelik 
bilgileri içeren Türk Hava Yolları Ölç-
me Değerlendirme Araçları Uygulama 
Esasları El Kitabı hazırlanmıştır.

Bunların dışında performans yöne-
tim sisteminin geliştirilmesi, ortaklık 
genelinde iş değerlendirme ve iş gücü 
analizi çalışmaları yapılması, üniversi-
telerle kariyer işbirliklerinin artırılması 
ve protokoller yapılması, adayların 
süreçler hakkında doğru bilgiye daha 
hızlı ve doğrudan ulaşabilmesi için 
Aday İletişim Merkezi’nin kurulması 
bu kapsamda yapılan çalışmaların bir 
kısmını oluşturmaktadır. 

%47 
Kadın 
Personel

%41 
Yer Personeli

%19 
Kokpit Personeli

%53
Erkek 

Personel

%40
Kabin Personeli

PERSONEL CİNSİYET 
DAĞILIMI

PERSONEL GÖREV 
YERİ DAĞILIMI

34,6
YAŞ 

ORTALAMASI
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KALİTE VE 
KURUMSAL SORUMLULUK

Türk Hava Yolları, arka 
plandaki iş süreçlerini 
sürekli kontrol altında 
tutarak, müşterilerine 
görünen yüzündeki 
kalitesini ortaya 
çıkarmaktadır.

Türk Hava Yolları, müşteri memnu-
niyetinden taviz vermeden, müşteri 
beklentilerini aşan hizmet kalitesi 
anlayışıyla çalışmakta, artan yol-
cu sayısına aynı hizmet kalitesini 
sunabilmek adına gerekli adımları 
atmakta, faaliyet alanları ile ilgili yeni 
yatırımları planlama, filosunu büyüt-
me ve teknolojik altyapı seviyesini 
yükseltme süreçlerinde çevre dostu 
teknoloji ve yöntemleri tercih etmek-
tedir.

Türk Hava Yolları’nın yakaladığı istik-
rarlı ticari, finansal ve operasyonel 

 | Geniş ve güçlü iş ağını sürekli kıl-
mayı ve çalışanları ile fark yarat-
mayı amaçlamaktadır.

Türk Hava Yolları, müşterilerine görü-
nen yüzündeki kalitesini ortaya çıka-
ran arka plandaki iş süreçlerini sürekli 
kontrol altında tutmaktadır. Ortaklık 
denetçileri tarafından gerçekleşti-
rilen iç denetimler, Türk Hava Yolları 
Uyumluluk İzleme Sistemi’nin amaç-
larına ulaşmasına hizmet etmektedir. 

Türk Hava Yolları, müşterilerine sun-
duğu hizmetler için tedarikçi ve taşe-
ronlarından sağladığı ürün ve hizmet-
leri, kendi ürettiği hizmetlerden farklı 
görmemektedir. Bu bakış açısıyla, 
üçüncü taraflardan tedarik edilen ve 
Türk Hava Yolları müşterilerine doğ-
rudan veya dolaylı olarak ulaşan her 
ürün ve hizmetin taşıması gereken 
şartların düzeyini kontrol altında 
tutmakta ve müşterilerine taahhüt 
ettiği kalitede olmasını, Uyumluluk 
İzleme Sistemi ile sağlamaktadır. 
2017 yılında da her operasyon saha-
sında tedarik edilen ürün ve hizmetler 
denetlenerek Türk Hava Yolları hizmet 
standartlarının sağlanması güvence 
altına alınmıştır.

KALİTEMİZE TAM NOT
Türk Hava Yolları, ulusal ve ulusla-
rarası sivil havacılık otoriteleri başta 
olmak üzere birçok kurum tarafından 
emniyetli ve güvenli operasyon şart-
ları ile uygulanan yönetim sistemleri 
konularında denetlenmiştir. 2017 
yılında gerçekleştirilen tüm denetim-
lerden başarı ile geçmiş, sürdürülebi-
lir başarısının teminatı olan operas-
yonel yetkilerini ve yönetim sistemi 
sertifikalarını geliştirerek devam 
ettirmiştir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Türk Hava Yolları iş süreçlerinin 
olgunluğunu ve yönetim sistemi-
nin oturduğu sağlam temeli, 2006 
yılından bu yana sahip olduğu TS 
EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
Sertifikası ile kanıtlamaktadır. 2017 

yılında bağımsız denetim firması-
nın gerçekleştirdiği gözetim tetkiki 
sonucunda sertifika geçerliliği devam 
eden Kalite Yönetim Sistemi, sü-
rekli iyileştirme sistematiği ile hem 
Ortaklığın iş süreçlerine hem de Türk 
Hava Yolları’nın müşterilerine katma 
değer üreten, sürdürülebilir başarıya 
ulaşma yolundaki en güçlü yönetim 
araçlarından biridir. 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
YÖNETİM SİSTEMİ
Türk Hava Yolları 2015 yılında, uygu-
ladığı yönetim sistemlerine TS EN ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemini eklemiştir. Müşteri Memnu-
niyeti Yönetim Sistemi ile Türk Hava 
Yolları, yolcu taşımacılığı hizmeti kap-
samında aldığı müşteri şikâyetlerini 
daha sistematik, daha etkin ve daha 
verimli şekilde işlemektedir. Diğer 
taraftan müşteri geri bildirimlerinden 
elde edilen daha net bilgiler saye-
sinde, ürün ve hizmetlerin iyileştiril-
mesine yönelik olarak yapılacak her 
çalışmaya gerçek girdiler sağlanmak-
tadır. 2017 yılında bağımsız denetim 
firması tarafından gerçekleştirilen 
gözetim tetkiki sonucunda Müşteri 
Yönetim Sistemi Belgesi’nin geçerli-
liğini devam ettiren Türk Hava Yolları, 
kat ettiği mesafeleri artırmak için 
çalışmalarını sürdürmektedir.

EMNİYET POLİTİKASI
Emniyet, Türk Hava Yolları organizas-
yonunun bütün kademelerinin birinci 

önceliğidir. Ortaklığın kurumsal de-
ğerlerinin vazgeçilmez ve asla ödün 
verilemeyecek bir parçasıdır. Tüm 
kademelerdeki çalışanlar, emniyet 
taahhüdünün sektördeki en iyi uygu-
lamalar ve standartların sağlanarak 
geliştirilmesi için en üst düzeyde 
çaba harcamaktadır. 

Türk Hava Yolları, sunduğu hizme-
tin vazgeçilmez bir bileşeni olarak 
içselleştirdiği operasyonel emniyet 
ilkelerini emniyet politikası ile bilinir 
kılmakta ve emniyet kültürünün 
gelişimi için her türlü kaynağı sağla-
maktadır.

OPERATIONAL SAFETY 
AUDIT (IOSA) SERTİFİKASI
Türk Hava Yolları’nın ilk olarak 2005 
yılında sahip olduğu ve iki yılda bir 
yenilenen IATA Operational Safety 
Audit (IOSA) Sertifikası, IATA’nın 
uluslararası arenada Türk Hava Yol-
ları’nı emniyetli bir hava yolu olarak 
tescil ettiği anlamına gelmektedir. 
IOSA Sertifikasına sahip olmanın da 
ötesinde, Türk Hava Yolları’nın IOSA 
şartlarını karşılayabilecek düzey-
de emniyetli ve güvenli operasyon 
gerçekleştirmesi, sürdürülebilir 
başarısının altında yatan en önemli 
dayanak noktalarından biridir. Türk 
Hava Yolları 2017 yılı içinde geçirdiği 
denetim sonucunda IOSA sertifikasını 
yenilemiştir.

SAFA ORANI 0,165
European Aviation Safety Agency 
(EASA) tarafından yürütülen Sa-
fety Assessment of Foreign Aircraft 
(SAFA) programına dahil ülkelerde 
yapılan denetimler neticesinde elde 
edilen SAFA oranında, Türk Hava 
Yolları 2017 yılını 0,165 SAFA oranı 
ile kapatmıştır. Bu oran SAFA orta-
laması 0,51 olan Avrupa ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında oldukça başarılı 
bir sonuçtur. 

Bu oranın yakalanmasında, daha 
etkin yönetilen ulusal ve uluslararası 
ilişkilerin yanı sıra, Ortaklık uçaklarına 

yükselişi ve sürdürdüğü başarıyı var 
eden unsurlar arasında, Ortaklığın et-
kin uyumluluk izleme sistemi önemli 
bir yer tutmaktadır.

Türk Hava Yolları Uyumluluk İzleme 
Sistemi; 

 | Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin 
tabi olunan kanunlar, ulusal ve 
uluslararası sivil havacılık kural-
ları ile Türk Hava Yolları şartlarına 
sürekli uyumluluğunu ve uygunlu-
ğunu güvence altına almayı,

 | Müşterilerinin doğrudan ve önemli 
bir parçası olduğu havacılık ope-
rasyonlarının, ulusal ve uluslara-
rası sivil havacılık otoritelerinin 
en üst düzeyindeki emniyet ve 
güvenlik kurallarına uygun olarak 
gerçekleştirilmesini güvence altı-
na almayı,

 | Müşterilerine vermeyi taahhüt 
ettiği hizmetin, ’en az’ taahhüt 
edilen seviyede gerçekleştirilme-
sini güvence altına almayı, 

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

 | Müşterilerinin beklentilerini karşı-
lamanın da ötesinde, beklentileri 
aşmayı hedefleyen hizmet kalite-
sini yakalamayı ve sürekli kontrol 
altında tutmayı,



88 89 

TÜRK HAVA YOLLARI
2017 YILLIK RAPORU

TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU

SAFA programı ile aynı yöntemle uy-
gulanan, Türk Hava Yolları SACA ekibi 
tarafından gerçekleştirilen, Safety 
Assessment of Company Aircraft 
(SACA) programının da büyük etkisi 
bulunmaktadır. Ortaklığın operas-
yonel emniyet ve güvenliğe verdiği 
önem ve gerçekleştirdiği yatırımların 
bir sonucu olan bu oran sayesinde 
ayrıca Türkiye’nin bulgu ortalamasının 
düşürülmesine katkı sağlanmış ve bu 
anlamdaki başarı Sivil Havacılık Ge-
nel Müdürlüğü tarafından verilen bir 
teşekkür belgesi ile de onaylanmıştır. 

THIRD COUNTRY OPERATOR 
(TCO) SERTİFİKASI
Türk Hava Yolları European Aviation 
Safety Agency (EASA) Third Country 
Operator (TCO) Sertifikası’na sahip 
olmasıyla, EASA üyesi ülkelere yolcu 
ve kargo taşımacılığı yapma yetki-
sine sahiptir. Türk Hava Yolları’nın 
ilk olarak 2015 yılında sahip olduğu 
EASA TCO Sertifikası’nın devamlı-
lığının sağlanması, EASA’nın kural-
larına uyumlu, emniyetli ve güvenli 
bir hava yolu olduğunun en önemli 
göstergesidir. 2017 yılı içerisinde 
EASA tarafından Türk Hava Yolları’na 
yapılan gözden geçirme neticesinde 
EASA TCO sertifikasının devamlılığı 
sağlanmıştır.

ÇEVRE VE YAKIT 
VERİMLİLİĞİ
Hava taşımacılığının, küresel ekono-
minin ayrılmaz bir parçası ve dünya-
nın en hızlı büyüyen sektörlerinden 
biri olması, bu faaliyetler sonucu 
ortaya çıkan çevresel etkilerin 
kontrol altında tutulmasını gerekli 
kılmaktadır.

Dünyanın önde gelen hava yolu şir-
ketlerinden biri olan Türk Hava Yolları, 
tüm faaliyetleri, ürün ve hizmetleri 
sonucu ortaya çıkan çevre boyutlarını 
kontrol altına alarak çevresel etkile-
rini minimuma indirmek için çalışma-
larını sürdürmektedir. Faaliyet alanı 
ile ilgili yeni yatırımları planlarken, 

filosunu büyütürken ve teknolojik 
altyapı seviyesini yükseltirken çevre 
dostu teknolojileri kullanmaktadır. 
Uçuş emniyeti ve güvenliğini ön plan-
da tutarak doğal kaynakları etkin bir 
biçimde kullanarak gelecek nesillere 
daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre 
bırakmayı hedeflemektedir. Yakıt 
verimliliği konusundaki çalışmaları 
ile sera gazı emisyonlarını azaltmak 
ve iklim değişikliğiyle mücadele için 
önlemler almaktadır. 

Türk Hava Yolları’nın Yakıt Verimliliği 
konusunda yaptığı çalışmalar, 
1) Faaliyetlerin optimize edilmesi
2) Yeni teknolojilere yatırım 

yapılması
3) Altyapının iyileştirilmesi şeklinde,
üç temel esasa dayanmaktadır.

2017 yılında yapılan çalışmalar neti-
cesinde Ortaklıkta, 46.757 ton yakıt 
tasarrufu sağlanarak 147.283 ton kar-
bon emisyonunun atmosfere salınımı 
engellenmiştir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
Türk Hava Yolları, gerçekleştirdiği tüm 
faaliyetlerinde çalışanlarının sağlık 
ve güvenliklerini güvence altında tut-
mak için çalışmalar yapmaktadır. Ça-
lışanlarının maruz kalacağı tehlikeleri 
kontrol altına alıp, riskleri yöneterek 
iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
önlenmesini hedeflemektedir. İş sağ-

lığı ve güvenliği konusunda çalışan-
larını bilinçlendirilmesi ile iş sağlığı ve 
güvenliği kültürünü geliştirmektedir. 
Çalışanlarına, alt işverenlerine ve 
ziyaretçilerine sağlıklı ve güvenli bir 
çalışma ortamı sağlamak için gerekli 
alt yapıyı oluşturmaktadır.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
YÖNETİM SİSTEMİ
2013 yılında TS EN ISO 14001 Çev-
re Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
sertifikalarını alan Türk Hava Yolları, 
toplumsal sorumluluk bilinciyle bu iki 
yönetim sistemini uygulamaktadır. 
2017 yılında bağımsız denetim firması 
tarafından gerçekleştirilen gözetim 
tetkiki sonucunda her iki belgesini de 
yenileyen Türk Hava Yolları, gerçek-
leştirdiği tüm faaliyetlerde çevresel 
etkilerini yöneten, çevre dostu tekno-
lojilerin kullanılmasına özen gösteren, 
tüm paydaşlarının sağlığını ve em-
niyetini güvence altına alan, riskleri-
nin farkında olarak riskleri yöneten, 
oluşabilecek acil durumları önceden 
tahmin ederek önlem alabilen siste-
matik bir yaklaşım benimsemektedir. 
Ortaklık, çevre ve iş sağlığı güvenliği 
performanslarını ölçerek ve gelişimini 
izleyerek her iki yönetim sistemi uy-
gulamalarını sürekli iyileştirmektedir.

Türk Hava Yolları, 
çalışanlarının maruz 

kalacağı tehlikeleri kontrol 
altına alıp, riskler yöneterek 

iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının önlenmesini 

hedeflemektedir. 

BİNLERCE FARKLI DÜNYAYI 
KEŞFET. FİLMLERİ, BELGESELLERİ 
VE DAHA FAZLASINI…

GÖR
GÜRÜLTÜ ENGELLEYEN 
DENON KULAKLIKLARLA
SADECE DUYMAK 
İSTEDİĞİNİ DUY.

DUY
UÇAN ŞEFLERİMİZİN SUNUMUYLA
GÖKYÜZÜNDEKİ EN LEZZETLİ 
YEMEKLERİ TAT.

TAT
ÖZEL TASARLANMIŞ
MASAJ YAPAN 
KOLTUKLARLARIN 
RAHATLIĞINI HİSSET.

DOKUN
TAZE TÜRK KAHVESİYLE
YÜZLERCE YILLIK GELENEĞİ 
KOKLA.

KOKLA

“ G Ö R ,  D U Y ,  T A T ,  K O K L A ,  D O K U N .
 D U Y U L A R I N I  K E Ş F E T.”

D R .  Ö Z
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KURUMSAL İLETİŞİM

REKLAM KAMPANYALARIMIZ
Bu yıl markamızın, prestij algısını yük-
seltmek ve tüketici tarafından tercih 
edilebilir olmasını sağlamak adına 
marka bilinirliği yüksek, global ün-
lülerden Morgan Freeman ile çalışıl-
mıştır. Kampanya boyunca 30 ülkede 
TV, açıkhava ve sinema planlaması 
yapılmıştır.

Super Bowl müsabakasının 4. çeyreği 
ilk reklam kuşağında yayınlanan rek-
lam filmimiz büyük beğeni toplarken, 
tüm zamanların Youtube üzerinden 
en çok izlenen Superbowl reklam filmi 
olmuştur.

Kampanyaya dair 41 ülkede 22 dilde 
toplam 1.850 haberimiz yayınlan-
mıştır. Reklam filmimiz yurt dışında 
330.000.000, Türkiye’de 15.250.000 
kişi olmak üzere toplam 345.250.000 
kişiye ulaşmıştır.

Türk Hava Yolları, Morgan Freeman 
reklamlarında programatik açıkhava 
mecra kullanımıyla bir ilke imza at-
mıştır. Programatik planlama saye-
sinde gerçek zamanlı açıkhava medya 
satın alması gerçekleştirerek hızlı ve 
etkili bir şekilde hedef kitleye ulaş-
mayı başarmıştır.

İMAJ
KAMPANYALARIMIZ

 | “Morgan Freeman” reklam kam-
panyası

 | Turkish Airlines Euroleague
 | Turkish Airlines Open
 | Rugby
 | Chio Aachen
 | “Bu Yolculukta Beraberiz” reklam 

filmi.

TURKISH AIRLINES 
EUROLEAGUE
Turkish Airlines Euroleague’de Final 
Four bu yıl İstanbul’da gerçekleştiril-
miş ve temsilcimiz Fenerbahçe şam-
piyon olmuştur. 18 Nisan-21 Mayıs 
2017 tarihleri arasında gerçekleştiri-
len etkinliğe dair çıkan 18.576 haber 
sonucunda toplam 7.000.000.000 
çoğul erişim sağlanmış olup, top-
lam reklam eşdeğerimiz de yaklaşık 

İ Y İ
U Ç U Ş L A R

Kyle  H ines
UÇUŞ SÜRESİ 2016-17:

8  Dk.  46  Sn.

F I N A L  F O U R  İ S T A N B U L’ D A

olarak 20.000.000 USD olmuştur. 
Çıkan haberlerimiz 38 dilde 73 ülkede 
yer almış olup, 12.107 adedi Amerika 
ve Avrupa kıtalarında yayınlanmıştır. 
Yunanistan’da 8.398, Rusya’da 806, 
ABD’de 632, İspanya’da 610, Alman-
ya’da 455, Birleşik Krallık’ta 416 adet 
haberimiz yayınlanmıştır. Euroleague 
tarafından taraftarlar arasında yapı-
lan ankete göre, Euroleague sponso-
ru denildiğinde ilk akla gelen marka 
%97 oranı ile markamızdır. Saha içi 
markalama ve ekran grafiği marka-
lama haklarımız ile yıl boyunca TV 
görünürlüğünün medya değeri ise 120 
milyon Euro olarak hesaplanmıştır. 
132 farklı yayıncı tarafından 190’dan 
fazla ülkede yılda yaklaşık 25.000 
saat yayınlanmakta ve toplamda 2 
milyardan fazla izleyiciye ulaşmak-
tadır.

TURKISH AIRLINES OPEN
European Tour’un 3 final ayağından 
biri olan Turkish Airlines Open, dünya 
genelinde birçok TV’den canlı yayın-
lanmaktadır. 2-5 Kasım tarihleri ara-
sında Antalya’da düzenlenen turnuva 
global basın tarafından da büyük 
ilgi görmüş, toplamda 4.058 haber 
yayınlanmıştır. Bu haberlerin 1.911’i 
TV/Radyo’da, 1.464’ü online mecra-
larda, 393’ü basılı mecralarda yayın-
lanmıştır. Bu haberlerin 1.121’i Birleşik 
Krallık’ta, 1.102’si İrlanda’da, 551’i 
ABD’de, 113’ü Fransa’da, 88’i İtalya’da, 
86’sı da Güney Afrika’da yayınlanmış-
tır. Haberlerin globalde yüksek tirajlı 
mecralarda yayınlanması sayesinde 
toplamda 3.1 milyar kişiye erişim sağ-
lanmıştır. Bu yıl turnuvanın kazananı 
Olimpiyat Altın Madalyası sahibi 
İngiliz golfçü Justin Rose olmuştur.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
TURKISH AIRLINES HELP SOMALIA KAMPANYASI
15 Mart 2017 tarihinde 1,3 milyon takipçisi olan Fransız sosyal medya fenomeni 
Jérôme Jarre’nin #TurkishAirlinesHelpSomalia hashtag’ini kullanarak bir video 
paylaşımı ile başlayan yardım kampanyası dünya genelinde 21 dilde 25 ülkede 
yankı bulmuştur. Markamız, proje kapsamında 2 kargo uçağını ücretsiz tevdi 
etmiştir. Konuya dair toplamda 39.800.000 USD reklam eşdeğerine sahip 780 
haber yayınlanmış olup, yaklaşık 320.000.000 kişiye erişim sağlanmıştır. 

T U R K I S H A I R L I N E S O P E N . C O M

A LT I N 
D E Ğ E R İ N D E

2  –  5  K A S I M  2 0 1 7

O L İ M P İ Y A T  M A D A L Y A L I  G O L F Ç Ü L E R
T U R K I S H  A I R L I N E S  O P E N  İ Ç İ N

A N T A L Y A ’ D A  B İ R  A R A Y A  G E L İ Y O R .
T Ü M  G O L F  D Ü N Y A S I N I N  B İ R  A R A Y A  G E L E C E Ğ İ
R E G N U M  C A R Y A  G O L F  R E S O R T  &  S P A ’ D A K İ

B U  E Ş S İ Z  D E N E Y İ M İ  K A Ç I R M A Y I N !

TURKISHAIRLINES.COM

L A  S P E C O L A ,  F L O R E N C E
I T A LY

WITH T U R K I S H  A I R L I N E S

Tracing back to the Medici Family, the astronomic observation tover 
La Specola is the oldest scientific museum in Europe.

DR. ÖZ İLE İMAJ KAMPANYASI 
ÇALIŞMALARIMIZ
TV programları ve yazdığı kitaplar ile 
çok büyük kitlelere ulaşan ve tanınır-
lığı olan, güvenirlilik endeksinde üst 
sıralarda yer alan Dr. Mehmet Öz ile 
marka felsefemiz “Widen Your World” 
üzerinden özdeşleşecek projeler için 
imaj çalışmaları yapılmıştır.

“GO BEYOND”
Ulaştığımız noktaların sadece gidile-
cek değil; aynı zamanda keşfedilecek 
birçok mucizeyi içinde barındıran yer-
ler olarak anlatıldığı, insanları kendi 
keşiflerini yapmaya teşvik eden imaj 
kampanyamızdır.
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RUGBY
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Markamız, özellikle UK bölgesi ve 
Fransa’da oldukça popüler olan 
Champions Cup ve Challenge Cup 
organizasyonlarının ikisinin de spon-
sorudur. EPCR finalleri 2017 yılında 
Edinburgh şehrinde gerçekleşmiştir.

GOLF

Dünya golfünün en önemli etkinlik-
lierinden TA Open sponsorluğumuzun 
yanı sıra; Turkish Airlines World Golf 
Cup turnuvası 2017 yılında 5. kez 
düzenlenmiş olup turnuva toplamda 
94 destinasyonda yaklaşık 8.000 
golfçünün katılımıyla gerçekleşmiştir.

SOMALİ-TÜRK HAVA 
YOLLARI AŞEVİ
Kamplarda yaşayan ve temel gıda 
gereksinimlerini sağlayamayan 
insanlara sürekli destek verebilmek 
için, Türk Kızılayı ile ortak aş evi 
açılmıştır. Türk Hava Yolları A.O. ve 
Teknik A.Ş. personellerinin maaşların-
dan bağış yapması ve Ortaklığımızın 
katkısı ile bütçesi karşılanan aş evi, 6 
ay boyunca günde 10.000 kişiye sıcak 
yemek dağıtacaktır.

TURKISH AIRLINES 
EUROLEAGUE-GÖRMEZDEN 
GELME KAMPANYASI
Fenerbahçe Spor Kulübü resmi 
taraftar derneği UNIFEB ile birlikte 
Görmezden Gelme isimli proje hayata 
geçirilmiştir. Proje kapsamında an-
latıcılar, Turkish Airlines Euroleague 
Final Four maçlarını, görme engelli 
taraftarlara, canlı olarak sahada 
anlatmışlardır.

BİLİM & ÇOCUK PROJELERİ
Çocukların ve gençlerin bilimsel 
çalışmalara ilgi duymaları için gerekli 
platfromların hazırlanmasına yönelik 
projeler üzerinde çalışılmaktadır. Üs-
tün potansiyelli çocuklara ve inovas-
yona yönelik alanlar, toplum tarafın-
dan beğenilen fakat daha önce fazla 
eğilinmeyen alanlar olması nedeniyle 
özellikle sahiplenilmiştir.

PR SAYISAL VERİLER
2017 yılında yurt dışında yürütü-
len iletişim çalışmaları sonucunda, 
markamız hakkında 10.195 adedi pozi-
tif, 6.554 adedi nötr ve 1.456 adedi 
negatif olmak üzere toplam 18.205 
adet haber yayınlanmıştır. Yayınlanan 
pozitif haberler sonucunda yaklaşık 
163 milyon USD reklam eş değer geri 
dönüşü elde edilmiştir.

HAVADA DOĞUM
7 Nisan günü TK538 Konakri-Ouagadougou-İstan-
bul seferinin kalkışından 50 dakika sonra Nafi Diaby 
isimli yolcumuz Mali hava sahasında Kadiju isminde 
bir bebek dünyaya getirmiştir. Konuyla ilgili 22 dilde 
31 ülke basınında 458 adedi TV ve radyo, 248 adedi 
online ve 9 yazılı olmak üzere toplam 715 haberimiz 
yayınlanmıştır. Bu haberlerle yaklaşık 250.000.000 
kişiye erişilmiş ve toplam 17.000.000 USD reklam eş 
değeri elde edilmiştir. 

MARKA KİMLİK 
ÇALIŞMALARIMIZ
Yürütülen marka bazlı projelerle, glo-
bal marka bilinirliği, imaj ve havacılık 
trendleri araştırmalarıyla, ülkemizde 
ve bölgelerimizde müşterilerimizle 
tüm temas noktalarımızdaki başarılı 
kurumsal kimlik uygulamalarımızla 
2017 yılı boyunca da güçlü marka 
kimliğimiz yansıtılmıştır.

KURUMSAL YAYINLARIMIZ
Uçtuğumuz tüm destinasyonların, 
yeni açılan Türk Hava Yolları hatla-
rının, ana aktarma noktamız İstan-
bul’un tanıtıldığı uçak içi yayınlardan 
Skylife, Skylife Business, Anadolu Jet 
ve Bulmaca dergileri 2017 yılı boyun-
ca aylık olarak yayınlanmıştır.

İÇ İLETİŞİM
Başarılı bir marka olmada çalışan 
memnuniyeti ve bağlılığının öneminin 
farkındalığıyla çalışma arkadaşlarımı-
za yönelik iletişim çalışmaları yapıl-
mıştır. Ortaklık bünyesinde bulunan 
21 bin çalışana dergi ve TV aracılığıyla 
direkt erişilmiş olup 2.000 persone-
lin yayın kanallarında görünürlüğü 
sağlanmıştır.

SPONSORLUKLARIMIZ
SPOR
FUTBOL
Markamız, uzun yıllardır olduğu gibi 
bu yıl da Türkiye Futbol Federasyonu 
ve Milli Takımların Ana Sponsoru ola-
rak Türk sporuna desteğini sürdür-
mektedir. Galatasaray, Trabzonspor, 
Bursaspor, Başakşehir, Konyaspor 
sponsoru olduğumuz takımlarımız 
arasındadır. Dünya ve Avrupa ça-
pında bireysel birçok başarıya imza 
atan Türkiye Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonu sponsorluğumuz da bu 
yıl sürdürülmektedir.

BASKETBOL
Dünyanın en büyük 2. Basketbol 
organizasyonu Turkish Airlines 
Euroleague sponsorluğumuz yanın-
da, Basketbol Milli Takımlarımıza ve 
Türkiye Basketbol Federasyonu’na 
desteğimiz bu yıl da sürmektedir.

TENİS
Son dört yıldır sponsor olduğumuz 
Porsche Tennis Grand Prix 1978’den 
beri Almanya’da gerçekleşmektedir. 
Bayanlar tenisinin önemli turnuva-
larından olan etkinlik 2017 yılında da 
büyük ilgi görmüştür.

BİNİCİLİK

Sponsoru olduğumuz Olimpia 
International Horse Show etkinliği 
sosyal medya aracılığı ile 105.000 
den fazla kişiye, internet sitesi 
aracılığı ile ise 760.000 kişiye ulaş-
maktadır.

40 farklı ülkeden binicilik alanındaki 
en iyi yarışmacılar 10 gün boyunca 
farklı disiplinlerde mücadele ettiği 
CHIO AACHEN etkinliğini de destek-
lemekteyiz.

KRİKET
Dünya üzerinde 2,5 milyar kişi ta-
rafından takip edilen kriket sporu 
Birleşik Krallığın en çok izlenen spor 
dalları arasında yer almaktadır. 2017-
2018 sezonunda sponsorluğumuz 
gerçekleşen İrlanda Kriket Milli Takımı 
sponsorluğu süresince takım TEST 
statüsüne geçme imkanı kazanmıştır.

BİSİKLET

Avrupa’nın en önemli 5 yarışı arasın-
da yer alan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu’na geçtiğimiz 10 yıl boyunca 
olduğu gibi bu yılda destek olduk.
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KÜLTÜR–SANAT & MEDYA-TV
AYLA FİLM SPONSORLUĞU & 
TV PROGRAMLARI
1950’de Kore Savaşı’na giden Türk askeri Süleyman 
Astsubay görevi boyunca, ailesini savaşta kaybetmiş 
küçük Koreli kız çocuğuna da babalık yapmış ve adını 
Ayla koymuştur. Savaş bitiminde ayrılmak zorun-
da kalan bu küçük ailenin, 65 yıllık özlem sonunda 
kavuşmasıyla gerçek hayat hikayesini anlatan filme 
desteğiyle, hedefleri arasında mesafeleri yakınlaştır-
mak ve insanları kavuşturmak olan markamız olduk-
ça anlamlı bir sponsor olmuştur. Film içinde ürün 
yerleştirme de yapılmıştır. Yüreklere dokunan hikayesi 
ile aynı zamanda iki milleti ve aslında tüm insanlığı 
savaşın ortasında bile dostluk köprüsüyle bir araya 
getiren Ayla, Türkiye’nin “En İyi Yabancı Film” dalın-
da Oscar aday adayı olmuştur. Markamız hikayenin, 
beyaz perdeye taşınmasında ve tüm bu yolculuğunda 
yanında olmaktan mutluluk duymaktadır.

Türk Hava Yolları olarak global yayın yapan BBC, 
Eurosport, Euronews, Bloomberg, TRT World 
A News, Al Jazeera gibi kanalların yanı sıra ulusal 
medyada da yıl boyunca çeşitli programlara su-
nar-sundu sponsorluğu gerçekleştirilmiştir.

DİJİTAL REKLAM KAMPANYALARIMIZ
Ortaklığımız stratejileri kapsamında onaylanan 
reklam faaliyetlerinin yurt içi ve yurt dışı satış 
kampanya iletişimi, ürün/hizmet iletişim çalış-
maları, yeni açılan hatlara dair iletişim çalışmaları 
ve sponsorluk iletişim çalışmaları yapılmıştır.

Super Bowl süresince Twitter’da “Turkish Airlines” 
olarak ABD Trend listesinde 1. sıraya kadar yük-
selinmiş ve yaklaşık 1 saat 15 dk trend listesinde 
kalınmıştır. Paylaşımlar 49 milyon potansiyel 
görüntülenmeye ulaşmıştır.

Turkish Airlines Euroleague 2017 yılı içerisinde 
dijital reklam yayınlarımızda 93.088.744 görüntü-
lenme ve 277.493 tıklanma gerçekleşmiştir.

Turkish Airlines Open için dijital reklam yayın-
larımız toplamda 5.835.340 görüntülenme ve 
50.520 tıklanma sayısına ulaşmıştır.

SOSYAL MEDYA
Yalnızca sosyal medya hesapları özelinde paylaşılmak üzere ha-
zırlanmış yaratıcı ve ilgi çekici içeriklerle Instagram’da 1 milyon, 
Facebook’ta 10 milyon takipçiye ulaştık. Tüm sosyal mecralarda 
(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) hava yolu şirketleri arasın-
da takipçi sayısı bazındaki sıralamada hep ilk üçte yer aldık.

Sosyal Medya Hesaplar Takipçi 
Sayıları

Hava yolu şirketleri 
arasında takipçi sayısındaki 

sıralamamız

Facebook 10.644.238 3
Twitter 3.480.250 2
Instagram 1.069.197 3
Youtube 210.854 2

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

Tanımlanan finansal risklerin yö-
netimi için doğal riskten korunma 
yöntemlerine öncelik verilmektedir. 
Doğal riskten korunmanın mümkün 
olmadığı durumlarda ise her risk 
özelinde riskten korunma stratejileri 
geliştirilmekte ve uygulanmakta-
dır. Bu bağlamda emtia fiyatı, döviz 
kurları ve faiz oranlarında yaşanması 
muhtemel dalgalanmalara karşı türev 
araçlar kullanılarak riskten korunma 
işlemleri yapılmakta olup, uygulanan 
stratejiler ile öngörülebilirliğin artırıl-
ması ve dalgalanma sonucu oluşacak 
finansal etkinin en aza indirilmesi 
hedeflenmektedir. 

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

NAKİT AKIM RİSKİ YÖNETİMİ
Operasyonel faaliyetler ve operas-
yon dışındaki yatırım ve yatırımın 
finansmanı gibi işlemlerin neticesinde 
oluşan kısa, orta ve uzun vadeli nakit 
giriş-çıkışındaki uyumsuzluğun şirket 
devamlılığını sekteye uğraması, nakit 
akım riski olarak tanımlanmaktadır. 
Hava yolu sektörünün yüksek yatırım 
gerektirmesi ve finansman vadele-

Ortaklığımızın finansal risk yönetimi 
politikası temel olarak gelecekteki 
sağlıklı nakit akım ve likidite temini-
ni esas almakta olup, bu bağlamda 
aşağıdaki başlıkları risk faktörleri 
tanımlamıştır:

 | Nakit akım riski: Operasyonel 
faaliyetler ile operasyon dışındaki 
yatırım ve finansman gibi hususlar 
sonucunda oluşan kısa, orta ve 
uzun vadeli nakit giriş-çıkışında 
oluşması muhtemel uyumsuzlu-
ğun belirlenen iş hedeflerinden 
alıkoyması,

 |  Emtia fiyat riski: Jet yakıtı ve 
karbon emisyon sertifikalarının 
fiyatlarındaki değişimlerin finansal 
etkisi,

 |  Faiz oranı riski: Faiz oranlarının 
değişmesiyle uçak finansmanla-
rının, döviz cinsinden borçların ve 
nakdin piyasa değerindeki deği-
şimlerinin finansal etkisi,

 |  Döviz kuru riski: Gelir ve gideri 
oluşturan farklı para birimlerinin 
değerlerinde oluşacak değişimle-
rin finansal etkisi,

 |  Karşı taraf riski: Yurt içi ve yurt 
dışı finansal kuruluşlar ile yapıl-
makta olan mevduat ve türev 
işlemlerine yönelik karşı tarafların 
temerrüde düşmesi sonucunda 
ileride oluşabilecek kayıplar.

Nakit akım riskinin etkin 
bir şekilde yönetilebilmesi 
açısından, her ay düzenli 
olarak ileriye dönük 
Ortaklık nakit akım tahmin 
çalışması yapılmaktadır. 
Nakit akım tahmin çalışması 
ile Ortaklığın ileriye 
dönük nakit öngörüsü 
oluşturulmaktadır.
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rinin birçok sektöre göre çok daha 
uzun olması nedenleriyle, sağlıklı bir 
nakit yönetim politikasının tesisi ve 
uygulanması Ortaklığımızın üzerin-
de hassasiyetle durduğu unsurların 
başında gelmektedir.

Nakit akım riskinin etkin bir şekilde 
yönetilebilmesi açısından, her ay 
düzenli olarak ileriye dönük Or-
taklık nakit akım tahmin çalışması 
yapılmaktadır. Söz konusu tahmin 
çalışması şirket gelir ve giderlerinde 
ağırlığa sahip olan temel para birim-
leri bazında yapılmakta olup, tahmi-
ne esas teşkil eden kur ve akaryakıt 
fiyatı tahminleri de aylık periyotta 
güncellenmektedir. 

Nakit akım tahmin çalışması ile Or-
taklığın ileriye dönük nakit öngörüsü 
oluşturulmakta ve söz konusu öngörü 
Hazine Risk Yönetimi Komisyonu ta-
rafından düzenli olarak, hassasiyetle 
takip edilmektedir. Aylık periyotta 
güncellenen nakit akım tahmini ile 
alınacak stratejik kararlara temel 
oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu 
sebeple, tahmin çalışmasının isabet 
oranı önem arz etmektedir. Yapılan 
tahminin etkinliğinin sağlanması 
amacıyla bahsi geçen çalışmada yer 
alan tahmin verileri, her ay fiili veriler 
ile karşılaştırılarak gerekli analizler 
yapılmaktadır.

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

EMTİA FİYATI RİSKİ 
YÖNETİMİ
AKARYAKIT FİYATI RİSKİ 
YÖNETİMİ
Akaryakıt gideri Ortaklığımızın en bü-
yük operasyonel gider kalemi olarak 
ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple, 
akaryakıt fiyatlarında oluşacak deği-
şimler hem nakit akım hem de şirket 
kârlılığı üzerinde büyük bir dalgalan-
ma oluşturma potansiyeline sahiptir. 
Söz konusu etkiyi kontrol edilebilir 
bir seviyede tutabilmek ve minimize 
etmek amacıyla Ortaklığımız akarya-
kıt fiyatı riskinden korunma stratejisi 
geliştirilmiştir. 

Geliştirilen strateji, korunma para-
metrelerinin belirlenmesi için piyasa 
koşullarını dinamik olarak esas al-
makta ve sistematik olarak uygulan-
maktadır. Bu bağlamda, bir sonraki 
ayın öngörülen jet yakıtı tüketim 
miktarının maksimum %60’a kadar-
ki kısmı için piyasa koşullarına göre 
değişen oranlarda riskten korunma 
oranı uygulanmaktadır. Ayrıca, yine 
piyasa koşullarına göre 24 aya kadar 
değişen riskten korunma vadesi için 
işlemler yapılmaktadır. Söz konusu 
işlemler ile akaryakıt maliyetinin tek 
bir fiyatta sabitlenmesi veya belirli 
bir bant aralığında kontrol edilmesi 
hedeflenmekte, bu amaçla Swap ve 
primli/primsiz opsiyon temelli türev 
enstrümanlardan piyasa koşullarına 
göre uygun olanı kullanılmaktadır. 

Ayrıca, Ortaklığımızın temel tüketi-
minin jet yakıtı olmasına karşın, fiyatı 
jet yakıtı fiyatı ile tarihi olarak yüksek 
ilişkiye sahip olan ve piyasa derinliği 
daha fazla olan ham petrol dayanak 
varlığı üzerine dizayn edilmiş türev 
ürünler kullanılmaktadır. Bu bağlam-
da, jet yakıtı ve ham petrolün geçmiş 
fiyat gelişimi ile gelecek fiyat bek-
lentileri üzerindeki ilişki ve oynaklık 
düzenli olarak takip edilmektedir.

Akaryakıt fiyatı riskinin takibi bağ-
lamında, küresel ekonomiye ilişkin 
yaşanan gelişmelerle birlikte akar-

yakıt fiyatı ve piyasa dinamiklerinde 
meydana gelen yapısal değişiklikler 
yakından takip edilmektedir. Yakıt 
piyasasındaki gelişmelerin yanı sıra, 
piyasadan farklılaşmamak adına 
havacılık sektöründe uygulanan diğer 
stratejiler de değerlendirilerek akar-
yakıt fiyat riskinden korunma meto-
dolojisi belirlenmekte, bu kapsamda 
önümüzdeki dönemde gerçekleşebi-
lecek güncellemelere ilişkin çalışma-
lar da sürdürülmektedir.

KARBON EMİSYONU RİSKİ 
YÖNETİMİ
Havacılık sektörü, 1 Ocak 2012 itiba-
rıyla Avrupa Birliği Karbon Emisyon 
Ticaret Sistemi’ne (EU-ETS) dahil 
edilmiştir. Ortaklığımız, böylece, Av-
rupa’ya uçuş yapan diğer hava yolu 
şirketleri gibi EU-ETS düzenlemeleri-
ne uymakla yükümlü hale gelmiştir. 

Sisteme göre hava yollarının bağ-
lı bulundukları emisyon otoriteleri 
tarafından kendilerine verilen karbon 
salım üst sınırını aşmaları halinde pi-
yasadan karbon kredisi satın almaları 
gerekmektedir. Bu çerçevede Ortaklı-
ğımız, karbon kredisi teminine yönelik 
finansal riskten korunma işlemleri 
için ilgili stratejilerini geliştirmiş ve 
ihtiyaç hâsıl olması durumunda türev 
enstrümanların kullanımı için gerekli 
planlamalarını yapmıştır.

FAİZ ORANI RİSKİ YÖNETİMİ
Ortaklığımız faiz oranı risk yönetimi 
çalışmaları çerçevesinde, faiz oranı 
piyasasının izlenmesi ve analiz edil-
mesi, borçluluk yapısının hazırlan-
ması, faiz oranı değişimlerine karşı 
duyarlılık ve ağırlıklı ortalama vade 
analizlerinin yapılması ile faizden 
kaynaklanan olası maliyet değişim-
lerinin takip edilmesi uygulamalarını 
düzenli olarak sürdürmektedir. Söz 
konusu faiz riskinin yönetilmesi ama-
cıyla, borç portfoyünün bir kısmı için 
kredi vadesi boyunca faiz oranlarının 
tamamen sabitlenmesi veya belirli 
bir bant aralığında kontrol edilmesini 

temin etmek üzere riskten korunma 
işlemleri gerçekleştirilmektedir.

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

DÖVİZ KURU RİSKİ YÖNETİMİ
Ortaklığımız gelir ve giderlerini teşkil 
döviz kurlarında yaşanması olası ha-
reketlerden dolayı nakit akışı ve kâr-
lılıkta meydana gelebilecek değişim 
riski, döviz kuru riski olarak tanım-
lanmaktadır. Gelirlerinin önemli bir 
kısmını Avro döviz cinsi ile elde eden 
ve harcamalarının büyük bir kısmını 
da ABD Doları ve Türk Lirası döviz 
cinsleri ile gerçekleştiren Ortaklığımız 
açısından, geçmişteki hareketleri dal-
galı olan ve önümüzdeki dönemde de 
bu dalgalı seyrini sürdürmesi bekle-
nen döviz kurları bahsedilen sebep-
lerden dolayı risk arz etmektedir.

Döviz kuru riskinin yönetimi açısın-
dan öncelikle doğal riskten korunma 
hedeflenmektedir. Bu bağlamda, 
Ortaklığımızca yapılan tüm anlaşma-
larda kontrata baz teşkil eden döviz 
kuru belirlenirken gelir ve gider para 
birimleri kompozisyonun birbirine 
yakın oranlarda oluşmasının temin 
edilmesi ve böylece kurlarda mey-
dana gelebilecek dalgalanmaların 
etkisinin asgari seviyeye indirilmesi 
hedeflenmektedir. Söz konusu strateji 
doğrultusunda, 2015 yılı Mayıs ayında 
Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşların bilet 
fiyatlamasında Avro para biriminin 
baz alınmasına son verilerek ABD 
Doları para birimine geçiş sağlanmış-
tır. Bu sayede gelir içerisindeki ABD 
Doları oranı artırılarak Avro oranı 
azaltılmış ve gelir-gider para birim-
leri dağılımı daha dengeli bir hale 
getirilmiştir.

Ek olarak, gelir ve gider içerisindeki 
100’den fazla para biriminin temel 

para birimleri olan Türk Lirası, ABD 
Doları ve Avro ile tarihi korelasyon 
değerleri de takip edilmekte, gelir ve 
gider para birimlerinin dengelenmesi 
açısından para birimlerinin birbirleriy-
le olan ilişkileri de değerlendirilmek-
tedir. 

Öte yandan, doğal riskten korunma 
uygulamaları sonrasında dahi Ortak-
lığımızın Avro para biriminde uzun 
pozisyonda, ABD Doları ve Türk Lirası 
para birimlerinde ise kısa pozisyonda 
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, 
aylık periyotta güncellenen Ortaklığı-
mızın ileriye dönük nakit akım tahmin 
çalışması ile Avro, ABD Doları ve Türk 
Lirası para birimleri bazında her ay 
için oluşması öngörülen pozisyonlar 
tespit edilmekte ve türev ürünler 
kullanılarak oluşabilecek döviz kuru 
riskinden korunulması amaçlanmak-
tadır. 

Hesaplanan ABD Doları açık po-
zisyonunun Avro ile kapatılmasına 
ilişkin olarak, gelecek 24 aylık dönemi 
kapsayacak şekilde Swap, 2 Bariyerli 
Bant, 3 Bariyerli Bant ve 4 Bariyerli 
Bant primsiz enstrümanlarından pi-
yasa koşullarına göre uygun olan(lar)ı 
kullanılmaktadır. Türk Lirası açık po-
zisyonu için ise Swap enstrümanı kul-
lanılmakta ve gelecek 24 aylık döne-
mi kapsayacak şekilde sabit ve tek bir 
kurdan Avro satılarak Türk Lirası satın 
alınmaktadır. Yapılan işlemlerde, cari 
aydan bir sonraki ayın ABD Doları 
kısa pozisyonunun %25-%35 aralığın-
da değişen kısmı için, Türk Lirası kısa 
pozisyonunun ise %30’luk kısmı için 
riskten korunma oranına ulaşılması 
amaçlanmakta, daha sonraki aylarda 
ise tedricen azalan riskten korunma 
oranları hedeflenmektedir. 

KARŞI TARAF RİSKİ 
YÖNETİMİ
Ortaklığımızın birçok konu başlığı 
altında yaptığı finansal işlemlere 
karşı taraf olan finansal kuruluşlarda 
oluşabilecek olası sorunların etkisinin 
asgari seviyeye indirilmesi amacıyla 

çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu bağ-
lamda, mevduat ve türev işlemleri ile 
ilgili her kurum için eşit ve objektif 
kriterler içeren, uzun vadeli karşı taraf 
riskini azaltabilecek bir yaklaşım 
benimsenmektedir. Özellikle, türev 
işlemler sonucu oluşabilecek kredi 
riskine karşı finansal kuruluşlar ile 
ilgili anlaşmalar imzalanmaktadır.

Mevduat ve türev işlemlerde, ulusla-
rarası kredi derecelendirme kuruluş-
larının finansal kuruluşlar için belirle-
diği kredi risk notları dikkate alınarak 
kararlaştırılan eşik kredi risk notunun 
altında kalan kuruluşlar ile işlem 
yapılmaması tercih edilmektedir. Eşik 
değerin üzerinde kalan finansal kuru-
luşlar ile de kredi riski değerlendirme 
metodolojisi kapsamında belirlenen 
risk seviyelerine göre atanan limit-
ler dâhilinde çalışılmaktadır. Ayrıca, 
strateji olarak işlem yapılan finansal 
kuruluşların kredi notlarının ve söz 
konusu limitlerin dönemsel olarak 
güncellenmesi, herhangi bir finansal 
kuruluşun kredi notunun düşmesi 
durumunda o kuruluş ile ilgili işlem-
lerin çok yakından takip edilmeye 
başlanması esas alınmaktadır. Kredi 
notunun belirlenen limitlerin altı-
na düşmesi halinde, Ortaklığımızca 
söz konusu finansal kuruluş ile olan 
işlemlerin tek taraflı durdurulması 
seçeneği de söz konusu olmaktadır.

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

YÖNETİM KURULU

İCRA KOMİTESİ

GENEL MÜDÜR

KURUMSAL PAZARLAMA 
VE  DAĞITIM KANALLARI 
BAŞKANLIĞI

YATIRIM YÖNETİMİ  
BAŞKANLIĞI

MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ  
BAŞKANLIĞI

KURUMSAL İLETİŞİM  
BAŞKANLIĞI

ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER VE  İTTİFAKLAR 
BAŞKANLIĞI

STRATEJİK PROJELER 
 BAŞKANLIĞI

ÜRETİM PLANLAMA 
 BAŞKANLIĞI

KURUMSAL İNOVASYON 
VE  PROJELER BAŞKANLIĞI

KURUMSAL VE 
OPERASYONEL  ÇÖZÜMLER 
BAŞKANLIĞI

BT STRATEJİ VE YÖNETİŞİM  
BAŞKANLIĞI

ALTYAPI VE OPERASYON 
 BAŞKANLIĞI

GELİR YÖNETİMİ  
BAŞKANLIĞI

PAZARLAMA  BAŞKANLIĞI

SATIŞ BAŞKANLIĞI
 (1. BÖLGE) 

SATIŞ BAŞKANLIĞI  
 (2. BÖLGE)

GENEL MÜDÜR
(İNSAN KAYNAKLARI)

YARDIMCILIĞI

GENEL MÜDÜR
(MALİ)

YARDIMCILIĞI

GENEL MÜDÜR
(TİCARİ)

YARDIMCILIĞI

GENEL MÜDÜR
(KARGO)

YARDIMCILIĞI

GENEL MÜDÜR
(UÇUŞ İŞLETME)

YARDIMCILIĞI

GENEL MÜDÜR
(PAZARLAMA VE SATIŞ)

YARDIMCILIĞI

GENEL MÜDÜR
(YATIRIM VE TEKNOLOJİ)

YARDIMCILIĞI

GENEL MÜDÜR
(KURUMSAL GELİŞİM VE BİLGİ 

TEKNOLOJİLERİ) YARDIMCILIĞI

KALİTE GÜVENCE 
BAŞKANLIĞI

KURUMSAL EMNİYET 
BAŞKANLIĞI

GÜVENLİK BAŞKANLIĞI
BASIN

MÜŞAVİRLİĞİ
HUKUK

MÜŞAVİRLİĞİ
UÇUŞ EĞİTİM BAŞKANLIĞI TEKNİK BAŞKANLIK

GENEL HAVACILIK VIP
UÇAKLARI OPERASYON

BAŞKANLIĞI

ÖZEL BÜRO BAŞKANLIĞIİŞTİRAKLER BAŞKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

SATIŞ BAŞKANLIĞI 
 (YURT İÇİ)

YER İŞLETME  BAŞKANLIĞI

BÖLGESEL UÇUŞLAR 
 BAŞKANLIĞI

İKRAM VE UÇAK İÇİ 
ÜRÜNLER  BAŞKANLIĞI

UÇUŞ İŞLETME
BAŞKANLIĞI

KABİN HİZMETLERİ 
 BAŞKANLIĞI

ENTEGRE OPERASYON 
KONTROL  BAŞKANLIĞI

KARGO  PAZARLAMA 
BAŞKANLIĞI

KARGO  SATIŞ BAŞKANLIĞI

FİNANSMAN  BAŞKANLIĞI

MUHASEBE VE MALİ 
KONTROL  BAŞKANLIĞI

GENEL SATINALMA  
BAŞKANLIĞI

PERSONEL YÖNETİMİ  
BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI  
BAŞKANLIĞI

EĞİTİM  BAŞKANLIĞI

SOSYAL VE İDARİ İŞLER  
BAŞKANLIĞI

EKİP PLANLAMA  
BAŞKANLIĞI
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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

Ortaklığımızda Kurumsal Yönetim 
anlayışının sürekli olarak geliştirilme-
sine ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 
uyum düzeyini artırmaya yönelik 
çalışmalara devam edilmektedir. 

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ
2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü 
Türk Hava Yolları bünyesinde yerli ve 
yabancı yatırımcıların doğru, tutarlı, 
zamanında bilgilendirilmesi, Yönetim 
Kurulu ile sermaye piyasası düzen-
leyicileri ve katılımcıları arasında ileti-
şim ve bilgi alışverişinin sağlanması, 

pay sahipliği haklarının kullanılma-
sında mevzuata ve Ana Sözleşme’ye 
uyumun gözetilmesi, kamuyu aydın-
latma yükümlülüklerinin her türlü 
mevzuata uygun olarak yerine getiril-
mesi konularında faaliyet göstermek 
üzere Genel Müdür (Mali) Yardımcısı 
Dr. Murat Şeker’e direkt bağlı olarak 
kurulmuş Yatırımcı İlişkileri Müdürlü-
ğü mevcuttur. 

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü 2017 yılı 
içinde, Ortaklığımızla ilgili finansal, 
operasyonel ve stratejik gelişmelerin 
yatırımcı ve analistlerle paylaşılma-
sına yönelik 7 adet yatırımcı konfe-
ransı ve roadshowa katılmış, 25 adet 
telekonferans görüşmesi ve 60’ın 
üzerinde bireysel/kurumsal yatırımcı 
toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu kon-
feranslarda ve telekonferanslarda, 
Şirket merkezinde veya yatırımcıların 
ofisinde olmak üzere 122 kurum ve 
fondan 178 yatırımcı/analistle bir ara-
ya gelinmiştir. Ortaklığımız hakkında 
rapor yayınlayan tüm analistlerle 
iletişim halinde olunmuş, raporların 
hazırlanması aşamasında doğru ve 
sağlıklı bilgiler aktarılmış ve raporla-
rına ilişkin görüşler bildirilmiştir. Mali 
tablolara ilişkin sonuçlar üzerine 3 
tane telekonferans organize edilmiş 
ve bunların kayıtları Yatırımcı İlişkileri 
websitesinde yayımlanmıştır. 2017 
faaliyet dönemi içinde Ortaklığımı-

za bilgi edinmek amacıyla e-mail 
yoluyla yaklaşık 3.000 adet başvuru 
yapılmıştır. E-mail yoluyla gelen baş-
vurular haricinde telefon yoluyla da 
pek çok yatırımcı ve hissedar bilgilen-
dirilmiştir. 

2015 yılı içerisinde Ortaklığımız 
bünyesinde ilk kez Sürdürülebilirlik 
Raporlama çalışması yapılmış, bu 
süreçte tüm menfaat sahipleri açı-
sından geliştirilebilir hususlar tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda Kurumsal 
Yönetim konuları dâhilinde yer alan 
tüm Ortaklık politikaları, sistemleri, 
prosedürler ve “Etik Kurallar El Kitabı” 
gibi dokümanlar gözden geçirilmiş 
ve revize edilmesi yönünde çalışma-
lar yapılmıştır. Türk Hava Yolları 2017 
yılında da sürdürülülebilir bir gelecek 
için yürüttüğü çalışmalara ve yatı-
rımlara kararlılıkla devam etmiş olup, 
yönetişim, ekonomi, çevre ve sosyal 
olmak üzere her biri kendi bünyesinde 
birçok önemli başlığı barındıran dört 
temel üzerine odaklı bir strateji ile 
yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışma-
larını içeren 2016 yılı Sürdürülebilirlik 
Raporunu yayınlamıştır.

Tüm operasyonlarını, topluma, eko-
nomiye ve çevreye karşı sorumluluk 
bilinciyle yürüten ve sürdürülebilir 
kalkınmaya katkıda bulunmaya de-
vam eden Türk Hava Yolları, geçtiği-

miz yıllarda olduğu gibi 2017 yılında 
da sürdürülebilirlik konusundaki 
çalışmaları ve politikaları ile, Borsa 
İstanbul’da işlem gören ve kurumsal 
sürdürülebilirlik performansları üst 
seviyede olan şirketlerden oluşan 
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 
yer almaya hak kazanmıştır. Paydaş-
ları ile kurduğu şeffaf iletişimi daha 
da geliştirmeyi hedefleyen Yatırımcı 
İlişkileri Müdürlüğü’nün, iPad, iPhone 
ve Android işletim sistemli cihazlar 
üzerinde çalışan Yatırımcı İlişkileri 
Uygulaması mevcuttur. Uygulama ile 
birlikte yerli ve yabancı yatırımcıların 
yanı sıra tüm paydaşlar Türk Hava 
Yolları ile ilgili en güncel gelişmelere, 
özel durum açıklamalarına, operasyo-
nel ve finansal açıklamalara, yatırımcı 
sunumlarına, faaliyet raporları gibi 
pek çok bilgi ve dokümana istedikleri 
her yerden, 3 ayrı dijital platformda 
ve 2 dilde ulaşabilme olanağı elde 
etmektedir.

Müdürlük 2017 yılında yürüttüğü faa-
liyetlere ilişkin hazırladığı yıllık raporu 
Ortaklık Yönetim Kurulu’nun bilgisine 
sunmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü perso-
nelinin bilgileri aşağıda yer almakta-
dır:

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

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

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

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

3. Pay Sahiplerinin Bilgi 
Edinme Haklarının Kullanımı
Ortaklığımız Yatırımcı İlişkileri Birimi 
gerek pay sahiplerinin, gerek diğer 
paydaşların farklı iletişim kanallarıyla 
kendisine ulaştırdığı bilgi taleple-
ri ve sorularını olabilecek en kısa 
zamanda, en etkin iletişim kanal-
larını kullanarak cevaplamaktadır. 
Diğer taraftan, pay sahiplerinin bilgi 
edinme haklarının etkin kullanımını 
teminen, Ortaklığımızın kurumsal in-
ternet sitesinden de erişilen Yatırımcı 
İlişkileri internet sayfası (investor.
turkishairlines.com) bulunmakta olup, 
yatırımcılar ve diğer menfaat sahip-
leri söz konusu internet sitesinden 
Ortaklık ile ilgili halka açıklanan tüm 
mali ve operasyonel verilere, özel 
durum açıklamalarına ve pay sahip-
liği haklarının kullanımına ilişkin tüm 
ilan ve duyurulara ulaşabilmektedir. 
Ayrıca site üzerinden dağıtım liste-
sine kayıt olan kişi/kurumlar güncel 
operasyonel ve finansal açıklama-
lardan e-posta yoluyla da haberdar 
olabilmektedirler. 

Esas Sözleşme’de özel denetçi 
atanması talebine ilişkin herhangi bir 
düzenleme olmamakla birlikte 2017 
yılı içerisinde özel denetçi tayini tale-
binde bulunulmamıştır.

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

2016 yılı hesap ve faaliyetlerinin gö-
rüşüldüğü Olağan Genel Kurul Top-
lantısı 09.06.2017 tarihinde, Ortaklık 
merkez adresi olan Yeşilköy Mahal-
lesi, Havalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/
İstanbul adresindeki Genel Yönetim 
Binası VIP Toplantı Salonunda yapıl-
mıştır. Olağan Genel Kurul toplantısı-
na şirketin çıkarılmış sermayesi olan 
1.380.000.000 TL’nin 835.649.648,81 
TL’sini (%61) temsil eden hissedarlar 
katılmış olup, diğer menfaat sahipleri 

ve medya katılımı olmamıştır. Genel 
Kurul, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
ve SPK mevzuatı gereğince fiziki ve 
elektronik ortamda gerçekleştirilmiş-
tir.

Olağan Genel Kurul toplantısı ilanı ve 
daveti 18.05.2017/9329 sayılı Türki-
ye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG), 
17.05.2017 tarihli Sabah gazetesinde, 
Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesin-
de bulunan Elektronik Genel Kurul 
Sistemi’nde ve Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda duyurulmuş ve ayrıca 
Ortaklığın ilgili mevzuat gereği yap-
ması gereken bildirim ve açıklamalar 
ile birlikte, toplantı gününden üç 
hafta önce yatırımcı ilişkileri internet 
sitesinde yayınlanmıştır. TTK 437’nci 
maddesi gereğince, finansal tablolar, 
konsolide finansal tablolar, yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporu, de-
netleme raporları ve Yönetim Kuru-
lu’nun kâr dağıtım önerisi, mevzuatta 
belirtilen sürelere uygun olarak, 
Genel Kurul toplantısından önce Or-
taklığın internet sitesine yüklenmiş, 
merkez ve şubelerinde pay sahiple-
rinin incelemesine hazır bulundurul-
muştur. 

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

Ortaklığımız Genel Kurul toplantı-
sında, gündemde yer alan konular 
tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve 
anlaşılabilir bir yöntemle aktarılarak 
pay sahiplerine eşit şartlar altında 
düşüncelerini açıklama ve soru sorma 
imkânı verilmiştir. Genel Kurul’da, 
hissedarların sorularına şifahi, kap-
samlı sorulara ise yazılı olarak cevap 
verilmesi uygulaması mevcut olmakla 
beraber, bu toplantıda yazılı cevap 
verilmesini gerektiren bir soru ile 
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karşılaşılmamıştır. Toplantı esnasında 
yöneltilen sorulara sözlü açıklama-
lar ile cevap verilmiş ve sözkonusu 
cevaplar toplantı tutanağına eklen-
miştir. Toplantıda yöneltilen soru ve 
cevapların yer aldığı toplantı tuta-
nağı Ortaklığımız Yatırımcı İlişkileri 
internet sitesinde yer almaktadır. Pay 
sahipleri tarafından bu toplantı es-
nasında herhangi bir gündem önerisi 
verilmemiştir.

Genel Kurul tutanakları ve hazır 
bulunanlar listesi aynı gün Kamuyu 
Aydınlatma Platformu üzerinden 
kamuoyu ile paylaşılmakta olup, Or-
taklığımız Yatırımcı İlişkileri internet 
sitesinde ve Elektronik Genel Kurul 
Sistemi’nde pay sahiplerinin bilgisine 
sunulmaktadır. Geçmiş yıllara ilişkin 
Genel Kurul tutanakları ve diğer bel-
geler de Ortaklığımız Yatırımcı İlişki-
leri internet sitesinde yer almaktadır. 
09.06.2017 tarihli Olağan Genel Kurul 
Toplantı tutanağı 19.06.2017 tarih ve 
9350 sayılı TTSG’de yayınlanmıştır. 

Yönetim Kurulu’nda karar alınabil-
mesi için Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyelerinin çoğunluğunun olumlu 
oyunun arandığı ve olumsuz oy ver-
meleri nedeniyle kararın Genel Kurul’a 
bırakıldığı bir işlem bulunmadığından 
Genel Kurul’da böyle bir gündem 
maddesi yer almamıştır. 

Genel Kurul’ca kabul edilmiş Bağış 
Politikamız çerçevesinde dönem 
içinde yapılan bağış ve yardımlar 
hakkında Genel Kurul’da ayrı bir 
gündem maddesi ile bilgi verilmek-
tedir. Ortaklığımızın 2016 yılı içerisin-
de sosyal yardım amacıyla yapılan 
toplam bağış tutarı 3.015.463,83 TL 
olup, bunun dışında bağış bulunma-
maktadır. Ortaklığımız Bağış Politi-
kası Ortaklığımız Yatırımcı İlişkileri 
internet sitesinde pay sahiplerinin 
bilgisine sunulmaktadır.

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

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

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

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

 | Ana Sözleşme’nin 3.1. maddesin-
de belirtilen Ortaklık misyonunu 
açıkça olumsuz etkileyecek karar-
ların alınması;

 | Genel Kurul’a Ana Sözleşme deği-
şikliği önerilmesi;

 | Sermaye artırılması; 

 | Nama yazılı hisselerin devrinin 
onaylanması ve devrin pay defte-
rine işlenmesi;

 | Ortaklığın Sermaye Piyasası Kuru-
lu’na sunduğu son yıllık bilanço-
sunda yer alan aktif toplamının 
beher sözleşme bazında %5’ini 
geçen ve Ortaklığı doğrudan veya 
dolaylı olarak bağlayan her türlü 
işlem yapması, taahhüt altına so-
kacak her türlü kararların alınması, 
(şöyle ki kamu payının Ortaklık 
sermayesindeki payı 
%20’nin altına düştüğünde bu 
bent hükmü kendiliğinden orta-
dan kalkacaktır); 

 | Ortaklığın başka şirketlerle birleş-
mesi, feshi veya tasfiyesi;

 | Münhasıran pazar şartları dâhilin-
de veya diğer kaynaklarla operas-
yon giderini dahi karşılayamayan 
hatlar haricinde, herhangi bir uçuş 
hattının kaldırılması veya sefer sa-

yısının belirgin bir şekilde azaltıl-
masına ilişkin kararların alınması. 

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

Ortaklığımız azlık haklarının kullan-
dırılmasına azami önem göstermek-
tedir. Ana Sözleşmemizin 10’uncu 
maddesine göre halka açık A grubu 
hisseleri ellerinde bulunduran hisse-
darların Yönetim Kurulu’na aday gös-
terebilmeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği 
seçimi yapılan Genel Kurul toplantı-
sında toplam çıkarılmış sermayenin 
en az %2’si oranında temsil edilmeleri 
ile mümkündür. 

2017 yılında yapılan 2016 yılı he-
sap ve faaliyetlerinin görüşüldüğü 
Olağan Genel Kurul toplantısında 
hissedarlarımızdan azlığın yönetimde 
temsil edilmesine dair herhangi bir 
talep gelmemiştir. Ayrıca, karşılıklı 
iştirak ilişkisi içinde olunan herhan-
gi bir şirket bulunmamakta, Ana 
Sözleşmemizde birikimli oy kullanma 
yöntemine yer verilmemektedir.

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

Kârın ödeme zaman ve şeklini, Ser-
maye Piyasası Kurulu tebliğleri gö-
zetilerek Genel Kurul tespit eder. Bu 
kapsamda, Ortaklığımızın kâr dağıtım 
politikası, Ortaklığın stratejik hedef-
leri, büyüme trendi, finansman ihti-
yacı ile pay sahiplerinin beklentileri 
dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yasal 
mevzuat ve Ana Sözleşmesindeki 
hükümler çerçevesinde belirlenmiş 
olup, söz konusu politika Ortaklığımız 
Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde 
ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunda 

yer almaktadır. Kâr dağıtım politikası, 
pay sahiplerinin ortaklığın gelecek 
dönemlerde elde edeceği kârın dağı-
tım usul ve esaslarını öngörebilme-
sine imkân verecek açıklıkta asgari 
bilgileri içermekte olup, pay sahiple-
rinin menfaatleri ile ortaklık menfaati 
arasında dengeli bir politika izlenme-
sini esas alır. 

Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nun 
Ortaklık Kâr Dağıtım Politikası’nın 
revizyonuna ilişkin teklifi 04.04.2016 
tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı-
sında Genel Kurul tarafından onay-
lanmış olup, güncel politikaya Ortak-
lığın Yatırımcı İlişkileri web sitesinden 
ulaşılabilinir.

Ortaklığımız tarafından TTK ve Ser-
maye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, 14.1 
No’lu Tebliği hükümleri çerçevesinde 
Türkiye Muhasebe / Türkiye Finan-
sal Raporlama Standartları (TMS/
TFRS)’na uygun olarak hazırlanan 
ve Akis Bağımsız Denetim ve Ser-
best Muhasebecilik Mali Müşavirlik 
A.Ş. tarafından denetlenen 2016 
yılı hesap dönemine ait konsolide 
finansal tablolara göre 47.000.000 
TL net dönem zararı elde edilmiş 
olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul 
Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda) 
ise geçici vergi beyannamesine göre 
6.467.842.402 TL net dönem zararı 
oluşmuştur. Ayrıca yasal kayıtlarda 
639.770.079 TL geçmiş yıllar za-
rarları bulunmaktadır. Bu çerçeve-
de, Ortaklığımız yasal kayıtlarında 
bulunan net dönem zararının geçmiş 
yıllar zararlarına transfer edilmesine, 
yasal kayıtlarda kâr dağıtımına konu 
edilecek kaynak bulunmadığından, 
TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırla-
nan mali tablolara göre elde edilmiş 
olan 47.000.000 TL’lik net dönem 
zararının da geçmiş yıllar zararlarına 
transfer edilerek, 09.06.2017 tarihli 
Genel Kurul’da 2016 yılı için Ortaklık 
hissedarlarına kâr dağıtımı yapılma-
masına karar verilmiştir. 

7. Payların Devri 
Ortaklığımız Ana Sözleşmesi’nin 
“Hissedarlık Niteliği”ne ilişkin 6’ncı 
maddesine göre yabancı hissedar-
ların elinde bulundurdukları hisseler 
Ortaklığın toplam çıkarılmış serma-
yesinin %40’ını geçemez. Yabancı 
hissedarların ellerinde bulundurduk-
ları hisselerin hesabında halka açık 
olmayan A grubu hisseleri elinde 
bulunduran hissedarın içindeki ya-
bancılık oranı da dikkate alınır. 

Ana Sözleşmemizin hisse devrine 
ilişkin 7’nci maddesi uyarınca; hisse 
devirleri Türk Ticaret Kanunu, Serma-
ye Piyasası mevzuatı ve Sivil Hava-
cılık mevzuatı hükümlerine tabi olup, 
Ana Sözleşmemizde pay sahiplerinin 
paylarını serbestçe devretmesini zor-
laştırıcı herhangi bir hüküm mevcut 
değildir.

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

BÖLÜM II - KAMUYU 
AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Bilgilendirme Politikası
Ortaklığımız Yönetim Kurulunca; pay 
sahipleri, yatırımcılar, diğer sermaye 
piyasası katılımcıları ve diğer ilgili 
menfaat sahipleri ile hangi bilgilerin, 
ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi 
yollardan paylaşılacağına ve kamu-
nun aydınlatılmasına ilişkin genel 
esas ve usulleri belirlemek amacıyla 
SPK Özel Durumlar Tebliği ve Ku-
rumsal Yönetim Tebliği, ilgili Türk 
Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ve 
Borsa İstanbul (BIST) düzenlemeleri 
çerçevesinde Bilgilendirme Politikası 
oluşturulmuştur. 

Bilgilendirme politikasının uygulan-
masında, yatırımcıların yatırım karar-
larını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, 
olay ve gelişmelerin pay sahipleri, 

yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler 
olmak üzere tüm menfaat sahiplerine 
zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşı-
labilir, kolay ve en düşük maliyetle 
ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda 
iletilmesinin sağlanması esastır. 

Bu kapsamda Ortaklığımızca, 2017 
yılı içerisinde 47 adet Özel Durum 
Açıklaması yapılmış olup, SPK ve 
BİST tarafından bu açıklamalarımıza 
ilişkin ek açıklama talebinde bulu-
nulmamıştır. Ortaklığımız özel durum 
açıklamalarını, yatırımcılara, tasarruf 
sahiplerine, kurum ve kuruluşlara aynı 
anda, zamanında, anlaşılabilir, doğru, 
yorumlanabilir, tam olarak açıklama-
ya özen göstermiştir.

Ortaklığımızın bilgilendirme politika-
sının izlenmesi, gözetimi ve gelişti-
rilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve 
sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme 
politikasında yapılacak değişiklikler 
yine Yönetim Kurulu tarafından onay-
lanarak yürürlüğe girer ve Ortaklık 
internet sitesinde yayımlanır.

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

Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belir-
tilen hususları da içerecek şekilde, 
güncel Ortaklık yapısı, değişikliklerin 
yayınlandığı TTSG ile birlikte Ortaklık 
Ana Sözleşmesi’nin son hali, Genel 
Kurul toplantılarına ilişkin olarak 
gündem, vekâleten oy kullanma for-
mu, hazır bulunanlar listeleri, ek bil-
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giler ve toplantı tutanakları, faaliyet 
raporları, mali tablolar, ticari faaliyet 
dataları, Ortaklık sunumları, Kurum-
sal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları, 
Yönetim Kurulu ve komiteler hakkın-
da bilgi, Özel Durum Açıklamaları, 
Basın Açıklamaları, Etik Kurallar, 
Politikalar (Kâr Dağıtım Politikası, 
Bilgilendirme Politikası, Ücretlendir-
me Politikası, Bağış Politikası), ilişkili 
taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler, 
hisse bilgileri, analist bilgileri, ba-
ğımsız denetçi bilgileri, Ticaret Sicili 
bilgileri,iletişim bilgileri ile sık sorulan 
sorular yer almaktadır. 

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

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

10. Faaliyet Raporu
Ortaklığımız faaliyet raporu, kamuo-
yunun Ortaklığın faaliyetleri hakkında 
tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağ-
layacak şekilde hazırlanmakta olup, 
faaliyet raporlarında ilgili mevzuat ve 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde sayılan 
tüm bilgilere yer verilmektedir. 

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

Çalışanların gündelik hayatlarını 
kolaylaştırabilmek için geliştirilen 
UP mobil uygulaması, Ortaklığımız-
da kullanılan en etkin mecra olup, 
mevcut durumda 26.000 kullanıcı 
sayısına sahiptir. Uygulama sayesin-
de çalışanlar uçuş doluluk oranları, 
çalışanlara özel indirimli markalar, 
servis ve yemek bilgileri, akıllı rehber, 
çalışan doğum günleri, anketler, 
görüş ve öneri bildirme gibi alanlara 
mobil olarak ulaşabilmektedir. 

Menfaat sahiplerinin, Kurumsal 
Yönetim Komitesi veya Denetimden 
Sorumlu Komite ile Yatırımcı İlişkileri 
Müdürlüğü üzerinden veya direkt 
olarak e-mail, posta, telefon gibi 
kanallardan her zaman iletişime geç-
mesi mümkündür. Menfaat sahipleri 

arasında çıkar çatışmaları ortaya çık-
ması veya bir menfaat sahibinin bir-
den fazla çıkar grubuna dâhil olması 
durumunda; sahip olunan hakların 
korunması açısından mümkün oldu-
ğunca dengeli bir politika izlenmekte 
ve her bir hakkın birbirinden bağımsız 
olarak korunması hedeflenmektedir.

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

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

13. İnsan Kaynakları Politikası
Ortaklığımızın Yönetim Kurulu tara-
fından belirlenmiş İnsan Kaynakları 
Prosedürü mevcut olup, süreçlere 
göre yapılanmış alt birimleri ile tüm 
personele yönelik her türlü işlem 
mevzuat çerçevesinde gerçekleştiril-
mektedir. İşe alım ve kariyer planla-
maları süreçlerinde eşit koşullardaki 
kişilere eşit fırsat ilkesi benimsen-
mektedir. Ortaklığımızın personel 
istihdam süreçlerinin usul ve esasları, 
Ortaklık Genel İstihdam Prosedü-
rü’nde ve istihdam süreç şemaların-
da tanımlanmıştır. Süreçler; kokpit 
personeli, kabin personeli, kapsam 
içi personel ve kapsam dışı perso-
nel olarak çalışma grupları bazında 

farklılıklar göstermektedir. Prosedür-
de genel hatlarıyla her bir aşamada 
sorumluluk sahibi olan birimler, ilan 
kriterleri, süreç akışları ve personel 
kayıtlarının yönetimi hakkında bilgiler 
yer almaktadır. Ortaklığımızda uygu-
lanmakta olan Performans Değerlen-
dirme Sistemi’nin usul ve esasları ve 
performans değerlendirme kriterleri 
Ortaklık Performans Yönetim Sistemi 
El Kitabı’nda tanımlanmış olup tüm 
çalışanlarımız tarafından Ortaklığımız 
intranet sayfasından ulaşılabilmekte-
dir. Performans Yönetimi Sistemi’nin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
çalışmaları devam etmektedir. 

Çalışanlarla ilişkiler, Personel İlişkileri 
Şefliği üzerinden gerçekleştirilmek-
tedir. Personel İlişkileri Şefliği çalı-
şanlarla iletişimi geliştirmek, çalışan 
bağlılığını/ memnuniyetini yıllık 
olarak ölçümlemek ve birim bazında 
raporlamak, çalışan memnuniyetini 
ve motivasyonunu artırıcı aksiyonlar 
almak, benchmark çalışmaları ile mo-
tivasyon artırıcı trendleri takip ederek 
Ortaklık içerisinde uygulamak  ve 
tüm çalışanları ilgilendiren duyuruları 
yapmaktan sorumludur. Çalışanlar 
arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı 
yapılmaması ve çalışanların Şirket içi 
fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü mua-
melelere karşı korunması için önlem-
ler alınır. 2017 yılında, Ortaklığımız 
çalışanları tarafından başvuru mercii 
olan Etik Hat’a 168 bildirim ulaşmış-
tır. Bu bildirimler, çalışan-çalışan, 
çalışan-yönetici iletişim problemleri, 
kurumun genel uygulamaları ve ça-
lışma koşullarına eleştiri gibi konuları 
kapsamaktadır. Ortaklığımız perso-
nelinin görev tanımları Türk Hava Yol-
ları intranet sayfasında güncel olarak 
yayınlanmaktadır. Tüm çalışanlar Türk 
Hava Yolları intranet sayfasından 
görev tanımlarına erişebilmektedir. 

Öte yandan, Ortaklığımız personeli 
büyük çoğunluğu sendika üyesidir. 
Yasal mevzuatta düzenlenen sayı ve 
oranlarda sendikaca atanan temsilci-
ler ve sendika yöneticileri vasıtasıyla 
Toplu İş Sözleşmesi ve personeli 

ilgilendiren her türlü konuda, her 
seviyede, çalışanlarla işveren arasın-
daki ilişkiler en etkin ve sonuç alacak 
biçimde yürütülmektedir. Çalışanlara 
sağlanan tüm haklarda adil davranılır, 
çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini 
artırmalarına yönelik eğitim prog-
ramları gerçekleştirilir. Çalışanlar için 
gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında 
güvenli çalışma ortamı ve koşulları 
sağlanır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal 
Sorumluluk 
Bayrak taşıyıcı kimliğine uygun 
olarak çalışmalarını sürdürmekte 
olan Ortaklığımız, faaliyetlerinde 
sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı 
davranmaya azami derecede riayet 
etmekte ve iştiraklerini de bu doğ-
rultuda yönlendirmekte ve destek 
olmaktadır. Yönetim Kurulumuzca 
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçeve-
sinde Ortaklığımız Etik Kurallar El 
Kitabı oluşturulmuş olup, Ortaklığı-
mız internet sitesinde yayımlanmıştır. 
Ayrıca PR.10.32.084 kodlu Etik Kurul 
prosedürü güncellenerek 26.10.2017 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ortak-
lığımız etik kuralları, temel ilke ve 
değerlerimizin yanı sıra mevzuata 
uyum, rüşvet ve yolsuzluk, rekabete 
aykırı davranış gibi çeşitli hususları 
kapsamaktadır. Çalışanlarımız, Ortak-
lığımız bünyesinde göreve başlarken 
Etik Kurallarımızı öğrenmekte, Or-
taklığımızın Kurumsal Etik Kurallar El 
Kitabı ve Kurumsal Etik Prosedürleri 
hakkında bilgilendirilmektedir. Böyle-
likle çalışanlarımızın, çalışma haya-
tında kabul görmüş genel prensipler 
doğrultusunda söz ve davranışlarında 
yasalara, etik değerlere, toplumsal 
normlara ve çevreye saygılı hareket 
etmeleri sağlanmaktadır. Bu amaçla 
tüm Ortaklık çalışanlarına Etik Ku-
rallar ve Etik Kurul Eğitimi atanarak 
Ortaklık çalışanlarının Etik Kural-
lar ile ilgili farkındalık seviyelerinin 
arttırılması amaçlanmıştır. Ek olarak 
Ortaklığımız bünyesinde kurulan 
Etik Bildirim Hattı olan Etik Hat, Türk 
Hava Yolları çalışanlarının, ayrımcılık, 
rüşvet, menfaat çatışması ve reka-

bete aykırı uygulamalar gibi konular-
da kurumsal ilkelerimize aykırı olan 
her türlü davranışı isim vermeden 
bildirebilmelerini sağlamak amacıyla 
kurulmuş bir ihbar sistemidir. Yönetim 
sürecini tamamen bağımsız bir üçün-
cü şahıs şirketin üstlenmiş olduğu 
Etik Hat, Türk Hava Yolları çalışanla-
rının etik konular ile ilgili sorularına 
ve/veya bildirimlerine özel bir hattır. 
Ortaklığımız bünyesinde, bu başvu-
ruları ele almakla görevli, dört kurul 
üyesi ve bir kurul başkanından oluşan 
Etik Kurulumuz, Etik Hat’a yapılan her 
başvuru ile ilgili olarak Alt Komisyon 
üyeleri tarafından yürütülen çalışma-
lar ışığında personeli dinleyerek, ilgili 
departmanların görüşlerini aldıktan 
sonra, elde edilen sonuçlar doğrultu-
sunda ünite nezdinde tavsiye niteli-
ğinde karar alabildiği gibi personel 
hakkında idari işlemde bulunmak 
üzere karar alabilir.

Ortaklığımız, gerek yurt içindeki 
gerekse yurt dışındaki tüm faaliyetle-
rini hem iklimsel ve çevresel hem de 
sosyal sorumluluklarını göz önünde 
bulundurarak sürdürmektedir. Çev-
reye verilen zarar sebebiyle Ortaklık 
aleyhine açılan herhangi bir dava 
bulunmamaktadır. Ortaklığımızın ilgili 
sorumluluklarına ilişkin gerçekleştir-
mekte olduğu tüm çalışmaları içeren 
Sürdürülebilirlik Raporu’na Yatırımcı 
İlişkileri internet sitesinden ulaşılabil-
mektedir. 

Ortaklığımız 2017 yılında dünyanın 
çeşitli bölgelerinde  yaşanan doğal 
ve insani krizlerden etkilenen binlerce 
insanın acil ve uzun soluklu ihtiyaç-
larının karşılanmasına yönelik çeşitli 
çalışmalar gerçekleştirmiştir.  Soma-
li’de 2017 yılın illk çeyreğinde yaşa-
nan kuraklık ve sebep olduğu açlık 
krizi ile baş etmeye çalışan insanlara 
destek olmak amacı ile, Somali’ye 
uçan tek uluslararası hava yolu 
olarak bölgeye yardım taşınması için 
ücretsiz kargo uçakları göndermiştir. 
Sosyal medya ile tüm dünya çapında 
destek gören bu projenin yanı sıra, 
açlıkla mücadele edilebilmesi için 
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Türk Kızılayı ile birlikte mobil bir aş 
evi açmış ve yüzbinlerce kişiye sıcak 
yemek dağıtımı yaptırmıştır.

Ayrıca Somali’de gerçekleştirilen ih-
tiyaç analizleri sonucunda, belirlenen 
yetimhanelerin ihtiyaçları karşılan-
mış, eğitim birimleri tadilatı ve teşrifi 
gerçekleştirilmiş, onbinlerce kişiye 
gıda destekleri iletilmiş ve içme suyu 
sağlanmıştır. 

Türk Kızılayı ile yenilenen anlaşmamız 
ile Yılda 500 Tondan fazla Kan, 200 
Ton’dan fazla Yardım malzemesi ve 
Yardım Ekiplerinin seyahati konusun-
da desteğimiz artarak devam etmek-
tedir. 

2017 yılının ikinci yarısında yaklaşık 
bir milyon Arakanlı’nın etkilendiği 
insani kriz sonrasında, Bangladeş’te 
çeşitli çalışmalar gerçekleştirmek 
üzere yardım kampanyası başlatmış, 
Türk Hava Yolları ve Teknik AŞ çalı-
şanlarının bağışları ile yardım faali-
yetleri hayata geçirilmiştir.

Afrika’dan Asya’ya uçtuğumuz 40 
farklı destinasyonda,  bölgenin ih-
tiyacına göre çeşitli projeler gelişti-
rilerek özelikle Ramazan ve Kurban 
Bayramlarında okul, yetimhane ve 
sağlık birimlerinde tadilatlar ger-
çekleştirilmiş, binlerce aileye gıda 
dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

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

Tüm dünyada ilgi izlenen spor or-
ganizayonlarına ana sponsor olan 
Türk Hava Yolları, engelli bireylerin 
spor aktivitelerine daha çok enteg-
re olabilmesi için çeşitli çalışmaları 

hayata geçirmektedir. Bu kapsamda 
Bedensel Engelliler Federasyonu ile 
Ana Sponsorluk anlaşması imza-
lanmıştır. 2017 yılında  gerçekleşen 
Turkish Airline Euroleague maçları 
sürecinde “Görmezden Gelme Projesi” 
yürütülmüş, proje kapsamında görme 
engelli taraftarlara, anlatıcılar maç-
ları canlı olarak sahada anlatmıştır. 
TOSIDO gibi gelenekselleşen projeler 
ile engelli ve dezavantajlı yüzlerce 
çocuğun Ortaklığımız tesisleri ve 
İstanbul’da gezilerine katılımını sağ-
lanmıştır. 

Son olarak 2017 yılında başlayarak 
2018 yılında da devam etmesi planla-
nan “Biz Anadoluyuz” projesinin ula-
şım sponsoru olan Ortaklığımız, proje 
kapsamında doğu illerimizden batı 
illerimize ve batı illerimizden doğu 
illerimize çeşitli geziler düzenlenerek, 
binlerce öğrencimizin kültür, tarih ve 
ortak değerler konularında yaşayarak 
öğrenmelerine katkı sunmaktadır.

Ortaklık hizmetlerinin pazarlanma-
sında ve satışında müşteri memnu-
niyetini sağlayıcı her türlü tedbiri 
almakta olup, müşterinin satın aldığı 
hizmete ilişkin talepleri süratle karşı-
lanmaktadır. Ortaklık, verdiği hizmet-
lerde kalite standartlarına uyar ve 
standardın korunmasına özen göste-
rir. Ticari sır kapsamında, müşteri ve 
tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliği-
ne özen gösterilmektedir.

BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU
15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı 
ve Oluşumu
Ortaklığımız Yönetim Kurulu, alacağı 
stratejik kararlarla, Ortaklığın risk, 
büyüme ve getiri dengesini en uygun 
düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk 
yönetimi anlayışıyla Ortaklığın önce-
likle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, 
Ortaklığı idare ve temsil etmekte-
dir. Yönetim Kurulumuz; Ortaklığın 
stratejik hedeflerini tanımlamakta, 
ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal 
kaynaklarını belirlemekte ve yöneti-
min performansını denetlemektedir.

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

Ortaklığımız Yönetim Kurulu’n-
da üç kişi İcra Komitesi’nde görev 
almakta olup, diğer altı üye icrada 
görev almamaktadır. İcracı olma-
yan Yönetim Kurulu Üyelerinin üçü 
SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde 
tanımlanan şekilde Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. 
Havacılık sektörünün dinamik yapısı 
gereğince Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı’nın aynı kişi olması 
yeknesaklık sağlanması bakımından 
daha uygun olacağından Ortaklığı-
mızın Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra 
Kurulu Başkanı aynı kişidir, Genel 
Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı de-
ğildir. Ortaklığımızda tüm stratejik ve 
yönetimsel kararlar İcra Komitesi’nce 
ve oy çokluğu prensibiyle alındığın-
dan hiç kimse tek başına sınırsız karar 
verme yetkisine sahip değildir. 

Yönetim Kurulu’nda bayan üye oranı 
ile ilgili belirlenen bir hedef bulunma-
makla birlikte, 2017 yılı itibarıyla Or-
taklık Yönetim Kurulu’nun bir bayan 
üyesi bulunmaktadır.

2017 yılında Yönetim Kurulu bünye-
sinde gerçekleşen önemli değişiklikler 
aşağıda sırasıyla belirtilmiştir.

 | 31.03.2017 tarihli Yönetim Ku-
rulu kararı ile Bağımsız Yönetim 
Kurulu üye adaylığı için Sermaye 

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

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

Bilal Ekşi
Genel Müdür, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili

21.10.2016 Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi/ Başkan Vekili

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

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

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

Orhan Birdal Yönetim Kurulu Üyesi 09.06.2017 Bağımsız Üye Değil

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

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

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

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

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

2017 yılında Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, fakat 31.12.2017 itibari ile görevde olmayan yöneticilere ilişkin bilgiler ise 
aşağıda sunulmuştur.

Piyasası Kurulu (SPK)’na başvu-
ruda bulunulan Sayın Arzu Akalın, 
Sayın Ogün Şanlıer ve Sayın Meh-
met Muzaffer Akpınar hakkında 
SPK’nın 02.05.2017 tarihli yazısı ile 
uygunluk verilmiştir. 

 | 21.10.2016 tarihinde Sayın Doç. 
Dr. Temel Kotil’in Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve Başkan Vekilliği göre-
vinden istifa etmesi sebebiyle, 
münhal bulunan Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili olarak Sayın Bilal EKŞİ’nin 
seçilmesi 09.06.2017 tarihli Genel 
Kurul’un onayına sunulmuş ve 
oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 

 | Ortaklığımız’ın 09.06.2017 tarihli 
Olağan Genel Kurul Toplantısın-
da Yönetim Kurulu Üyesi Sayın 
Mehmet Büyükekşi görevinden 
ayrılmıştır.

 | 09.06.2017 tarihli Türk Hava Yolları 
Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim 
Kurulu üyeliklerine C grubu his-

seyi temsilen ve Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak Sn. Mehmet İlker 
AYCI’nın, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili olarak Sn. Bilal Ekşi’nin, 
Yönetim Kurulu üyesi olarak Sn. 
Mecit EŞ, Sn. Orhan BİRDAL, Sn. 
İsmail GERÇEK ve Sn. İsmail Cenk 
Dilberoğlu’nun, Yönetim Kurulu 
bağımsız üyesi olarak Sn. Arzu 
AKALIN, Sn. Ogün ŞANLIER ve Sn. 
Muzaffer AKPINAR ’ın seçilmeleri-
ne oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 | 09.06.2017 tarihli Yönetim Kurulu 
kararı ile Denetimden Sorumlu 
Komite’ye Komite Başkanı olarak 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Sn. Mehmet Muzaffer Akpınar’ın, 
Komite üyesi olarak Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ogün 
Şanlıer’in; Kurumsal Yönetim Ko-
mitesi’ne Komite Başkanı olarak 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Sn. Arzu Akalın’ın, Komite üyeleri 
olarak Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. 
İsmail Gerçek ve Sn. Orhan Birdal 
ile Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 

nolu Kurumsal Yönetim Tebliği ge-
reğince Yatırımcı İlişkileri Müdürü 
Sn. Kadir Coşkun’un; Riskin Erken 
Saptanması Komitesi’ne Komite 
Başkanı olarak Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi Ogün Şanlıer’in, Ko-
mite üyesi olarak Yönetim Kurulu 
Üyesi Sn. Mehmet Muzaffer Akpı-
nar’ın; İcra Komitesi’ne; Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Mehmet İlker 
Aycı’nın İcra Komitesi Başkanı, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 
Genel Müdür Sn. Bilal Ekşi’nin İcra 
Komitesi Başkan Vekili ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Cenk 
Dilberoğlu’nun ise İcra Komitesi 
Üyesi olarak atanmasına karar 
verilmiştir.

31.12.2017 tarihi itibari ile Yönetim Ku-
rulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda 
sunulmuş olup, SPK Kurumsal Yöne-
tim İlkeleri’ne uygun olarak Yönetim 
Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada 
görevli olmayan üyelerden oluşmak-
tadır: 
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Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeç-
mişleri ve Ortaklık dışında aldıkları 
görevler Faaliyet Raporu’nun Yöne-
tim Kurulu bölümünde ve Ortaklığı-
mız Yatırımcı İlişkileri web sitesinin 
Kurumsal Yönetim bölümünde yer 
almaktadır. Bağımsız Üyelerin bağım-
sızlık beyanları Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’na iletilmiştir. İlgili faa-
liyet dönemi itibariyle bağımsızlığı 
ortadan kaldıran herhangi bir durum 
ortaya çıkmamıştır. 

16. Yönetim Kurulu’nun 
Faaliyet Esasları
Ortaklığımız Yönetim Kurulu faali-
yetleri Ana Sözleşmemizin 14’üncü 
maddesinde düzenlenmekte olup; 

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

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

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

Yönetim Kurulu toplantılarında 
gündemde yer alan konular açıkça ve 
her yönü ile tartışılmaktadır. Yöne-
tim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu 
toplantılarına icracı olmayan üyelerin 
etkin katılımını sağlama yönünde en 
iyi gayreti gösterir. Yönetim Kurulu 
Üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı 
konulara ilişkin makul ve ayrıntılı 
karşı oy gerekçesini karar zaptına 
geçirtir.

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

2017 yılı içerisinde 49 Yönetim Kurulu 
Toplantısı yapılmış olup 232 karar 
alınmıştır. Bu toplantılarda görüşülen 
ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 
tarafından onaylanmayarak Genel 
Kurul onayına sunulması gereken 
ilişkili taraf işlemleri veya önemli 
nitelikte işlemler bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahip-
leri arasında etkin iletişimin sağlan-
masında, yaşanabilecek anlaşmaz-
lıkların giderilmesinde ve çözüme 
ulaştırılmasında öncü rol oynamakta 
olup, bu amaca yönelik olarak Ku-
rumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı 
İlişkileri Birimi ile yakın işbirliği içeri-
sinde çalışmaktadır.

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

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

2016 yılında ayrıca Aday Gösterme 
Komitesi ve Ücret Komitesi oluştu-
rulmamış olup, Kurumsal Yönetim 
Komitesi’nin bu görevleri de yerine 
getirmesi benimsenmiştir. Denetim-
den Sorumlu Komite, Kurumsal Yöne-
tim Komitesi ve Riskin Erken Saptan-
ması Komitesi’nin hangi üyelerden 
oluşacağı, Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenerek kamuya açıklanmıştır. 
Komitelerin görev alanları ve çalış-
ma esasları da Yönetim Kurulunca 
belirlenmiştir. Komitelerin görevlerini 
yerine getirmeleri için gereken her 
türlü kaynak ve destek Yönetim Kuru-
lu tarafından sağlanmaktadır.

Ortaklığımızda İcra Başkanı ve Genel 
Müdür komitelerde görev almamak-
tadır. Bir Yönetim Kurulu Üyesi’nin 
birden fazla komitede görev alma-
masına özen gösterilmekle beraber, 
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturu-
lan üç komitenin başkanlarının ve De-
netimden Sorumlu Komite Üyelerinin 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden 
seçilme zorunluluğu bulunduğun-
dan Yönetim Kurulu Üyelerimizden 
Sn. Ogün Şanlıer hem Riskin Erken 
Saptanması Komitesi Başkanı hem de 
Denetimden Sorumlu komite Üyesi 
olarak görev yapmakta, Yönetim Ku-
rulu Üyelerimizden Sn. Mehmet Mu-

zaffer Akpınar ise hem Riskin Erken 
Saptanması Komitesi Üyesi hem de 
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı 
olarak görev yapmaktadır. 

Türk Hava Yolları A.O. 
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan: Arzu Akalın 
Üyeler: Orhan Birdal, İsmail Gerçek, 
Kadir Çoşkun (Yatırımcı İlişkileri Mü-
dürü)

Doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı 
olarak çalışan Kurumsal Yönetim Ko-
mitesi, Ortaklığın uluslararası ölçekte 
kabul görmüş Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’ne uyumu; Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin be-
lirlenmesi, ücret, ödül ve performans 
değerlemesi ile kariyer planlaması; 
yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydın-
latma konularında çalışmalar yapmak 
suretiyle Yönetim Kurulu’na destek 
verir ve yardımcı olur. Kurumsal Yöne-
tim Komitesi, Ortaklığın performan-
sını artırıcı yönetim uygulamalarının 
hayata geçirilmesinde, Ortaklığın 
oluşturduğu ve oluşturacağı sistem 
ve süreçleri gözden geçirir, değerlen-
dirir, önerilerde bulunur ve Yatırımcı 
İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını 
gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi 
2017 yılında bir kez Yönetim Kurulu’na 
yazılı bilgilendirmede bulunmuştur. 

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

Doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı 
olarak çalışan Denetimden Sorumlu 
Komite, Şirket uygulamalarının ulusal 
ve uluslararası yasalara ve mevzuata 
uygunluğunu sağlamak, iş süreçlerini 
denetim yoluyla iyileştirmek ve bil-
ginin şeffaflığını sağlamak amacıyla 
yapılacak olan çalışmaları koordine 
etmek suretiyle Yönetim Kurulu’na 
yardımcı olur. Denetimden Sorum-
lu Komite, her türlü iç ve bağımsız 
dış denetimin yeterli ve şeffaf bir 
biçimde yapılması için gerekli tüm 

tedbirlerin alınmasından ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ile verilen görev-
lerin yürütülmesinden sorumludur. 
Denetimden Sorumlu Komite üyeleri 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden 
seçilmiştir ve her ikisi de denetim/
muhasebe ve finans konusunda 
beş yıllık tecrübeye sahiptir. Komite 
çeyreklik finansal sonuçların açıklan-
ması öncesinde, üç ayda bir toplan-
maktadır. 2017 yılı içerisinde Yönetim 
Kurulu’na dört kez yazılı bildirimde 
bulunulmuştur. 

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

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

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

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

Komite tüm çalışmalarını yazılı hale 
getirir, kaydını tutar ve her iki ayda 
bir durum değerlendirmesi, tavsiye ve 
önerilerini içeren bir rapor hazırlaya-
rak Yönetim Kurulu’na sunar. Komite 
2017 yılında altı kez toplanmış ve 
hazırladıkları risk değerlendirmesi ra-
porunu Yönetim Kurulu’na sunmuştur. 

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol 
Mekanizması 
Risk Yönetim Mekanizması
Rekabetin yüksek olduğu havacılık 
sektöründeki potansiyel risklerin 
kontrol altına alınması ve sürdürüle-

bilir büyümenin sağlaması açısından 
Ortaklığın etkin bir risk yönetimi stra-
tejisine sahip olması büyük önem arz 
etmektedir. Ortaklığımız bünyesinde 
özellikle akaryakıt fiyatı, faiz oranları, 
nakit akışı ve döviz kurlarında yaşa-
nan dalgalanmalar ile karşı taraf ris-
kinin minimum seviyelere indirilerek 
olası şoklara karşı makul derecede 
güvence sağlanması amacıyla Finan-
sal Risk Yönetimi Müdürlüğü’nün ko-
ordinasyonunda Genel Müdür (Mali) 
Yardımcısı’nın başkanlığını yaptığı, 
Finansman Başkanı, Muhasebe ve 
Mali Kontrol Başkanı, Finansal Risk 
Yönetimi Müdürü, Hazine Müdürü, 
Genel Finansman Müdürü, Bütçe 
Müdürü, Mali Kontrol Müdürü, Mali 
Analiz Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri 
Müdürü’nden oluşan Hazine ve Risk 
Yönetimi Komisyonu kurulmuş olup, 
Komisyon Ortaklığımızın Finansal 
Risk Yönetimi stratejisini tesis ederek, 
Ortaklığımızın maruz kaldığı/kalabi-
leceği Finansal Risklerin Yönetimine 
ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek-
tedir. Bu bağlamda, öncelikli olarak 
Ortaklığın maruz kaldığı finansal risk-
ler arasından akaryakıt fiyatı ile ilgili 
riskten korunma işlemlerine 2009 yılı 
Haziran ayı itibarıyla başlanmış, edi-
nilen piyasa tecrübesi dâhilinde yıllar 
itibariyle kullanılan enstrüman sayısı 
artırılmıştır ve sürekli gelişen dinamik 
bir strateji dahilinde riskten korun-
ma işlemlerine devam edilmektedir. 
Halihazırda, fiyat seviyelerine göre 
değişmekle birlikte Swap ve opsiyon 
bazlı maliyetsiz bantlı yapılar ve prim 
ödemeli opsiyonlu yapılar kullanı-
larak akaryakıt fiyat riski minimize 
edilmeye çalışılmaktadır. 

Ortaklığın faaliyet alanı dikkate alın-
dığında, ciddi bir risk unsuru olduğu 
öngörülen döviz kuru dalgalanmala-
rının da etkisinin en aza indirgenmesi 
ve döviz kurları bazında planlanan 
ve gerçekleşen gelir ve gider arasın-
da oluşması muhtemel farklardan 
doğacak risklerin kontrol altında 
tutulması amacıyla, mevcut nakde ait 
portföyün değerlendirilmesi hususu 
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da dikkate alınarak döviz kurları için 
öncelikle doğal risk yönetimini esas 
alan aktif bir döviz kuru politikası 
uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra 
2013 yılı Haziran ayında işlemlerine 
başlanan strateji ile döviz kurlarında 
yaşanabilecek olası ters hareketler 
sonucunda oluşabilecek söz konusu 
finansal riskin türev işlemler kulla-
nılarak minimize edilmesi amaçlan-
maktadır. 

Bu bağlamda, aylık periyotta güncel-
lenen şirketin ileriye dönük nakit akım 
tahmin çalışması neticesinde Avro, 
ABD doları ve Türk lirası para birimleri 
bazında her ay için oluşması öngö-
rülen pozisyonların tespit edilmesini 
takiben; söz konusu pozisyonların 
belirli bir kısmı için gelecek 24 aylık 
dönemde sabit ve tek bir kurdan 
Avro satılarak ABD doları ve Türk 
lirası alınmasını sağlamak amacıy-
la forward kontratlar kullanılmıştır. 
2015 yılı başında yapılan değişiklikle 
ABD doları açık pozisyonların Avro ile 
kapatılmasına yönelik olarak forward 
kontratlar ve opsiyon bazlı bantlı 
yapılardan oluşan dinamik bir strateji 
uygulamaya geçirilmiş, Türk lirası 
açık pozisyonların kapatılmasında ise 
forward kontratların kullanımına de-
vam edilmiştir. Diğer taraftan, türev 
ürünlerin kullanımına ihtiyacı azalt-
mak amacıyla doğal riskten korun-
ma uygulaması olarak yurtiçi çıkışlı 
yurtdışı biletlerin fiyatı Avro olarak 
belirlenmekte iken 2015 yılı Mayıs ayı 
itibariyle söz konusu fiyatlama ABD 
doları para birimi bazında yapılmak-
tadır.

Ortaklığımız, içinde bulunduğu sek-
tör ve faaliyetlerinin doğası gereği, 
faiz oranlarındaki değişimlere bağlı 
olan finansal risklerden etkilene-
bilmektedir. 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 değişim-
lerinin 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 sabit-
lenmesini veya belirli faiz seviyeleri 
(bant) arasında kalmasını temin ede-
rek riskten korunma işlemleri gerçek-
leştirilmektedir.

İç Kontrol Mekanizması:
Ortaklığımız bünyesinde Ortaklığın 
faaliyetlerini, kurumsal yönetişim, 
risk ve kontrol süreçlerinin etkinliğini 
sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla 
denetlemek, bu süreçlerin verimli ve 
etkin çalışması konularında danış-
manlık ve güvence hizmeti vermek; 
görüş ve önerilerde bulunmak üzere 
Teftiş Kurulu Başkanlığı bulunmak-
tadır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı bu itibarla; 

 | Ortaklık faaliyetlerinin mevzua-
ta, Ortaklık iç düzenlemelerine, 
sözleşmelere, belirlenmiş strateji, 
politika ve hedeflere uygun yürü-
tülmesi,

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

 | Ortaklık kaynaklarının etkin ve 
verimli kullanılması,

 | Verilerin güvenilir, tutarlı ve gün-
cel olması,

 | Birim ve süreçlerin sürekli iyileşti-
rilmesi,

 | Ortaklık hizmetlerinin, müşteri 
memnuniyetini en üst düzeyde 
sağlayacak niteliğe yükseltilmesi,

 | Denetimler sırasında edinilen bil-
gilerin kurumun gerekli alanlarına 
etkili bir şekilde iletilmesi,

 | Birimler arasında uyum ve koordi-
nasyon sağlanması,

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

konularında üst yönetime raporlama 
yaparak önerilerde bulunur ve rapor-
lardaki bulgu ve önerilerin yerine ge-
tirilip getirilmediğinin takibini yapar.

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

Bunun dışında Ortaklığın pazar payı, 
müşteri memnuniyeti, marka değeri 
gibi bütçe dışı uzun vadeli hedefle-
rini de içeren Stratejik Hedefler ve 
bunların gerçekleşmesine hizmet 
edecek yıllık Ortaklık Hedefleri, Hedef 
Yönetimi Prosedürü’ne göre belirlenir. 
İlgili ünitelere Yıllık Ortaklık Hedefleri 
Sorumlu Üniteler Genel Talimatı’na 
göre sorumluluk atanarak, Kurumsal 
Performans Takip Sistemi üzerinden 
periyodik olarak hedef gerçekleş-
meleri takip edilir ve çeyreklik olarak 
yapılan Hedef Durum Kurulu’na 
raporlanır. Genel Müdür tarafından 
başkanlığı yapılan bu kurulda geç-
miş dönem performansları da göz 
önünde bulundurularak hedeflere 
ulaşma derecesi gözden geçirilerek 

varsa hedeften sapmalar belirlenir ve 
gerekli aksiyonlar alınır.

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

i) Her Yönetim Kurulu toplantısında 
Ortaklığın güncel finansal ve ope-
rasyonel durumu ve bütçe sapma-
ları hakkında özet, 

ii) Her çeyrek finansal sonuçların 
açıklanmasını müteakip geçmiş 
dönem performansı ve Ortaklık 
Yıllık Hedeflerine ulaşılma dere-
cesine, varsa sapmalara ilişkin 
gerekçelerin ve maliyet analizleri-
nin değerlendirildiği bilgilendirme 
sunumları yapılmaktadır. Bu de-
ğerlendirmeler sonucunda gerekli 
önlem ve aksiyonlara karar verilir, 
gerekli görülmesi halinde bütçe ve 
iş planında revizyon yapılır. 

20. Mali Haklar 
Ortaklığımız Yönetim Kurulu Üyeleri-
ne ve üst düzey yöneticilere sağlanan 
her türlü hak, menfaat ve ücret ile 
bunların belirlenmesinde kullanılan 
kriterler ve ücretlendirme esasla-
rı Ortaklığımız Ücret Politikası’nda 
belirlenmiş olup, söz konusu politika 
Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde 
de yayınlanmaktadır. 

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

İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu üyele-
rine net ücret üzerinden ödeme yapıl-
maktadır. İkramiye ödenmekte ancak 
huzur hakkı verilmemektedir. Ayrıca 
her üç ayda bir aylık net ücretleri tu-
tarında brüt ikramiye ödenmektedir. 
2017 yılında Yönetim Kurulu üyeleri, 
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardım-
cılarına ödenen ücret ve ikramiye dâ-
hil tüm maddi menfaatlerin toplamı 
13.526.719 TL olarak gerçekleşmiştir.
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YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN ETKİNLİĞİNE 
İLİŞKİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

2017 SONUÇLARINA İLİŞKİN 
YÖNETİM KURULU’NUN DEĞERLENDİRMESİ

Ortaklık Yönetim Kurulu bünyesinde 
var olan Kurumsal Yönetim Komite-
si, Denetimden Sorumlu  Komite ve 
Riskin Erken Saptanması Komitesi 
ilgili mevzuat ve Yönetim Kurulu’nun 
belirlediği görev ve çalışma esasları 
çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek-
tedir. 2017 yılında belirtilen komiteler 
görevli oldukları alanlarda çalışma-
larını sürdürerek Yönetim Kurulu’nu 
bilgilendirmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 
görevleri Sermaye Piyasası Kuru-
lu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 
Tebliği’nce belirlenmiştir. Buna göre 
Komite, Şirket’te Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nin uygulanıp uygulanmadı-
ğını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve 
bu prensiplere tam olarak uymama 
dolayısıyla meydana gelen çıkar 
çatışmalarını tespit etmek ve Yö-
netim Kurulu’na Kurumsal Yönetim 
Uygulamaları’nı iyileştirici tavsiye-
lerde bulunmak ve yatırımcı ilişkileri 
bölümünün çalışmalarını gözetmekle 
yükümlüdür. Ayrıca, Ortaklık Yöne-
tim Kurulu bünyesinde ayrı bir Aday 
Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi 
oluşturulmadığı için, Kurumsal Yöne-
tim Komitesi bu komitelerin görevle-
rini de yerine getirmektedir.  

Aday Gösterme Komitesinin de 
görevlerini yerine getiren Kurumsal 

Yönetim Komitesi, 2017 yılı içerisinde, 
bağımsız yönetim kurulu adayı belir-
leme süreci ile ilgili olarak toplanmış 
olup, söz konusu adayların Serma-
ye Piyasası Kanunu’nun Kurumsal 
Yönetim Tebliği ekinde yayınlanan 
Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirle-
nen kriterleri taşıyıp taşımadıklarını 
değerlendirmiştir.   Yapılan değer-
lendirmeler ve tespitler neticesinde, 
bağımsız yönetim kurulu adaylarının 
bağımsızlıklarına engel bir duru-
mun söz konusu olmadığına ilişkin 
görüş verilmiştir.  Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun da konuya ilişkin vermiş 
olduğu onay akabinde, söz konusu 
adayların Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyeliklerine ilişkin seçim, 9 Haziran 
2017 tarihli Olağan Genel Kurul Top-
lantısında onaya sunulmuş ve Genel 
Kurul’ca kabul edilmiştir. 

Denetimden Sorumlu Komite, çey-
reklik finansal sonuçların açıklanması 
öncesinde toplanarak, kamuoyuna 
bildirilen konsolide finansal sonuçla-
rın gerekli şeffaflıkta ve anlaşılabilir 
olmasını, bağımsız dış denetimin 
çalışmalarının şeffaf ve verimli bir 
biçimde yapılması için gerekli tüm 
tedbirlerin alınmış olmasını garanti 
altına almıştır. Komite, ayrıca Ortak-
lığın iç kontrol ve iç denetim sistemi-
nin işleyişinin ve etkinliğinin gözeti-
mini yapmıştır. Denetimden Sorumlu 

2016 yılı Türk Hava Yolları’nın dün-
yada ve bölgemizde yaşanan olum-
suzluklardan oldukça etkilendiği bir 
yıl olmuştur. Ancak tüm bu olumsuz-
lukları geride bırakarak 2017 yılına 
umutla başlayan Türk Hava Yolları, 
yıl başından itibaren uyguladığı mali 
disiplin ve dinamik talep yönetimi 
uygulamaları ile 2017 yılında güçlü 
bir toparlanma kaydetmiş; büyüme 
ve karlılık performansı ile çarpıcı 
bir başarıya imza atmıştır. 2017 yılı 
Ortaklığın gerek operasyonel gerekse 
mali performansı açısından rekorlar 
kaydettiği önemli bir yıl olarak tarihe 
geçmiştir. 

Türk Hava Yolları, 2017 yılının ikinci 
çeyreğinde canlanmaya başlayan tu-
rizmin yıl sonuna kadar pozitif ivme-
de devam etmesi ile beraber, taşıdığı 
yolcu sayısını 68,6 milyon’a çıkarmış, 
doluluk oranını ise 4.5 puanlık artış 
ile %79,1’e ulaştırmıştır. Yıl içerisinde 
birçok önemli başarı kaydetmiş olan 
Ortaklığımız, Aralık ayında %79,7 ile 
tarihinin en yüksek Aralık ayı doluluk 
oranına ulaşmıştır.  Türk Hava Yolla-
rı’nın yolcularının gözünde bir numa-
ra olmasını sağlayan eşsiz hizmet 
kalitesinden hiç bir koşulda ödün 
vermeden ve yolcu memnuniyetini 
daima en üst seviyede tutarak ope-
rasyonlarına devam etmesinin söz 
konusu başarılarda şüphesiz büyük 
payı olmuştur. 

Komite, 2017 yılı içerisinde Yönetim 
Kurulu’na dört kez yazılı bildirimde 
bulunmuştur.  

Riskin Erken Saptanması Komitesi 
2017 yılında, iki ayda bir toplanarak 
Ortaklığın faaliyetlerini sürdürdüğü 
alanlardaki riskleri tespit etmiş ve 
ilgili konularda Yönetim Kurulu’nu 
yazılı olarak bilgilendirerek risk yöne-
tim sistemlerini gözden geçirmiştir.  
Komite, Ortaklık 2017 yılı bütçesine 
ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra 
jeopolitik riskler ve havacılık sektö-
rünü etkileyen gelişmeler ile birlikte 
hava trafiği ve turizm sektöründeki 
gelişmelerin Ortaklığımıza etkilerini 
değerlendirmiştir. Ortaklığın istikrarlı 
büyüme stratejisinin sürdürülebilirliği 
çerçevesinde finansal ve operasyonel 
sonuçları gözden geçirmiş; 2018 ve 
2023 yılları arasında teslim alınması 
planlanan uçakların finansman ihti-
yacı ve borç servislerine ilişkin durum 
göz önünde bulundurularak nakit 
projeksiyonu ve ön ödeme tutarları 
hususlarında Yönetim Kurulu’na tes-
pit ve öneriler sunmuştur.  

Belirtilen faaliyetler neticesinde 
Komiteler asli görevlerini azami özeni 
göstererek yerine getirmiş ve Yöne-
tim Kurulu’nun çalışmalarına önemli 
katkılarda bulunarak, Kurul’un etkin 
bir yönetim sergilemesini sağlamıştır. 

Türk Hava Yolları 2016 yılında başlat-
mış olduğu tasarruf tedbirlerine 2017 
yılında da devam etmiştir. Özellikle 
yılın ikinci yarısında akaryakıt gider-
lerinin artmasına rağmen, personel, 
ikram giderleri gibi büyük kalemler-
de yapılan tassaruflar sonucunda; 
Ortaklığımız 2017 yılında düşük birim 
maliyet avantajını küresel çapta ko-
rumaya devam etmiştir. 

2017 yılında elde edilen başarının en 
önemli yapı taşlarından biri de hiç 
şüphesiz Turkish Cargo’dur. Dünyanın 
en hızlı büyüyen hava kargo markala-
rından biri olan Turkish Cargo, taşınan 
kargo hacminde, tarihinde ilk defa 1 
milyon ton sınırını aşmayı başarmıştır. 
Açtığı hatlarla Asya’dan Afrika’ya, 
Avrupa’dan Latin Amerika’ya uzanan 
geniş bir koridor oluşturan Turkish 
Cargo, taşınan kargoda Avrupa’nın 
ikinci büyük kargo şirketi konumun-
dadır. Karlı büyüme stratejisi ile 
operasyonlarına devam eden Turkish 
Cargo için hedefimiz dünyanın en iyi 5 
hava kargo şirketi arasına girmektir.

Söz konusu başarılı performansımızın 
sonucunda, kamuoyuna duyurulmuş 
olan 2017 yılı bütçe hedefleri, yıl içe-
risindeki hızlı toparlanma ile güncel 
beklentiler ışığında revize edilerek 
Ağustos 2017’de yatırımcıların bilgi-
sine sunulmuştur. Gerçekleşen 2017 
yılı mali ve operasyonel sonuçlarımız 

revize beklentilerin de üzerinde sey-
retmiştir.  

1933 yılından beri göklerde olan ül-
kemizin Milli Bayrak Taşıyıcısı olarak, 
başarılarla tamamladığımız 2017 yılını 
geride bırakırken,  2023 hedeflerimize 
odaklanmış durumdayız. 2018 yılında 
yeni evimize taşınıyor olmanın ve 
dolayısıyla hem havacılık sektörümü-
zün hem de Ortaklığımızın en önemli 
dönüm noktalarından birine tanıklık 
edecek olmanın haklı heyecanı içeri-
sindeyiz. 2023 yılı vizyonumuzu haya-
ta geçirmemizde önemli bir mihenk 
taşı olacak bu yatırım, Türkiye’nin sivil 
havacılık sektörünün de küresel ağır-
lığını artıracağına, yeni kabiliyet ve 
kazanımlara kapı açacağına gönülden 
inanıyoruz. 

Coğrafyamızda yaşanan istikrarsızlık-
lara ve yoğun küresel rekabete rağ-
men, tarihinin en başarılı yıllarından 
birini geride bırakan Türk Hava Yolları, 
müşterilerine sağladığı geniş uçuş ağı 
ve yüksek hizmet kalitesi ile bugün 
en çok tercih edilen havayollarından 
biri olmaya ve sürdürülebilir büyü-
me yolunda emin ve güçlü adımlarla 
ilerlemeye devam etmektedir.  Türki-
ye’nin en değerli markalarından biri 
olan Türk Hava Yolları,  2023 vizyonu 
doğrultusunda yürüdüğü bu yolda 
yükselişini sürdürmeye ve Türkiye’ye 
kazandırmaya devam edecektir.
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YASAL BİLGİ-HUKUKİ METİNLER BAĞIMSIZLIK BEYANI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saygılarımla,

Arzu AKALIN

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

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

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi 
Yoktur. 

Şirket’in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki 
çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler 
Yoktur.
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Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulunda; mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday ol-
duğumu, yine bu kapsam dâhilinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21/05/2015 tarih ve 29833736-1181 sayılı yazısı uyarınca 
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 6. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan istisnanın şahsım ile ilgili olarak uygulanmasına 
karar verilmiştir. Dolayısıyla ilgili tebliğin 4.3.6 maddesi (g) bendinden muaf tutularak:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saygılarımla,

Muzaffer AKPINAR

BAĞIMSIZLIK BEYANI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saygılarımla,

OGÜN ŞANLIER
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BAĞLI ŞİRKET RAPORU SORUMLULUK BEYANI 

01.01.2017-31.12.2017 Hesap Dönemine İlişkin Hazırlanan Bağlı Şirket 
Raporu’nun Sonuç Bölümü:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 
10. Maddesine istinaden Ortaklığımız’ın THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. ile 
yaygın ve süreklilik arz eden yakıt ikmal / temin işlemlerinin bir hesap dönemi 
içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2017 yılı finansal tablolarda yer alan 
satışların maliyetine oranının %10’dan fazlasına ulaşması ve 2018 hesap dö-
neminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam 
etmesinin öngörülmesi dolayısıyla, konuya ilişkin Ortaklığımız Yönetim Kurulu 
tarafından İlişkili Taraf İşlemler raporu hazırlanmıştır. Bu raporda söz konusu 
işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığın-
da makul olduğu değerlendirilmektedir.

KONU: SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ: II, NO: 14. L
SAYILI TEBLİĞİ’NİN İKİNCİ BÖLÜM MADDE 9
GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nun 05.03.2018 tarih, 36 sayılı kararıyla onaylanmış olan 31 Aralık 2017 
tarihli konsolide finansal tablolar ile yönetim kurulu faaliyet raporu ektedir. Buna göre;

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

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

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

Saygılarımızla,

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

Dr. Zekeriya DEMİR
Muhasebe ve Mali Kontrol  

Başkanı 

Dr. Murat ŞEKER
Genel Müdür (Mali) Yrd. 

Bilal EKŞİ
Genel Müdür



TÜRK HAVA YOLLARI
ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI 
ORTAKLIKLARI

31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla ve
Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu’na

A) Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

Görüş

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nın ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2017 
tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer 
kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının 
özeti de dahil olmak üzere konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulu-
nuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumu-
nu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye 
Muhasebe Standartlarına ("TMS") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Görüşün Dayanağı

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

Kilit Denetim Konuları

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

Hasılatın, yolcu uçuş yükümlülüğü ve Sık Uçuş Programı muhasebeleştirilmesi

Hasılat, yolcu yükümlülüğü ve Sık Uçuş Programı muhasebeleştirilmesi ile ilgili muhasebe politikaları ve kullanılan önemli 
muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımların detayı için sırasıyla, Dipnot 2.4.1; 2.4.1 ve 2.14.21 ’e bakınız.

KPMG Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

İş Kuleleri Kule 3 Kat: 2-9

Levent 34330 lstanbul

Tel +90 212 316 6000

Fax +90 212 316 6060

www.kpmg.com.tr

Kilit Denetim Konusu

Grup’un hasılatının büyük bir kısmı yolcu gelirlerinden 
oluşmaktadır. Yolcu gelirleri, taşıma hizmeti tamamlandı-
ğında hasılat olarak kaydedilmektedir. 

Satılan ancak henüz kullanılmayan (uçulmayan) biletler 
ise, ilgili uçuş yapılana kadar yolcu uçuş yükümlülüğü 
olarak kaydedilmektedir.

Satılan ancak henüz kullanılmayan (uçulmayan) biletlerin 
hasılatının doğru döneme kaydedilmesi önemli ölçüde 
yönetim muhakemesi gerektirmektedir. Grup tarihsel 
istatistikler kullanarak henüz uçulmayan ve geçerliliğini 
yitirmemiş biletler hakkında tahmini hesaplamalar yap-
maktadır. Bu hesaplamalar sonucunda kullanılmayacağı 
tahmin edilen biletler, yolcu geliri içerisinde hasılat olarak 
finansal tablolara alınmaktadır.

Her uçuş için taşıma hizmetinin tamamlanıp hasılatın 
finansal tablolara yansıması, karmaşık ve birden fazla iç 
Bilgi Teknolojileri ("BT") sistemleri arasında bilgi paylaşımı 
ve büyük hacimlerde işlenen veri içermektedir.

Henüz uçuşu gerçekleşmemiş biletler üzerinden hesapla-
nan hasılat tutarının doğru döneme kaydedilmesinin ve 
hesaplamasında kullanılan tahminlerin muhakeme gerek-
tirmesi, BT sistemleri tarafından kaydedilen yolcu gelir-
lerinin doğruluğu, bu sistemlerin karmaşıklığı ve işlenen 
verinin hacminin büyüklüğü sebebiyle Hasılat ile Yolcu 
Yükümlülüğü kilit denetim konuları olarak belirlenmiştir.

Grup, üyelerine "Miles and Smiles" adında bir Sık Uçuş 
Programı (Frequent Flyer Program) dahilinde birikmiş 
mesafe üzerinden ücretsiz uçuş ödülü vermektedir. Uçuş 
ödülü satış işlemlerinin farklı bir bileşeni şeklinde muha-
sebeleştirilmektedir. Tahsil edilen bedelin gerçeğe uygun 
değerinin bir kısmı müşteriye sağlanan menfaatlere dağı-
tılarak, söz konusu menfaatler müşteri tarafından kulla-
nıldıkça (taşıma hizmeti verildiğinde) gelir olarak finansal 
tablolara alınmaktadır.

Mil yükümlülükleri olarak kaydedilen kazanılan miller 
gerçeğe uygun değerinden takip edilmektedir. Gerçeğe 
uygun değer, itfa edebilecekleri ödüllerin değeri temel alı-
narak ölçülür. Grup kullanılmayacağını tahmin ettiği mil-
leri, geçmiş istatistiklere (yanma oranlarına) dayandırarak 
gelir olarak finansal tablolara almaktadır. Grup ödüllerin 
gerçeğe uygun değerini belirlemek ve yanmasını beklediği 
miller için tahminlerde bulunmaktadır.

Sık Uçuş programında verilen millerin gerçeğe uygun 
değerini belirlemeye yönelik muhasebe politikaları ve 
tahminler ile kullanılmadan sona erecek olan millerin 

Konunun denetimde nasıl ele alındığı

Bu alanda uyguladığımız denetim prosedürlerimiz  
aşağıdakileri içermektedir:

 | Yolcu gelirini denetlemek için Bilgi Teknolojileri ("BT") 
uzmanlarımızı dahil ettik. BT uzmanlarımızın yardımı 
vasıtasıyla yolcu gelirini kaydetmek için kurulmuş olan 
iç kontrol ve BT sistemlerinin uygunluğu ve etkinliğini 
test ettik. İlave olarak otomatik olmayan kilit iç kontrol 
testlerinin uygunluğunu ve etkinliğini de test ettik.

 | Yolcu gelirlerini tanımlamak üzere yapılandırılmış sis-
temlerin uygulama kontrollerini test ettik.

 | Test edilmek için seçilen uygulama kontrolleri içerisin-
de; sistemler arasında veri transferlerinin tam olması, 
veri hatalarını tespit etmek için bilet doğrulaması ve 
her uçuşa ilişkin ayrı bir fiyat tanımlanması ile ilgili 
olanlar yer almaktadır.

 | Dış pazar verilerini ve BT uzmanlarımız tarafından 
test edilen trafik verileri aracılığı ile beklenti analizleri 
gerçekleştirdik.

 | Henüz uçuşu gerçekleşmeyen yolcu biletlerinin dene-
timi için, henüz uçuşu gerçekleşmemiş yolcu biletle-
rinin ve bunların ölçümlerini, satış yılı ve geçerliliğini 
örneklem yoluyla test ettik. Ayrıca, kullanılmayacağı 
tarihsel istatistikler vasıtasıyla tahmin edilen biletlere 
atfedilebilen uçuş fiyatlarını belirlemek için kullanılan 
yöntemlerin tutarlılığını ve matematiksel doğruluğunu 
da test ettik.

 | Miles and Smiles ödüllerinin gerçeğe uygun değerini 
belirlemek için kullanılan matematiksel modellerde 
uygulanan tahmin ve varsayımları değerlendirdik.

 | Mil Yükümlülüğün bilanço tarihi itibarıyla hesaplanan 
mil programlarından uygunluğunun değerlendirilmesi 
amacıyla, kullanımın gerçeğe uygun değer ölçümünü 
ve buradan türetilen varsayım ve parametreleri doğ-
ruladık.

 | Mil yükümlülüklerini denetlemek için Bilgi Teknolojileri 
("BT") uzmanlarımızı da dahil ettik. BT uzmanlarımızın 
yardımı vasıtasıyla mil yükümlülüğünü kaydetmek için 
kurulmuş olan iç kontrol ve BT sistemlerinin uygunlu-
ğunu ve etkinliğini test ettik. Bununla beraber otoma-
tik olmayan kilit iç kontrol testlerinin uygunluğunu ve 
etkinliğini test ettik.

 | Geçmiş, istatistiki itfa modelleri ve gözlemlenebilir 
piyasa fiyatları ile karşılaştırma yoluyla ödül değerle-
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yanma oranının tespit edilmesi karmaşık olmasının yanı 
sıra bir takım muhakemeler ve tahminler içerdiğinden 
Sık Uçuş Programının muhasebeleştirilmesi kilit denetim 
konularından biri olarak belirlenmiştir.

Kilit Denetim Konusu

Uçakların muhasebeleştirilmesi; uçakların faydalı ömrü-
nün uzun olması ve değerleri göz önüne alındığında Grup 
için çok büyük önem arz etmektedir.

Önemli kilit değerlendirmeler ve yargıları şu şekildedir:

 | Fiziksel, ekonomik ve ticari değerlendirmeleri dikkate 
alması bakımından, Uçakların faydalı ömürlerinin ve 
kalıntı değerlerinin belirlenmesi.

 | Uçakların parçalarının belirlenmesi

 | Farklı parçalarına göre ayrıştırılan uçakların net defter 
değerlerinin incelenmesi, (nakit yaratan birimler (NYB)

Grup, doğrudan satın almayla veya finansal kiralama 
ile edinilen uçaklarının maliyetlerini uçak gövdesinin ve 
motorlarının yapılacak büyük bakımlar sırasında yenile-
necek olan önemli kısımlarını dikkate alarak gövde, gövde 
büyük bakım, motor ve motor büyük bakım olacak şekilde 
parçalara ayırmaktadır. Gövde büyük bakım ve motor 
büyük bakım parçaları bir sonraki bakıma kadar olan süre 
veya uçağın kalan faydalı ömrünün düşük olanı üzerinden 
amortismana tabi tutulmaktadır. Takip eden büyük gövde 
ve motor bakımları da gerçekleştiğinde aktifleştirilerek, 
bir sonraki bakıma kadar olan süre veya uçağın kalan 
faydalı ömrünün kısa olanı üzerinden amortismana tabi 
tutulmaktadır.

Konunun denetimde nasıl ele alındığı

Bu alanda uyguladığımız denetim prosedürlerimiz aşağı-
dakileri içermektedir:

 | Faydalı ömür ve kalıntı değer tahminlerini Grup’un filo 
planına, son dönemlerde yapmış olduğu uçak alım/ki-
ralama işlemleri ve sözleşme hakları ile karşılaştırdık.

 | Grup filosundaki uçakların ayrıştırılmış önemli uçak 
parçalarını ve ömürlerini sektörel uygulamalarla karşı-
laştırdık.

 | Grup’un amortisman politikalarını, uçakların ve ilgili 
ekipmanların tahmini faydalı ömürleri ve kalıntı değer-
leri ile birlikte gelecekteki satın alımları ve uçakların 
elden çıkarmalarını da içeren, filo planı için planlarını 
analiz ettik.

 | Uçak parçalarının faydalı ömürlerini sektörel ortalama 
aralıkları ile karşılaştırdık.

 | Amortisman giderlerini; önceden belirlenmiş faydalı 
ömürler üzerinden yeniden hesapladık.

Uçakların parçalara ayrılarak muhasebeleştirilmesi

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

rini hesaplamalarını test etmeyi amaçladık. Modeller 
üzerinde uygulanan kontrolleri test ettik. Geçmişteki 
deneyim ve kullanılmadan sona erecek olan mil sayısı-
nı tahmin etmek için kullanılan varsayımların doğrulu-
ğunu test ettik.

 | Test edilen seçilen uygulama kontrolleri arasında, 
sistemlerin arasındaki verilerin transferinin eksiksizliği, 
veri hatalarını tespit etmek için mil doğrulaması ve her 
bir uçuş için kazanılan / kullanılan millerin atamasına 
ilişkin bulunmaktadır.

 | İstisnaların uygun şekilde işlemesini sağlamak için kilit 
manuel kontroller de test edildi.

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

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

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

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

Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

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

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

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

 | Grup’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ancak duruma uygun denetim prosedürle-
rini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

 | Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ve yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıkla-
maların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

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

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

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere, bağımsız 
denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildir-
mekteyiz.
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Hatice Nesrin Tuncer, SMMM
Sorumlu Denetçi
5 Mart 2018
İstanbul, Türkiye

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

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

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ("TTK") 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken 
Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 5 Mart 2018 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na sunul-
muştur.

2. TTK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap döneminde defter tutma 
düzeninin, konsolide finansal tabloların, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine 
uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

3. TTK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açık-
lamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member of KPMG lnternational Cooperative

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

   
Bağımsız 

Denetimden 
Geçmiş

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş

VARLIKLAR Dipnot 
Referansları

 
31 Aralık 2017

 
31 Aralık 2016

Dönen Varlıklar    

Nakit ve Nakit Benzerleri 5  7.132  5.159 

Finansal Yatırımlar 6  736  1.228 

Ticari Alacaklar    

- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10  2.233  1.334 

Diğer Alacaklar    

- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9  -  9 

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12  1.204  2.968 

Türev Araçlar 36  767  694 

Stoklar 13  728  763 

Peşin Ödenmiş Giderler 14  450  346 

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 33  120  79 

Diğer Dönen Varlıklar 24  329  93 

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR  13.699  12.673 
     

Duran Varlıklar    

Finansal Yatırımlar 6  193  165 

Diğer Alacaklar    

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12  2.336  1.815 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3  1.209  869 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller   2  2 

Maddi Duran Varlıklar 15  49.040  47.422 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar    

- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16  249  259 

- Şerefiye 17  47  44 

Peşin Ödenmiş Giderler 14  1.872  1.825 

TOPLAM DURAN VARLIKLAR  54.948  52.401 
     

TOPLAM VARLIKLAR  68.647  65.074 

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar. 
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

 
Bağımsız 

Denetimden Geçmiş
Bağımsız 

Denetimden Geçmiş

KAYNAKLAR Dipnot 
Referansları

 
31 Aralık 2017

 
31 Aralık 2016

     
Kısa Vadeli Yükümlülükler    
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7  2.807  4.776 
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7-18  3.707  3.746 
Diğer Finansal Yükümlülükler 8  61  13 
Ticari Borçlar    

- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9  635  455 
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10  2.594  1.714 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11  755  504 
Diğer Borçlar    

- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9  25  - 
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12  245  326 

Türev Araçlar 36  481  514 
Ertelenmiş Gelirler 14  3.831  2.803 
Dönem kârı Vergi Yükümlülüğü 33  47  8 
Kısa Vadeli Karşılıklar    

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa  

 Vadeli Karşılıklar
20  155  155 

- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20  82  60 
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24  784  758 
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  16.209  15.832 
     
Uzun Vadeli Yükümlülükler    
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7-18  27.684  27.526 
Diğer Borçlar    

- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12  314  39 
Ertelenmiş Gelirler 14  159  20 
Uzun Vadeli Karşılıklar    

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun  

 Vadeli Karşılıklar
22  482  397 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 33  3.628  3.361 
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  32.267  31.343 
     
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar    
Ödenmiş Sermaye 25  1.380  1.380 
Sermaye Düzeltmesi Farkları 25  1.124  1.124 
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş    
 Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler    

- Tanımlanmış Emeklilik Paylarındaki Aktüeryal Kayıplar 25 ( 55) ( 37)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş    
 Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler    

- Yabancı Para Çevrim Farkları 25  9.171  7.685 
- Riskten Korunma Kayıpları 25  231  69 
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme 

 ve/veya Sınıflandırma Kazançları
25  3  - 

Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25  59  59 
Geçmiş Yıllar Kârları 25  7.619  7.666 
Net Dönem Kârı / (Zararı)  639 ( 47)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR  20.171  17.899 
     
TOPLAM KAYNAKLAR    68.647  65.074 

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar. 

 
Bağımsız Denetimden 

Geçmiş
Bağımsız Denetimden 

Geçmiş

KAR VEYA ZARAR KISMI Dipnot 
Referansları

1 Ocak- 
31 Aralık 2017

1 Ocak - 
31 Aralık 2016

Hasılat 26  39.779  29.468 
Satışların Maliyeti (-) 27 ( 31.943) ( 26.051)
BRÜT KÂR  7.836  3.417 
Genel Yönetim Giderleri (-) 28 ( 1.002) ( 948)
Pazarlama ve Satış Giderleri (-) 28 ( 4.101) ( 3.493)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 29  961  439 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 29 ( 126) ( 280)
ESAS FAALİYET KÂRI / (ZARARI)  3.568 ( 865)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 30  640  420 
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 30 ( 5) ( 59)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların  
 Kârlarından Paylar

3  357  130 

FİNANSMAN GELİRİ/GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI / 
(ZARARI)  4.560 ( 374)

Finansman Gelirleri 32  204  1.074 
Finansman Giderleri (-) 32 ( 3.951) ( 698)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI  813  2 
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri ( 174) ( 49)
Dönem Vergi Gideri 33 ( 179) ( 65)
Ertelenmiş Vergi Gideri 33  5  16 
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI / (ZARARI)  639 ( 47)
     
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER    
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar  1.651  3.870 
Yabancı Para Çevrim Farkları 1.486  2.849 
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme 
 ve/veya Sınıflandırma Kazançları

4 -

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme 
 ve/veya Sınıflandırmaya İlişkin Vergi Gideri

( 1) -

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları 250  1.262 
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 
 Nakit Akış Riskinden Korunma (Kayıpları) / Kazançları

( 41)  14 

Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Vergi Gideri ( 47) ( 255)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar ( 18) ( 14)
 Tanımlanmış Emeklilik Planlarındaki Aktüeryal  
 Kayıplar

( 23) ( 18)

Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergi Geliri  5  4 
DİĞER KAPSAMLI GELİR  1.633  3.856 
       
TOPLAM KAPSAMLI GELİR    2.272  3.809 
       
Pay Başına Kazanç / (Zarar) (Kr) 34  0,46 ( 0,03)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / (Zarar) (Kr) 34  0,46 ( 0,03)

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar. 



130 131 

TÜRK HAVA YOLLARI
2017 YILLIK RAPORU

KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR

T
Ü

R
K

 H
A

V
A

 Y
O

LL
A

R
I A

N
O

N
İM

 O
R

TA
K

LI
Ğ

I V
E

 
B

A
Ğ

LI
 O

R
TA

K
LI

K
LA

R
I

31
 A

ra
lık

 2
0

17
 T

ar
ih

in
d

e 
S

o
n

a 
E

re
n

 H
es

ap
 D

ö
n

em
in

e 
A

it
 

K
o

n
so

li
d

e 
Ö

zk
ay

n
ak

la
r 

D
eğ

iş
im

 T
ab

lo
su

(T
u

ta
rl

ar
, a

ks
i b

el
ir

ti
lm

ed
ik

çe
, M

il
yo

n
 T

ü
rk

 L
ir

as
ı (

T
L)

 o
la

ra
k 

g
ö

st
er

il
m

iş
ti

r.
)

E
kt

ek
i d

ip
n

o
tl

a
r 

ko
n

so
lid

e 
fi

n
a

n
sa

l t
a

b
lo

la
rı

n
 p

a
rç

a
sı

n
ı o

lu
şt

u
ru

rl
a

r. 

 
 

 

K
âr

 v
ey

a 
Z

ar
ar

d
a 

Ye
n

id
en

 
S

ın
ıfl

an
d

ır
ılm

ay
ac

ak
 

B
ir

ik
m

iş
 D

iğ
er

 
K

ap
sa

m
lı 

G
el

ir
le

r 
ve

 
G

id
er

le
r

K
âr

 v
ey

a 
Z

ar
ar

d
a 

Ye
n

id
en

 
S

ın
ıfl

an
d

ır
ıla

ca
k 

B
ir

ik
m

iş
 D

iğ
er

 
K

ap
sa

m
lı 

G
el

ir
le

r 
ve

 G
id

er
le

r

B
ir

ik
m

iş
 K

âr
la

r
 

 
Ö

d
en

m
iş

 
S

er
m

ay
e

S
er

m
ay

e 
D

ü
ze

lt
m

es
i 

Fa
rk

la
rı

Ta
n

ım
la

n
m

ış
 

E
m

ek
li

li
k 

P
la

n
la

rı
n

d
ak

i 
A

kt
ü

er
ya

l (
K

ay
ıp

la
r)

Ya
b

an
cı

 
P

ar
a 

Ç
ev

ri
m

 
Fa

rk
la

rı
 

N
ak

it
 A

kı
ş 

R
is

ki
n

d
en

 
K

o
ru

n
m

a 
K

az
an

ç/
(K

ay
ıp

la
rı

)

S
at

ılm
ay

a 
H

az
ır

 F
in

an
sa

l 
V

ar
lık

la
rı

n
 

Ye
n

id
en

 
D

eğ
er

le
m

e 
ve

/v
ey

a 
S

ın
ıfl

an
d

ır
m

a 
K

az
an

çl
ar

ı

K
âr

d
an

 
A

yr
ıla

n
 

K
ıs

ıt
la

n
m

ış
 

Ye
d

ek
le

r

G
eç

m
iş

 
Y

ıll
ar

 
K

âr
la

rı

N
et

 
D

ö
n

em
  

K
âr

ı 
Ö

zk
ay

n
ak

la
r 

To
p

la
m

ı

1 
O

ca
k 

20
17

 
it

ib
ar

ıy
la

 
b

ak
iy

el
er

i
1.

38
0

1.
12

4
(3

7)
7.

6
8

5
6

9
-

59
7.

6
6

6
(4

7)
17

.8
9

9

Tr
a

n
sf

er
le

r
-

-
-

-
-

-
-

(4
7)

 4
7 

-

To
p

la
m

 K
a

p
sa

m
lı 

G
el

ir
-

-
(1

8
)

1.
4

8
6

16
2

3
-

-
6

39
2.

27
2

31
 A

ra
lık

 2
0

17
 

b
ak

iy
el

er
i

1.
38

0
1.

12
4

(5
5)

9.
17

1
23

1
3

59
7.

6
19

6
39

20
.1

71

T
Ü

R
K

 H
A

V
A

 Y
O

LL
A

R
I A

N
O

N
İM

 O
R

TA
K

LI
Ğ

I V
E

 
B

A
Ğ

LI
 O

R
TA

K
LI

K
LA

R
I

31
 A

ra
lık

 2
0

17
 T

ar
ih

in
d

e 
S

o
n

a 
E

re
n

 H
es

ap
 D

ö
n

em
in

e 
A

it
 

K
o

n
so

li
d

e 
Ö

zk
ay

n
ak

la
r 

D
eğ

iş
im

 T
ab

lo
su

(T
u

ta
rl

ar
, a

ks
i b

el
ir

ti
lm

ed
ik

çe
, M

il
yo

n
 T

ü
rk

 L
ir

as
ı (

T
L)

 o
la

ra
k 

g
ö

st
er

il
m

iş
ti

r.
)

E
kt

ek
i d

ip
n

o
tl

a
r 

ko
n

so
lid

e 
fi

n
a

n
sa

l t
a

b
lo

la
rı

n
 p

a
rç

a
sı

n
ı o

lu
şt

u
ru

rl
a

r. 

 
 

 

K
âr

 v
ey

a 
Z

ar
ar

d
a 

Ye
n

id
en

 
S

ın
ıfl

an
d

ır
ılm

ay
ac

ak
 

B
ir

ik
m

iş
 D

iğ
er

 
K

ap
sa

m
lı 

G
el

ir
le

r 
ve

 
G

id
er

le
r

K
âr

 v
ey

a 
Z

ar
ar

d
a 

Ye
n

id
en

 
S

ın
ıfl

an
d

ır
ıla

ca
k 

B
ir

ik
m

iş
 D

iğ
er

 
K

ap
sa

m
lı 

G
el

ir
le

r 
ve

 G
id

er
le

r

B
ir

ik
m

iş
 K

âr
la

r
 

 
Ö

d
en

m
iş

 
S

er
m

ay
e

S
er

m
ay

e 
D

ü
ze

lt
m

es
i 

Fa
rk

la
rı

Ta
n

ım
la

n
m

ış
 

E
m

ek
li

li
k 

P
la

n
la

rı
n

d
ak

i 
A

kt
ü

er
ya

l (
K

ay
ıp

la
r)

Ya
b

an
cı

 
P

ar
a 

Ç
ev

ri
m

 
Fa

rk
la

rı
 

N
ak

it
 A

kı
ş 

R
is

ki
n

d
en

 
K

o
ru

n
m

a 
K

az
an

ç/
(K

ay
ıp

la
rı

)

S
at

ılm
ay

a 
H

az
ır

 F
in

an
sa

l 
V

ar
lık

la
rı

n
 

Ye
n

id
en

 
D

eğ
er

le
m

e 
ve

/v
ey

a 
S

ın
ıfl

an
d

ır
m

a 
K

az
an

çl
ar

ı

K
âr

d
an

 
A

yr
ıla

n
 

K
ıs

ıt
la

n
m

ış
 

Ye
d

ek
le

r

G
eç

m
iş

 
Y

ıll
ar

 
K

âr
la

rı

N
et

 
D

ö
n

em
  

Z
ar

ar
ı 

Ö
zk

ay
n

ak
la

r 
To

p
la

m
ı

1 
O

ca
k 

20
16

 
it

ib
ar

ıy
la

 
b

ak
iy

el
er

i
1.

38
0

1.
12

4
(2

3)
4

.8
36

(9
52

)
-

59
4

.6
73

2.
9

9
3

14
.0

9
0

Tr
a

n
sf

er
le

r
-

-
-

-
-

-
-

2.
9

9
3

(2
.9

9
3)

-

To
p

la
m

 K
a

p
sa

m
lı 

G
el

ir
-

-
(1

4
)

2.
8

4
9

1.0
21

-
-

-
(4

7)
3.

8
0

9

31
 A

ra
lık

 2
0

16
 

b
ak

iy
el

er
i

1.
38

0
1.

12
4

(3
7)

7.
6

8
5

6
9

-
59

7.
6

6
6

(4
7)

17
.8

9
9



132 133 

TÜRK HAVA YOLLARI
2017 YILLIK RAPORU

KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR

       
 Bağımsız 

Denetimden Geçmiş  
 Bağımsız 

Denetimden Geçmiş 

   Dipnot Referansları   1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016

Net Dönem Kârı / (Zararı)       639   (47)
Dönem net kârı / (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler          
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler   15-16   3.893   3.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin  
 Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler   20-22   74   83
Borç Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler   20   22   16
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler   37   (4)   17
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler   30-32   (407)   (267)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler   22-32   808   619
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler       2.917   (1.307)
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler   14   9   6
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer  
 Kayıpları / (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler   32   157   (266)
İştiraklerin Dağıtılmamış Kârları İle İlgili Düzeltmeler   3   (357)   (130)
Vergi Gideri İle İlgili Düzeltmeler   33   174   49
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından  
 Kaynaklanan (Kazançlar) / Kayıplar ile İlgili Düzeltmeler   30   (171)   47
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından  
 Kaynaklanan Kayıplar ile İlgili Düzeltmeler   15   113   84
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler       7.867   2.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış   10-12   (776)   (52)
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer  
 Alacaklardaki (Artış) / Azalış   12   (37)   1.092
Stoklardaki Azalış / (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler   13   87   (2)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış / (Artış)   14   5   (386)
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış)   9   143   (7)
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış)   10   731   (156)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış   11   208   68
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış   10-12   186   23
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış)   14   904   (964)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki (Artış) / Azalış   24   (215)   42
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları       9.103   2.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin  
 Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler   22   (50)   (47)
Vergi Ödemeleri   33   (41)   (44)
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit       9.012   1.941
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI            
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya 
 Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışı       -   (18)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri       3.426   370
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (*)   15-16   (3.020)   (2.651)
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan  
 Nakit Girişleri / (Çıkışları)   6   533   (1.028)
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar   12   1.602   2.207
Alınan Temettüler       73   66
Alınan Faiz   30-32   407   259
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akışları       3.021   (795)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI            
(Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları) / Kredilerden Elde Edilen 
Nakit   7   (2.802)   4.476
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine  
 İlişkin Nakit Çıkışları   7   (6.565)   (2.686)
Ödenen Faiz       (738)   (359)
Diğer Nakit Girişleri / (Çıkışları)   8   45   (35)
Finansman faaliyetlerden (kullanılan) / kaynaklanan net nakit       (10.060)   1.396
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim       1.973   2.542
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi       5.159   2.617
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi   5   7.132   5.159

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
Konsolide Nakit Akış Tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar. 

(*) 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren dönemde 5.496 TL’lik maddi ve maddi olmayan duran varlık alımının 2.476 TL’lik kısmı finansal kiralama yöntemi ile 
yapılmıştır (31 Aralık 2016: 10.142 TL’lik maddi ve maddi olmayan duran varlık alımının 7.491 TL’lik kısmı finansal kiralama yöntemi ile yapılmıştır.)

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (“Şirket” veya “THY”) 1933 yılında Türkiye’de kurulmuştur. 31 Aralık 2017 ve 2016 tarih-
leri itibarıyla Şirket’in hissedarları ve hisse dağılımı aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

       

Türkiye Varlık Fonu (*)    % 49,12 -

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (*)   -  % 49,12

Diğer (Halka Açık Kısım)   % 50,88 % 50,88

Toplam   % 100,00 % 100,00

*T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan Türk Hava Yolları A.O. sermayesinin %49,12’lik payı-
nın tamamı 3 Şubat 2017 tarihi itibarıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’ne devredilmiştir. Türkiye Varlık Fonu 
Yönetimi A.Ş., T.C. Başbakanlığa bağlı, sermayesinin tamamı T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait bir 
kamu kuruluşudur. Söz konusu devir, Türk Hava Yolları A.O.’nun mevcut yönetim şeklinde, stratejilerinde, politikalarında 
ve ticari kararlarında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket ile Bağlı Ortaklıklarında (hep birlikte “Grup”) çalışan toplam personel sayısı 31.510 
(tam tutar)’dir (31 Aralık 2016: 30.541 (tam tutar)). 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde 
çalışan ortalama personel sayısı sırasıyla 30.719 (tam tutar) ve 29.733 (tam tutar)’dir. 

Şirket, Türkiye’de kayıtlı olup merkez adresi aşağıdaki gibidir:

Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Caddesi No: 3/1  
34149 Yeşilköy İSTANBUL.

Şirketin hisse senetleri 1990 yılından itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla Şirket’in Bağlı Ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir:

    Ortaklık Oranı

Şirket unvanı Faaliyet konusu 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 Kayıtlı olduğu ülke

THY Teknik A.Ş. (THY Teknik) Teknik Bakım 100% 100% Türkiye

THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı 
İşletme A.Ş.

Eğitim & Havaalanı 
İşletme

100% 100% Türkiye

THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım 
ve İşletme A.Ş. (*) 

Havaalanı Yatırım 100% - Türkiye

(*) Ortaklık Yönetim Kurulunca havalimanı yatırımları ve işletmeciliği alanlarında faaliyet göstermek üzere Kasım 2017’de kurulmuştur.
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

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

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla iş ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir:

  Şirketin ve Ortaklık
Sahip 

Olunan Ana Faaliyet
Şirketin Unvanı Faaliyetin Yeri Oranı Oy Hakkı Konusu

         

Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. (Sun Express) Türkiye %50 %50 Hava Taşımacılığı

THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. (Turkish DO&CO) Türkiye %50 %50 İkram Hizmetleri

P&W T.T. Uçak Bakım Merkezi Ltd. Şti. (TEC) Türkiye %49 %49 Teknik Bakım

TGS Yer Hizmetleri A.Ş. (TGS) Türkiye %50 %50 Yer Hizmetleri

THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. (THY Opet) Türkiye %50 %50 Havacılık Yakıtları

Goodrich Thy Teknik Servis Merkezi Ltd. Şti. (Goodrich) Türkiye %40 %40 Teknik Bakım

Uçak Koltuk Sanayi ve Ticaret A.Ş (Uçak Koltuk) Türkiye %50 %50 Uçak Kabin İçi Ürünleri

TCI Kabin İçi Sistemleri San ve Tic. A.Ş. (TCI) Türkiye %50 %50 Uçak Kabin İçi Ürünleri

Vergi İade Aracılık A.Ş. (Vergi İade Aracılık) Türkiye %30 %30
KDV İade ve 
Danışmanlık

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

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

Finansal Tabloların Hazırlanış Şekli 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablo ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu’nun (’SPK’) 13 Haziran 2013 
tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri:II,14.1 no’lu ’Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği’ (’Tebliğ’) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi

SPK’nın  17 Mart  2005  tarih ve  11/367  sayılı  kararı  uyarınca,  Türkiye’de  faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standart-
ları’na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak  finansal tablo hazırlayan şirketler için geçerli olmak 
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yük-
sek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)

Ölçüm Esasları

Gerçeğe uygun değeri üzerinden gösterilen yatırım amaçlı gayrimenkuller ve bazı finansal araçlar dışında finansal tablo-
lar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihsel maliyet genellikle mal ve hizmet karşılığında verilen bedelin ger-
çeğe uygun değerine dayanır. Gerçeğe uygun değer ölçümünde kullanılan yöntemler ayrıca Not:2.4.8’de ve Not:2.4.14’te 
belirtilmiştir. 

Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi

Geçerli para birimi 

Şirket’in ikamet ettiği ülkenin para birimi Türk Lirası (TL) olmasına rağmen, Şirket’in geçerli para birimi ABD Doları’dır. 
Şirket’in faaliyetleri üzerinde ABD Doları’nın etkisi önemlidir ve ABD Doları Şirket’le alakalı durumların altında yatan eko-
nomik özü yansıtır. Bu sebeple, Şirket ABD Doları’nı finansal raporlarındaki ölçüm kalemlerinde ve raporlama para birimi 
olarak kullanmaktadır. Finansal tablolardaki ölçüm kalemi olarak seçilen para birimi hariç bütün para birimleri yabancı 
para olarak ele alınmaktadır. Böylece, Türkiye Muhasebe Standartları 21 “Yabancı Para Birimi Kur Farkı Değişikliklerinin 
Etkisi’ ne göre, ABD Doları olarak gösterilmeyen işlem ve bakiyeler ABD Doları olarak tekrar hesaplanmıştır. Finansal 
tablolar TTK’nın 70. maddesi uyarınca Türk Lirası cinsinden sunulmaktadır.

Aksi belirtilmedikçe, tutarlar en yakın milyon değerine yuvarlanmıştır.

Sunum para birimine çevrim

Grup’un sunum para birimi TL’dir. TMS 21 (“Kur Değişimlerinin Etkileri”) kapsamında ABD Doları olarak hazırlanan finansal 
tablolar aşağıdaki yöntemle TL’ye çevrilmiştir:

(a) Bilançodaki varlık ve yükümlülükler bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan 
ABD Doları döviz alış kuru kullanılarak TL’ye çevrilmiştir.

(b) Kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu aylık ortalama ABD Doları döviz kurları kullanılarak TL’ye çevril-
miştir.

(c) Ortaya çıkan tüm kur farkları, çevrim farkı adı altında özkaynakların ayrı bir unsuru olarak gösterilmiştir. 

Konsolidasyon Esasları 

(a) Konsolide finansal tablolar, aşağıda (b) paragrafında yer alan hususlar kapsamında, ana ortaklık olan THY ile bağlı 
ortaklıklar ve iş ortaklarının mali tablolarını içermektedir. Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe poli-
tikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler 
yapılmıştır. Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir.

(b) Şirket’in dokuz adet İş Ortaklığı vardır (Not:1). Şirket’in İş Ortaklıkları, stratejik, finansman ve işletme politikası ka-
rarlarının Grup’un ve diğer tarafların oybirliği ile kararını gerektiren müşterek kontrole tabi ekonomik faaliyetlerdir. 
Şirket tarafından müşterek kontrol edilen bu işletmeler, özkaynak yöntemiyle muhasebeleşmektedir. 

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)

Konsolidasyon Esasları (devamı)

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

İşletme Birleşmeleri

İşletme birleşmeleri, kontrolün Grup’a transfer olduğu tarih olan birleşme tarihinde satın alma metodu kullanılarak 
muhasebeleştirilir. Kontrol, işletmenin yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kaldığı 
veya bu getirilerde hak sahibi olduğu, aynı zamanda bu getirileri yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücüyle etkileme 
imkânına sahip olduğu durumda ortaya çıkmaktadır. Kontrol değerlendirilirken ifa edilebilir potansiyel oy hakları Grup 
tarafından dikkate alınmaktadır.

Grup satın alma tarihindeki şerefiyeyi aşağıdaki şekilde ölçmektedir:

• Satın alma bedelinin gerçeğe uygun değeri; artı

• İşletme birleşmelerinde edinilen işletme üzerindeki kontrol gücü olmayan payların kayıtlı değeri; artı

• Eğer işletme birleşmesi birden çok seferde gerçekleştiriliyorsa edinen işletmenin daha önceden elde tuttuğu edinilen 
işletmedeki özkaynak payının birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri; eksi

• Tanımlanabilir edinilen varlık ve varsayılan yükümlülüklerin muhasebeleştirilen net değeri (genelde gerçeğe uygun 
değeri).

Eğer yapılan değerlemede negatif bir sonuca ulaşılırsa, pazarlık satın alımı doğrudan kâr veya zararda muhasebeleştirilir.

Satın alma bedeli var olan ilişkilerin kurulmasıyla ilgili tutarları içermez. Bu tutarlar genelde kâr veya zararda muhasebeleştirilir.

İşletme birleşmesiyle bağlantılı olarak Grup’un katlandığı, borçlanma senetleri veya pay senedine dayalı menkul kıymet-
ler ihraçlarıyla ilişkili giderler dışındaki işlem maliyetleri tahakkuk ettiğinde giderleştirilir.

2.2 TMS’ye Uygunluk Beyanı

Şirket ve bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzua-
tınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. 

İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hü-
kümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan ve yürürlüğe 
girmiş olan Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, 
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.2 TMS’ye Uygunluk Beyanı (devamı)

31 Aralık 2017 tarihli konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 5 Mart 2018 tarihinde onaylanmış ve yayım-
lanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un ve ilgili düzenleyici kuruluşların finansal tabloları değiştirme yetkisi bulun-
maktadır.

2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar  

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dö-
nemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de gelecek dönemlerde ileriye yönelik olarak uygulanır.

Tespit edilen önemli muhasebe hataları, geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden dü-
zenlenir.

31 Aralık 2017 tarihli konsolide finansal durum tabloları hazırlanırken, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait konso-
lide finansal tablolarda aşağıda belirtilen tahmin değişikliği dışında uygulanan önemli tahmin ve varsayımların aynıları 
uygulanmıştır. Grup, 2017 yılında uçak gövde motorlarının ve kargo uçakları gövde ve motorlarının faydalı ömürlerinin 20 
yıldan 25 yıla çıkartılmasına karar vermiştir. Faydalı ömürlerdeki bu tahmin değişikliği 1 Ocak 2017’den itibaren geçerli 
olmuştur.

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

2.4.1 Hasılat

Hizmet Sunumu:

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

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

Teknik bakım ve onarım desteği hizmetleri, hizmetin verilmesi veya gelirle ilgili unsurların gerçekleşmesi, risk ve fayda-
ların transferlerinin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların 
Grup’a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına 
göre kayıtlara alınır.

Temettü ve Faiz Geliri

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini 
söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır.
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2.4.2 Stoklar

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

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

2.4.3 Maddi Duran Varlıklar

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

İnşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete 
yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu 
olduğunda borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan  amortisman yöntemin-
de olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar.

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

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

Grup, doğrudan satın almayla veya finansal kiralama ile edinilen uçaklarının maliyetlerini uçak gövdesinin ve motorla-
rının yapılacak büyük bakımlar sırasında yenilenecek olan önemli kısımlarını dikkate alarak gövde, gövde büyük bakım, 
motor ve motor büyük bakım olacak şekilde  parçalara ayırmaktadır. Gövde büyük bakım ve motor büyük bakım parçaları 
bir sonraki bakıma kadar olan süre veya uçağın kalan ömrünün düşük olanı üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. 
Takip eden büyük gövde ve motor bakımları da gerçekleştiğinde aktifleştirilerek, bir sonraki bakıma kadar olan süre veya 
uçağın kalan ömrünün kısa olanı üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır.

Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya  
kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve kâr veya zarara dahil edilir.
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2.4.3 Maddi Duran Varlıklar (devamı)

Maddi varlıkların faydalı ömürleri ve kalıntı değerleri aşağıda belirtilmiştir:

 Faydalı Ömür (yıl)  Kalıntı değer 
• Binalar 25 ve 50 -
• Uçak gövde ve motorları 25 %10 
• Kargo uçakları gövde ve motorları 25 % 10
• Gövde büyük bakım   6 -
• Motor büyük bakım  3-8  - 
• Yedek motor büyük bakım 3-13 -
• Komponentler  7 -
• Tamir edilebilen yedek parçalar 3 ve 7 -
• Simülatörler 25 %10
• Makina ve ekipmanlar 3-15 -
• Döşeme ve demirbaşlar 3-15 -
• Taşıtlar 4-7 - 
• Diğer maddi varlıklar 4-15 - 
• Özel maliyetler Kira süresi /5 yıl -  

2.4.4 Kiralama İşlemleri

Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri, finansal kiralama olarak sınıf-
landırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.

Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira ödemelerinin bu-
günkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan yükümlülük, konsolide bilançoda finansal 
kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. 

Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir. Kirala-
yandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan veya alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem 
ile gelir tablosuna kaydedilir. Faaliyet kiralaması altındaki koşullu kiralar oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir.

Operasyonel kiralamalardan elde edilen kira geliri ilgili kira dönemi boyunca doğrusal yöntemle kayıtlara alınır. Operas-
yonel kiralamanın müzakere edilmesi ve düzenlenmesinde tahakkuk eden ilk direkt maliyetler kiralanan varlığın defter 
değerine eklenir ve kira dönemi boyunca doğrusal yöntemle kayıtlara alınır.

Grup yönetimi, TMS 17 “Kiralama İşlemleri” standardı çerçevesinde uçak gövde ve motorlarına satış ve geri kiralama işle-
mi uygulamıştır. Geri kiralama işlemi bir finansal kiralama ise, yapılmış olan işlem, kiralanan varlık işlemin teminatı olmak 
üzere, kiraya verenin kiracıya finansman sağladığı bir araçtır. İlgili varlığın defter değerini aşan satış gelirleri ertelenir ve 
kiralama süresi boyunca itfa edilir. Bir satış ve geri kiralama işleminin faaliyet kiralaması ile sonuçlanması ve ilgili işlemin 
gerçeğe uygun değer üzerinden gerçekleştiğinin açık olması durumunda, her türlü kâr veya zarar hemen muhasebeleşti-
rilir. Satış fiyatının gerçeğe uygun değerin üzerinde olması durumunda, gerçeğe uygun değeri aşan kısım ertelenir ve ilgili 
varlığın beklenen kullanım süresi boyunca itfa edilir.
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2.4.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Maddi 
olmayan varlıklar, maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü zararı düşüldükten sonraki net değeri 
ile belirtilir. Diğer maddi olmayan varlıklar ise faydalı ömürleri olan 3 ve 5 yıl boyunca doğrusal amortisman yöntemi 
kullanılarak amortismana tabi tutulmaktadır. Slot hakları ise; süre konusunda herhangi bir sınırlandırma olmadığından 
dolayı, sınırsız yararlı ömre sahip maddi olmayan duran varlık kapsamında değerlendirilmiştir. 

Şerefiye 

Bağlı ortaklık edinimlerinden doğan şerefiye, maddi olmayan duran varlıklar içerisinde gösterilir. Şerefiyenin ilk kaydı ile 
ilgili bilgi için Not: 2.1’e bakınız. 

Sonraki ölçüm 

Şerefiye, maliyet değerinden kalıcı değer kayıpları düşülerek ölçülür.

2.4.6 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Grup, ilgili raporlama tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını.
(sınırsız yararlı ömre sahip varlıklar için değer kaybının olduğuna dair bir gösterge olduğunda) değerlendirir. Eğer böyle 
bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit 
üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer dü-
şüklüğü meydana gelmiştir. Geri kazanılabilir tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek 
bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi 
beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları konsolide kâr veya zararda mu-
hasebeleştirilir.

Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer düşüklüğü-
nün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer 
düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek ve varlığın hiç değer düşüklüğü muhasebeleştirilmemiş şekilde amortismana tabi 
tutulmaya devam edilerek bulunacak net defter değerini arttırmayacak şekilde geri çevrilir ve gelir olarak konsolide 
finansal tablolara yansıtılır.

Grup, değer düşüklüğü testi yapılacak en alt seviye nakit yaratan birim olarak topluca uçaklarını, yedek motorlarını ve 
simülatörlerini (“Uçaklar”) belirlemiştir ve değer düşüklüğü hesaplaması Uçaklar için toplu bazda yapılmaktadır. Grup, 
uçakların net defter değerlerinin geri kazanılabilir değerlerini aşıp aşmadığını kontrol ederken, geri kazanılabilir değer 
tespitinde kullanım değeri ile satış masrafları düşülmüş ABD Doları net satış fiyatlarının yüksek olanını kullanmaktadır. 
Uçaklar için net satış fiyatı, uluslararası ikinci el uçak fiyat kataloglarına göre tespit edilmektedir.

Net defter değerleri ile geri kazanılabilir değerler arasındaki farktaki dönemsel değişimler yatırım faaliyetlerinden diğer 
gelir/gider grubu altında kaydedilmektedir. 
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2.4.7 Borçlanma Maliyetleri

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz konusu olduğunda, sa-
tın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale 
getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kâr veya zararda 
kaydedilmektedir.

2.4.8 Finansal Araçlar 

(a) Finansal Varlıklar 

Finansal varlık ve borçlar, Grup’un bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda Grup’un konsolide finansal 
tablolarında yer alır. Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden 
kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde kayıtlara gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan ilişkili harca-
malar düşüldükten sonra alınır. 

Grup finansal varlıklarla ilgili sözleşme uyarınca meydana gelen nakit akışları ile ilgili hakları sona erdiğinde veya ilgili hakla-
rını, bu finansal varlık ile ilgili bütün risk ve getirilerinin sahipliğini bir alım satım işlemiyle devrettiğinde söz konusu finansal 
varlığı kayıtlarından çıkarır. Grup tarafından devredilen finansal varlıklardan yaratılan veya elde tutulan her türlü hak, ayrı bir 
varlık veya yükümlülük olarak muhasebeleştirilir.

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

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

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar

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

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıkların, gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmesi sonucu 
oluşan kazanç ya da kayıp, kâr/zararda muhasebeleştirilir. 

Etkin faiz yöntemi

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

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler 
etkin faiz yöntemi kullanılma suretiyle hesaplanmaktadır. 
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2.4.8 Finansal Araçlar (devamı)

(a) Finansal Varlıklar (devamı)

Kredi ve alacaklar

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

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 

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

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

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

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

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

Nakit ve nakit benzerleri

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

(b) Finansal Yükümlülükler

Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere ve finansal bir yükümlülüğün ve 
özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlık-
larındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı 
finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.4.8 Finansal Araçlar (devamı)

(b) Finansal Yükümlülükler (devamı)

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

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır ve her 
raporlama döneminde, raporlama tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki 
değişim, kâr / zararda muhasebeleştirilir. 

Diğer finansal yükümlülükler

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

Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi

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

Faiz oranı riskinin en önemli kaynağı finansal kiralama borçlarıdır. Grup’un politikası, bazı sabit faiz oranlı borçlarını, türev 
finansal araçlar kullanılarak, değişken faiz oranlı borçlara ve Avro cinsinden bazı borçlarını, ABD Doları cinsinden borçla-
ra dönüştürmektir. Bu amaçla edinilen türev finansal araçlar riskten korunma muhasebesine konu edilmemekte ve ilgili 
finansal araçlardan kaynaklanan gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zararları doğrudan kâr veya zararda muhasebeleş-
tirilmektedir. Grup ayrıca değişken faiz oranlı finansal kiralama borçlarından bazılarını, türev finansal araçlar kullanarak 
sabit faiz oranlı finansal kiralama borçlarına dönüştürmüştür. 

Grup 2009 yılından itibaren söz konusu işlemleri faiz oranına ilişkin nakit akım riskinden korunma işlemi olarak muhase-
beleştirmektedir. Grup buna ek olarak 2009 yılından itibaren uçak yakıt fiyat risklerinden korunmak amaçlı türev finansal 
araçlar edinmeye başlamıştır. Grup söz konusu işlemleri uçak yakıt fiyatlarına ilişkin nakit akım riskinden korunma işlemi 
olarak muhasebeleştirmektedir. 

Türev finansal araçların kullanımı, Grup’un risk yönetim stratejisine uygun olarak türev finansal araçların kullanımı ile ilgili 
kararların yönetim kurulu tarafından onaylandığı Grup politikası doğrultusunda yönetilmektedir. 

Grup, türev finansal araçları spekülatif amaçlı kullanmamaktadır. 

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)



144 145 

TÜRK HAVA YOLLARI
2017 YILLIK RAPORU

KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.4.8 Finansal Araçlar (devamı)

(b) Finansal Yükümlülükler (devamı)

Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi (devamı)

Finansal riskten korunma muhasebesine, finansal riskten korunma aracının kullanım süresinin dolması, satılması ya da 
kullanılması veya finansal riskten korunma muhasebesi için gerekli şartları karşılayamaz hale geldiği durumda son verilir. 
İlgili tarihte, özkaynak içerisinde kayda alınmış olan finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kümülatif kazanç 
veya zarara işlemin gerçekleşmesinin beklendiği tarihe kadar özkaynakta yer verilmeye devam edilir. Finansal riskten 
korunan işlem gerçekleşmez ise özkaynak içindeki kümülatif net kazanç veya zarar, dönemin kâr zararına kaydedilir.

Türev finansal araçlar, sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile hesaplanır ve sonraki raporlama dönemlerinde 
gerçeğe uygun değer ile tekrar hesaplanır. Gelecekteki nakit akımlarının finansal riskten korunması olarak belirlenen ve 
bu konuda etkin olan türev finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler doğrudan özkaynak içerisinde etkin 
olmayan kısmı ise doğrudan kâr veya zararda kayıtlara alınır.

2.4.9 Kur Değişiminin Etkileri

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

Bu çevrimden ve dövizli işlemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo kârları / zararları kâr veya zararda yer 
almaktadır.

31 Aralık 2017, 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla dönem sonu ve ortalama ABD Doları/TL kuru aşağıdaki gibidir:

Dönem Sonu Kuru Ortalama Kur

31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıl 3,7719 3,6445

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıl 3,5192 3,0181

31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıl 2,9076 2,7191

31 Aralık 2017, 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla dönem sonu ve ortalama Avro /ABD Doları kuru aşağıdaki gibidir:

Dönem Sonu Kuru Ortalama Kur

31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıl 1,1971 1,1294

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıl 1,0542 1,1059

31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıl 1,0929 1,1102
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2.4.10 Hisse Başına Kazanç

Hisse başına kazanç, net kârın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. 
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl kârlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabil-
mektedirler. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse 
başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye 
dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

2.4.11 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Raporlama tarihinden sonraki olaylar; bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olay-
ları kapsar.

Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tu-
tarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.

2.4.12 Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler

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

Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz 
konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir. Karşılığın ödenmesi için gerekli olan eko-
nomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, 
ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhase-
beleştirilir.

Zarara sebebiyet verecek sözleşmeler 

Zarara sebebiyet verecek sözleşmelerden kaynaklanan mevcut yükümlülükler, karşılık olarak hesaplanır ve muhasebeleş-
tirilir. 

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

2.4.13 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması

Grup’un, yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri 
içeren, hava taşımacılığı ve uçak teknik bakım faaliyetleri olmak üzere iki faaliyet bölümü bulunmaktadır. Şirket yönetimi, 
bölümlerin performansını değerlendirirken TMS’ ye uygun olarak hesaplanan faaliyet kârını kullanmaktadır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
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2.4.14 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkuller olup ilk 
olarak maliyet değerleri ve buna dahil olan işlem maliyetleri ile ölçülürler. 

Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında yatırım amaçlı gayrimenkuller, bilanço tarihi itibarıyla piyasa koşullarını yansıtan 
gerçeğe uygun değer ile değerlenirler. 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya zararlar oluştukları 
dönemde kâr veya zarara dahil edilirler.

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte herhangi bir ekonomik 
yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço dışı bırakılırlar. Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanım süresini 
doldurmasından veya satışından kaynaklanan kâr/zarar, oluştukları dönemde kâr veya zarara dahil edilir.

Gerçeğe uygun değer esasına göre izlenen yatırım amaçlı gayrimenkulden, sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul sınıfına 
veya stoklara yapılan bir transfer gerçeğe uygun değer ile yapılır. Transfer sonrasında TMS 16 veya TMS 2’ye göre yapılan muha-
sebeleştirme işlemindeki tahmini maliyeti, anılan gayrimenkulün kullanım şeklindeki değişikliğin gerçekleştiği tarihteki gerçeğe 
uygun değeridir. Kullanım şeklindeki değişiklikten önceki ve değişikliğin gerçekleştiği tarihteki gerçeğe uygun değer arasındaki 
fark, yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerde olduğu gibi kâr veya zararda muhasebeleştirilir.

2.4.15 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

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

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

Cari vergi

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergi-
lendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri 
hariç tutması nedeniyle, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. 

Ertelenmiş vergi

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal ver-
gi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasallaş-
mış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan olu-
şan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle 
muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kâr/zararı etkilemeyen 
işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme bir-
leşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez. 
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2.4.15 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı)

Ertelenmiş vergi (devamı)

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte 
bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş 
ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar 
ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi 
yeterli kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkla-
rın ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı 
değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin 
muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönem-
de geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi 
düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup’un 
bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin 
ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.

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

Dönem cari ve ertelenmiş vergisi

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin 
ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda 
alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, kâr veya zararda gider ya da gelir olarak 
muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın ta-
nımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini 
aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.

2.4.16 Devlet Teşvik ve Yardımları

Devlet teşviği, işletmenin teşviğin elde edilmesi için gerekli koşulları yerine getireceğine ve teşviğin elde edileceğine dair 
makul bir güvence olmadan finansal tablolara yansıtılmaz.

Devlet teşvikleri, bu teşviklerle karşılanması amaçlanan maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirildiği dönemler boyunca 
sistematik şekilde kâr veya zarara yansıtılır. Bir finansman aracı olan devlet teşvikleri, finanse ettikleri harcama kalemini 
netleştirmek amacıyla kâr veya zararda muhasebeleştirilmek yerine, kazanılmamış gelir olarak finansal durum tablosu (bi-
lanço) ile ilişkilendirilmekte ve ilgili varlıkların ekonomik ömrü boyunca sistematik şekilde kâr veya zarara yansıtılmaktadır. 
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2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

2.4.16 Devlet Teşvik ve Yardımları (devamı)

Önceden gerçekleşmiş gider veya zararları karşılamak ya da işletmeye gelecekte herhangi bir maliyet gerektirmeksizin 
acil finansman desteği sağlamak amacıyla verilen devlet teşvikleri, tahsil edilebilir hale geldiği dönemde kâr ya da zarar-
da muhasebeleştirilir.

2.4.17 Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma du-
rumunda ödenmektedir. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödeme-
ler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, 
tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre 
hesaplanmış ve konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kap-
samlı gelir olarak muhasebeleştirilmektedir. 

2.4.18 Sermaye ve Taahhütler

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

2.4.19 Hibe Krediler

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

2.4.20 Bakım ve Onarım Giderleri

Maddi varlıkların ve kiralanan varlıkların düzenli bakımı ve onarımı için yapılan harcamalar, ilgili döneme faaliyet gideri 
olarak kaydedilmektedir. Sahip olunan veya finansal kiralama ile alınan uçakların büyük gövde ve motor bakımları ger-
çekleştiğinde aktifleştirilerek, bir sonraki bakıma kadar olan süre veya uçağın kalan faydalı ömrünün  kısa olanı üzerinden 
amortismana tabi tutulmaktadır. Şirket, faaliyet kiralaması ile kullanılan uçaklarını kiraya verene belirli bir kondisyonda 
teslim etme ya da tazmin etme yükümlülüğündedir. Tahmini gövde büyük bakım maliyeti, gelecekte katlanılması tahmin 
edilen maliyeti bugünkü değerine indirgeyerek; tahmini motor bakım maliyeti ise motorun yıl içindeki çalışma saati göz 
önünde bulundurularak tahakkuk ettirilir ve kira sözleşmesi boyunca kâr veya zararda kaydedilir.

2.4.21 Sık Uçuş Programı

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

Grup, aynı zamanda “Miles&Smiles” kredi kartı ve diğer program ortakları ile gerçekleştirilen promosyonlar dahilinde katı-
lımcılara mil kredisi satmaktadır. Tutarlar, taşıma gerçekleştikçe gelir olarak kaydedilmektedir.
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2.5 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, koşullu varlık-
ların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek 
tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Grup geleceğe yönelik tahmin ve varsayımlarda bulunmaktadır. 
Muhasebe tahminleri doğası gereği gerçekleşen sonuçlarla birebir aynı tutarlarda neticelenmeyebilir.

Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek 
tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

Varlıklarda Değer Düşüklüğü Tespit Çalışması:

Grup’un varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili temel varsayımları ve hesaplama yöntemi Not 2.4.6’da açıklanmıştır.

Sık uçuş programı yükümlülüğü hesaplaması:

Not 2.4.21’de belirtildiği gibi, Grup’un üyeleri için “Miles&Smiles” adında bir sık uçuş programı (FFP) bulunmaktadır. Söz ko-
nusu programa ilişkin yükümlülük hesaplamalarında uçuşlardan kazanılan miller için, geçmiş yıllarda gerçekleşmiş veriler 
üzerinden istatistiki yöntemler kullanılarak bulunan kullanım oranı vasıtasıyla geçerliliğini yitirecek miller tahmin edilmek-
tedir ve bu miller için bir yükümlülük hesaplanmamaktadır.

Maddi varlıkların faydalı ömürleri ve hurda değerleri:

Grup, maddi varlıkların üzerinden Not 2.4.3’te belirtilen faydalı ömürleri ve hurda değerleri dikkate alarak amortisman 
ayırmaktadır.

Ertelenmiş vergi:

Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kay-
naklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu 
farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile TFRS’ye göre hazırlanan konsolide finansal 
tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır. Grup’un gelecekte oluşacak kârlardan indirilebilecek kul-
lanılmamış mali zararlar ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları bulunmaktadır. Ertelenmiş 
vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir.

KVK 32/A ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın etkileri:

5838 sayılı Kanunun 9. Maddesi ile 28 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 
32/A maddesi ile yatırımları kazanç vergileri yoluyla özendirmek amacıyla, yatırımlardan elde edilen kazançlara indirimli 
vergi uygulanması esası getirilmiştir. Getirilen sistem teşvikli yatırımlardan elde edilen kazancın yatırıma katkı tutarına 
ulaşılıncaya kadar indirimli oran ile vergilendirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu sisteme ilişkin esaslar 14 Temmuz 2009 
tarih ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ ile açıklanmıştır. 

Söz konusu düzenleme ile daha önceleri yürürlükte olan ve yatırım harcamalarının belli bir yüzdesinin kurumlar vergisi mat-
rahından indirilmesini sağlayan Yatırım İndirimi uygulamasından farklı olarak, teşvikli yatırım tutarı üzerinden Bakanlar Ku-
rulu Kararı’nda belirtilen “yatırıma katkı oranı” uygulanarak hesaplanacak “yatırıma katkı tutarı”na ulaşılıncaya kadar teşvikli 
yatırımdan elde edilen kazancın indirimli kurumlar vergisi oranı ile vergilendirilerek yatırımın desteklenmesi söz konusudur.
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2.5 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı)

KVK 32/A ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın etkileri: (devamı)

Grup 2010-2014 (Aralık ayı hariç) yıllarında filosuna katılan finansal kiralamalı uçaklar için T.C. Ekonomi Bakanlığı Teş-
vik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden 28 Aralık 2010 tarih ve 99256 sayılı Teşvik Belgesi almıştır. 
Buna göre söz konusu döneme ait uçak yatırımına ilişkin olarak %20 yatırıma katkı tutarı ve %50 kurumlar vergisi indirim 
oranı geçerlidir. Diğer yandan da, Aralık 2014’ten itibaren filoya dahil edilecek uçaklar için, 18.12.2014 tarih ve 117132 no’ lu 
teşvik belgesi temin edilmiştir. Aralık 2014 yılı ve sonrası için filoya dahil edilecek uçaklar için temin edilen 18 Aralık 2014 
tarih ve 117132 sayılı Teşvik Belgesine göre yatırıma katkı oranı %15, indirimli kurumlar vergisi oranı %50’dir.

31 Aralık 2017 tarihine kadar söz konusu teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırımlar nedeniyle hak kazanılan yatırıma 
katkı tutarı 5.283 TL’dir (31 Aralık 2016 : 4.750 TL). Yatırıma katkı tutarı ileride doğacak kurumlar vergisinden tamamen 
indirilene kadar bu yatırımlara isabet eden kazançlar %20 kurumlar vergisi oranı yerine %10 kurumlar vergisi oranından 
(%50 indirimli olarak) vergilendirilecektir. 

TMS 12 “Gelir Vergileri” ve TMS 20 “Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” stan-
dartları, devlet teşviklerinin veya yatırımlara ilişkin vergi avantajlarının muhasebeleştirilmesi yöntemleri ile ilgili net bir 
husus içermemekle birlikte, Grup ilgili Bakanlar Kurulu kararları ile getirilen teşvik uygulaması ile “yatırıma katkı tutarı”n-
dan faydalanmanın ilgili yatırımdan elde edilecek kazanca ve dolayısıyla ilgili varlığın geri kazanılmasına bağlı olması ve 
“yatırıma katkı tutarı”ndan faydalanmanın uzun yıllar alacağı sebepleriyle, ilgili yatırım desteğinin, varlığın faydalı ömrü 
boyunca sistematik bir biçimde gelir olarak kâr veya zararda muhasebeleştirilmesinin ilgili yatırım desteğinin doğasına 
daha uygun olacağı kanaatindedir.

2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmayan standartlar 

Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanılmamış standartlar 

Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmasına izin verilmekle birlikte 
Grup tarafından erken uygulanmayan yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilme-
dikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek 
gerekli değişiklikleri yapacaktır.

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 

KGK tarafından Eylül 2016’da yayımlanan yeni hasılat standardı, mevcut TFRS’lerde yer alan rehberliği değiştirerek 
müşterilerle yapılan sözleşmeler için kontrol bazlı yeni bir model getirmektedir. Bu yeni standart, hasılatın muhasebeleş-
tirilmesinde sözleşmede yer alan mal ve hizmetlere ilişkin performans yükümlülüklerini ayrıştırma ve hasılatın zamana 
yayılarak muhasebeleştirilmesi konularında yeni yönlendirmeler getirmekte ve hasılat bedelinin gerçeğe uygun değerden 
ziyade, Şirketin hak etmeyi beklediği bedel olarak ölçülmesini öngörmektedir. TFRS 15, 1 Ocak 2018 tarihinde ve sonra-
sında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardın finansal 
durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (devamı)

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve  
erken uygulanmayan standartlar (devamı) 

Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanılmamış standartlar (devamı)

TFRS 9 Finansal Araçlar

KGK tarafından Ocak 2017’de son versiyonu yayımlanan TFRS 9 “Finansal Araçlar” Standardı, TMS 39 “Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçme” Standardındaki mevcut yönlendirmeyi değiştirmekle birlikte, TMS 39’da yer alan finansal 
araçların muhasebeleştirilmesi, sınıflandırılması, ölçümü ve bilanço dışı bırakılması ile ilgili uygulamalar artık TFRS 9’a 
taşınmaktadır. TFRS 9’un son versiyonu finansal varlıklardaki değer düşüklüğünün hesaplanması için yeni bir beklenen 
kredi zarar modeli uygulamasının yanı sıra yeni genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri ile ilgili güncellenmiş uy-
gulamalar da dahil olmak üzere, aşamalı olarak yayımlanan TFRS 9’un önceki versiyonlarında yayımlanan yönlendirmele-
ri de içermektedir. TFRS 9, 1 Ocak 2018 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup, erken uy-
gulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

TFRS Yorum 22 - Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli

KGK tarafından Aralık 2017’de verilen veya alınan avanslardan yabancı para cinsinden olanlar için hangi tarihli döviz 
kurunun dikkate alınacağı konusunda yaşanan tereddütleri gidermek üzere TFRS Yorum 22 yayımlanmıştır. Bu Yorum, 
işletmeler tarafından parasal olmayan kalem niteliğindeki peşin ödenen giderler veya avans olarak alınan gelirler için 
muhasebeleştirilen ve yabancı para cinsinden olan varlık veya yükümlülükler için geçerlidir. Hangi tarihli döviz kurunun 
kullanılacağının belirlenmesi bakımından, işlem tarihi peşin ödemeye ilişkin bir varlığın veya ertelenen gelire ilişkin bir yü-
kümlülüğün ilk muhasebeleştirme tarihi olacaktır. Önceden alınan veya peşin olarak verilen birden fazla avans bedelinin 
bulunduğu durumlarda, her bir  avans bedeli için ayrı bir işlem tarihi belirlenmelidir. TFRS Yorum 22, 1 Ocak 2018 tarihinde 
ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardın 
finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler Standardında Değişiklikler – Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırılması ve Ölçümü 

KGK tarafından Aralık 2017’de hisse bazlı ödemelere ilişkin muhasebe uygulamalarındaki tutarlılığın artırılması ve bazı 
belirsizlikleri gidermek üzere TFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler” Standardında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikle; öde-
mesi nakit olarak yapılan hisse bazlı ödemelerin ölçümü, stopaj netleştirilerek gerçekleştirilen hisse bazlı ödemelerin 
sınıflandırılması ve nakit olarak ödenenden özkaynağa dayalı araçla ödenen şekline dönüşen hisse bazlı ödemelerdeki 
değişikliğin muhasebeleştirilmesi konularına açıklık getirilmektedir. Böylelikle, nakit olarak yapılan hisse bazlı ödemelerin 
ölçümünde özkaynağa dayalı hisse bazlı ödemelerin ölçümünde kullanılan aynı yaklaşım benimsenmiştir. Stopaj netleşti-
rilerek gerçekleştirilen hisse bazlı ödemeler, belirli koşulların karşılanması durumunda, özkaynağa dayalı finansal araçlar 
verilmek suretiyle yapılan ödemeler olarak muhasebeleştirilecektir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2018 tarihinde ve sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardın finansal duru-
mu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (devamı)

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yayımlanmış ama henüz yürürlüğe girmemiş ve  
erken uygulanmayan standartlar (devamı) 

Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanılmamış standartlar (devamı)

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferi 

KGK tarafından Aralık 2017’de yatırım amaçlı gayrimenkullerden diğer varlık gruplarına ve diğer varlık gruplarından yatı-
rım amaçlı gayrimenkul grubuna yapılan transferlere ilişkin kanıt sağlayan olaylar hakkında belirsizlikleri gidermek üzere 
TMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” Standardında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerle, yönetimin varlığın kul-
lanımına ilişkin değişiklik niyetinin tek başına varlığın kullanım amacının değiştiğine kanıt oluşturmadığına açıklık getiril-
miştir. Dolayısıyla, bir işletme, yatırım amaçlı gayrimenkul üzerinde herhangi bir iyileştirme veya geliştirme yapılmadan 
elden çıkarılmasına karar verdiğinde, gayrimenkul finansal tablo dışı bırakılıncaya (finansal tablodan çıkarılıncaya) kadar 
yatırım amaçlı gayrimenkul olarak değerlendirilmeye devam edilir ve stok olarak yeniden sınıflandırılmaz. Benzer şekilde, 
işletme mevcut yatırım amaçlı gayrimenkulünü gelecekte aynı şekilde kullanımına devam etmek üzere yeniden yapılan-
dırmaya başladığında, bu gayrimenkul yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmaya devam edilir ve yeniden yapı-
landırma süresince sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflandırılmaz. Bu değişiklik, 1 Ocak 2018 tarihinde 
ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup,

TMS 40’da yapılan bu değişikliğin uygulanmasının konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlen-
dirmektedir.

TFRS’lerde Yapılan Yıllık İyileştirmeler

Halihazırda yürürlükte olan standartlar için KGK tarafından Aralık 2017’de yayımlanan “TFRS’lerde Yapılan Yıllık İyileş-
tirmeler / 2014-2016 Dönemi” aşağıda sunulmuştur. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olup, erken 
uygulanmalarına izin verilmektedir. TFRS’lerdeki bu değişikliklerin uygulanmasının, Grup’un konsolide finansal tabloları 
üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.

TFRS 1 “Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın İlk Uygulaması”

TFRS’leri ilk kez uygulayacak olanlar için finansal araçlara ilişkin açıklamalar, çalışanlara sağlanan faydalar ve yatırım 
işletmelerinin konsolidasyonuna ilişkin olarak 2012-2014 dönemi yıllık iyileştirmeleri kapsamında sağlanan kısa vadeli 
muafiyetlerin kaldırılması.

TMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”

İştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki yatırımların doğrudan veya dolaylı olarak risk sermayesi girişimi, yatırım fonu, men-
kul kıymetler veya yatırım amaçlı sigorta fonları gibi işletmeler tarafından sahip olunması durumunda, iştiraklerdeki veya 
iş ortaklıklarındaki yatırımlar için TFRS 9’a göre gerçeğe uygun değer yönteminin uygulanmasına imkan tanınması.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (devamı)

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanmış fakat KGK tarafından henüz 
yayımlanmamış yeni ve değiştirilmiş standartlar ve yorumlar

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (“UFRS”) de-
ğişiklikler Uluslararası Muhsebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayınlanmış fakat bu yeni standartlar, yorumlar 
ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını 
oluşturmazlar. Buna bağlı olarak UMSK tarafından yayımlanan fakat halihazırda KGK tarafından yayımlanmayan stan-
dartlara UFRS veya UMS şeklinde atıfta bulunulmaktadır. Grup, konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli 
değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.

UFRS 16 Kiralamalar

UMSK tarafından UFRS 16 “Kiralamalar” Standardı 13 Ocak 2016 tarihinde yayınlanmıştır. Bu Standart kiralama işlemle-
rinin muhasebeleştirmesinin düzenlendiği mevcut UMS 17 “Kiralama İşlemleri” Standardının, UFRS Yorum 4 “Bir Anlaş-
manın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi” ve UMS Yorum 15 “Faaliyet Kiralamaları – Teşvikler” yorumlarının 
yerini almakta ve UMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” Standardında da değişiklikler yapılmasına neden olmuştur. 
UFRS 16, kiracılar açısından mevcut uygulama olan finansal kiralama işlemlerinin bilançoda ve faaliyet kiralamasına 
ilişkin yükümlülüklerin bilanço dışında izlenmesi şeklindeki ikili muhasebe modelini ortadan kaldırmaktadır. Bunun yerine, 
tüm kiralamalar için mevcut finansal kiralama muhasebesine benzer olarak bilanço bazlı tekil bir muhasebe modeli orta-
ya koyulmaktadır. Kiraya verenler için muhasebeleştirme mevcut uygulamalara benzer şekilde devam etmektedir. UFRS 
16, 1 Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olmakla birlikte UFRS 15 “Müşteri 
Sözleşmelerinden Hasılat” standardını uygulamaya başlayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup, 
standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

UFRYK 23 Gelir Vergisi İşlemlerine İlişkin Belirsizlikler

UMSK tarafından 17 Haziran 2017’de gelir vergilerinin hesaplanmasına ilişkin belirsizliklerin finansal tablolara nasıl yan-
sıtılacağını belirlemek üzere UFRYK 23 “Gelir Vergisi İşlemlerine İlişkin Belirsizlikler” Yorumu yayımlanmıştır. Belirli bir 
işlem veya duruma vergi düzenlemelerinin nasıl uygulanacağına veya vergi otoritesinin bir şirketin vergi işlemlerini kabul 
edip etmeyeceğine yönelik belirsizlikler bulunabilir. UMS 12 “Gelir Vergileri”, cari ve ertelenmiş verginin nasıl hesaplana-
cağına açıklık getirmekle birlikte, ancak bunlara ilişkin belirsizliklerin etkilerinin finansal tablolara nasıl yansıtılacağına 
yönelik rehberlik sağlamamaktadır. UFRYK 23, gelir vergilerinin muhasebeleştirmesinde gelir vergilerine ilişkin belirsizli-
ğin etkilerinin finansal tablolara nasıl yansıtılacağını açıklığa kavuşturmak suretiyle UMS 12’de yer alan hükümlere ilave 
gereklilikler getirmektedir. Bu Yorumun yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri olmakla 
birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, UFRYK 23’ün uygulanmasının konsolide finansal tabloları üzerin-
deki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.

UFRS’deki Yıllık İyileştirmeler: 2015–2017 Dönemi

Uygulamadaki standartlar için yayınlanan “UFRS’de Yıllık İyileştirmeler / 2015-2017 Dönemi” aşağıda sunulmuştur. Bu 
değişiklikler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. UFRS’lerdeki bu değişiklik-
lerin uygulanmasının, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (devamı)

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanmış fakat KGK tarafından henüz 
yayımlanmamış yeni ve değiştirilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

UFRS’deki Yıllık İyileştirmeler: 2015–2017 Dönemi (devamı)

UFRS 3 İşletme Birleşmeleri ve UFRS 11 Müşterek Anlaşmalar

UFRS 3 ve UFRS 11, işletme tanımını karşılayan müşterek bir operasyonda sahip olduğu payın artışını nasıl muhasebeleş-
tireceğine açıklık getirmek üzere değiştirilmiştir. Müşterek taraflardan biri kontrol gücünü elde ettiğinde, bu işlem aşama-
lı olarak gerçekleşen işletme birleşmesi olarak dikkate alınarak satın alan tarafın önceden sahip olduğu payı gerçeğe 
uygun değeriyle yeniden ölçmesi gerekecektir. Taraflardan birinin müşterek kontrolü devam ettiğinde (ya da müşterek 
kontrolü elde ettiğinde) daha önce sahip olunan payın yeniden ölçülmesi gerekmemektedir.

UMS 12 Gelir Vergileri

UMS 12 temettülerden kaynaklanan gelir vergilerinin (özkaynak olarak sınıflandırılan finansal araçlara yapılan ödemeler 
de dahil olmak üzere) işletmenin dağıtılabilir kâr tutarını oluşturan işlemlerle tutarlı olarak (örneğin; kâr veya zararda, 
diğer kapsamlı gelir unsurları içerisinde veya özkaynaklarda), muhasebeleştirilmesini açıklığa kavuşturmak üzere değişti-
rilmiştir.

UMS 23 Borçlanma Maliyetleri 

UMS 23, finansman faaliyetlerinin tek bir merkezden yürütüldüğü durumlarda aktifleştirilebilir borçlanma maliyetlerinin 
hesaplanmasında kullanılan genel amaçlı borçlanma havuzuna, halihazırda geliştirme aşamasında olan veya inşaa-
tı devam eden özellikli varlıkların finansmanı için doğrudan borçlanılan tutarların dahil edilmemesi gerektiğine açıklık 
kazandırmak üzere değiştirilmiştir. Kullanıma veya satışa hazır olan özellikli varlıkların – veya özellikli varlık kapsamına 
girmeyen herhangi bir varlığın - finansmanı için direkt borçlanılan tutarlar ise genel amaçlı borçlanma havuzuna dahil 
edilmelidir.

UMS 28’deki değişiklikler- İştiraklerdeki ve İş ortaklıklarındaki uzun dönemli yatırımlar 

UMSK tarafından Ekim 2017’de iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlardan özkaynak yönteminin uygulanmadığı 
diğer finansal araçların ölçülmesinde UFRS 9 uygulanması gerektiğine açıklık getirmek üzere UMS 28’de değişiklik ya-
pılmıştır. Bu yatırımlar, esasında, işletmenin iştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki net yatırımının bir parçasını oluşturan 
uzun dönemli elde tutulan paylarıdır. Bir işletme, UMS 28’in ilgili paragraflarını uygulamadan önce, bu türden uzun dö-
nemli yatırımların ölçümünde UFRS 9’u uygular. UFRS 9 uygulandığında, uzun vadeli yatırımların defter değerinde UMS 
28’in uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir düzeltme yapılmaz. Bu değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan 
yıllık hesap dönemleri için geçerli olup, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, UMS 28 değişikliğinin uygulanması-
nın konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (devamı)

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanmış fakat KGK tarafından henüz 
yayımlanmamış yeni ve değiştirilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)

UFRS 9’daki değişiklikler- Negatif tazminata sebep olan erken ödemeler

UMSK, Ekim 2017’de finansal araçların muhasebeleştirilmesine yönelik açıklık kazandırmak üzere UFRS 9’un gereklilikle-
rini değiştirmiştir. Erken ödendiğinde negatif tazminata neden olan finansal varlıklar, UFRS 9’un diğer ilgili gerekliliklerini 
karşılaması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden veya gerçeğe uygun değer farkları diğer kapsamlı gelire yansıtı-
larak ölçülebilir. UFRS 9 uyarınca, sözleşmesi erken sona erdirildiğinde, henüz ödenmemiş anapara ve faiz tutarını büyük 
ölçüde yansıtan ’makul bir ilave tazminat’ ödenmesini gerektiren erken ödeme opsiyonu içeren finansal varlıklar bu kriteri 
karşılamaktadır. Bu değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup, erken uygulan-
masına izin verilmektedir. Grup, UFRS 9 değişikliğinin uygulanmasının konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel 
etkilerini değerlendirmektedir.

UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri 

18 Mayıs 2017’de, UMSK tarafından UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri standardı yayımlanmıştır. Sigorta sözleşmeleri için 
uluslararası geçerlilikte ilk standart olan UFRS 17, yatırımcıların ve ilgili diğer kişilerin sigortacıların maruz kaldığı riskleri, 
kârlılıklarını ve finansal durumunu daha iyi anlamalarını kolaylaştıracaktır. UFRS 17, 2004 yılında geçici bir standart olarak 
getirilen UFRS 4’ün yerini almıştır. UFRS 4, şirketlerin yerel muhasebe standartlarını kullanarak sigorta sözleşmeleri-
nin muhasebeleştirmelerine izin verdiğinden uygulamalarda çok çeşitli muhasebe yaklaşımlarının kullanılmasına neden 
olmuştur. Bunun sonucu olarak, yatırımcıların benzer şirketlerin finansal performanslarını karşılaştırmaları güçleşmiştir. 
UFRS 17, tüm sigorta sözleşmelerinin tutarlı bir şekilde muhasebeleştirilmesini ve UFRS 4’ün yol açtığı karşılaştırılabilirlik 
sorununu hem yatırımcılar hem de sigorta şirketleri açısından çözmektedir. Yeni standarda göre, sigorta yükümlülükleri 
tarihi maliyet yerine güncel değerler kullanılarak muhasebeleştirilecektir. Bu bilgiler düzenli olarak güncelleneceğinden 
finansal tablo kullanıcılarına daha yararlı bilgiler sağlayacaktır. UFRS 17’nin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021 ve sonrasında 
başlayan raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, UFRS 17’nin uygulanması-
nın konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.

2.7. Gerçeğe Uygun Değerlerin Belirlenmesi

Grup’un çeşitli muhasebe politikaları ve açıklamaları hem finansal hem de finansal olmayan varlık ve yükümlülüklerin 
gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesini gerektirmektedir. Uygulanabilir olması halinde, gerçeğe uygun değerlerin be-
lirlenmesinde kullanılan varsayımlarla ilgili ilave bilgiler varlık veya yükümlülüğe özgü dipnotlarda sunulmuştur.

Seviyelere göre değerleme yöntemleri şu şekilde tanımlanmıştır:

• Seviye 1: Özdeş varlıklar veya borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;

• Seviye 2: Seviye 1’de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar veya borçlar açısından doğrudan (fiyatlar aracı-
lığıyla) veya dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler;

• Seviye 3: Varlık veya borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (gözlemlenebilir 
nitelikte olmayan veriler).
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3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR

Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen iş ortaklıkları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Sun Express 396 271
Turkish DO&CO 229 198
TEC 210 152
THY Opet 202 103
TGS 138 108
Uçak Koltuk 16 18
TCI 11 12
Goodrich 6 6
Vergi İade Aracılık 1 1

1.209 869

 
Sun Express’in 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Varlıklar   5.426 3.518
Yükümlülükler   4.633 2.976
Özkaynaklar   793 542
Grup’un özkaynaklardaki payı   396 271

    1 Ocak - 31 Aralık 2017 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Hasılat   4.696 3.275
Dönem kârı / (zararı)   166 (76)
Dönem kârında / (zararında) Grup’un payı   83 (38)
       
Turkish DO&CO’ nun 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Varlıklar   679 611
Yükümlülükler   221 214
Özkaynaklar   458 397
Grup’un özkaynaklardaki payı   229 198

    1 Ocak - 31 Aralık 2017 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Hasılat   1.016 1.077
Dönem kârı   87 96
Dönem kârında Grup’un payı   44 48
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 TEC’ in 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Varlıklar   613 590
Yükümlülükler   184 277
Özkaynaklar   429 313
Grup’un özkaynaklardaki payı   210 152

    1 Ocak - 31 Aralık 2017 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Hasılat   1.918 1.032
Dönem kârı   90 104
Dönem kârında Grup’un payı   44 51

     

THY Opet’ in 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Varlıklar   2.325 1.611
Yükümlülükler   1.921 1.403
Özkaynaklar   404 208
Grup’un özkaynaklardaki payı   202 103

    1 Ocak - 31 Aralık 2017 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Hasılat   5.899 4.096
Dönem kârı   286 116
Dönem kârında Grup’un payı   143 57

     

TGS’nin 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Varlıklar   479 405
Yükümlülükler   204 188
Özkaynaklar   276 217
Grup’un özkaynaklardaki payı   138 108

    1 Ocak - 31 Aralık 2017 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Hasılat   942 789
Dönem kârı   84 34
Dönem kârında Grup’un payı   42 17

     

3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (devamı)

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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Uçak Koltuk’un 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Varlıklar   62 69
Yükümlülükler   30 33
Özkaynaklar   32 36
Grup’un özkaynaklardaki payı   16 18

    1 Ocak - 31 Aralık 2017 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Hasılat   39 27
Dönem zararı   (7) (7)
Dönem zararında Grup’un payı   (3) (4)

     
       
TCI nın 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir :

    31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Varlıklar   36 39
Yükümlülükler   14 15
Özkaynaklar   22 24
Grup’un özkaynaklardaki payı   11 12

    1 Ocak - 31 Aralık 2017 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Hasılat   25 20
Dönem kârı / (zararı)   4 (6)
Dönem kârında / (zararında) Grup’un payı   2 (3)

    
       
Goodrich’ in 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Varlıklar   28 19
Yükümlülükler   14 8
Özkaynaklar   14 11
Grup’un özkaynaklardaki payı   6 6

    1 Ocak - 31 Aralık 2017 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Hasılat   55 31
Dönem kârı   3 4
Dönem kârında Grup’un payı   1 2

    

3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (devamı)

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

       
Vergi İade Aracılık A.Ş.’nin 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Varlıklar   4 3
Yükümlülükler   1 1
Özkaynaklar   3 2
Grup’un özkaynaklardaki payı   1 1

    1 Ocak - 31 Aralık 2017 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Hasılat   4 2
Dönem kârı   1 -
Dönem kârında Grup’un payı   1 -

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

    1 Ocak - 31 Aralık 2017 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Sun Express   83 (38)
Turkish DO&CO   44 48
TEC   44 51
THY Opet   143 57
TGS   42 17
Uçak Koltuk   (3) (4)
TCI   2 (3)
Goodrich   1 2
Vergi İade Aracılık    1  - 
Toplam   357 130
       

3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (devamı)

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Grup yönetimi, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlen-
dirilmesi amacıyla sonuçları ve faaliyetleri hava taşımacılığı ve uçak teknik bakım hizmetleri bazında incelemektedir. 
Grup’un satış bilgilerine ilişkin detaylı bilgiler Not 26’da verilmiştir. 

Hava Taşımacılığı (“Havacılık”)
Şirket’in ana faaliyet konusu yurt içi ve yurt dışında yolcu ve kargo hava taşımacılığı yapmaktır.

Teknik Bakım Hizmetleri (“Teknik”)
Teknik bölümün ana faaliyet konusu, sivil havacılık sektöründe bakım onarım hizmeti ve her tür teknik ve altyapı desteği 
vermektir.

4.1 Toplam Varlıklar ve Yükümlülükler

Toplam Varlıklar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Havacılık  68.222 64.524

Teknik  4.739 4.428

Toplam 72.961 68.952

Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları (4.314) (3.878)

Konsolide mali tablolara göre toplam varlıklar 68.647 65.074

     

     

Toplam Yükümlülükler 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Havacılık  48.561  47.122 

Teknik  1.371  1.603 

Toplam 49.932 48.725

Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları (1.456) (1.550)

Konsolide mali tablolara göre toplam yükümlülükler 48.476 47.175

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)

4.2 Vergi Öncesi Kârı / (Zararı)

Bölüm Sonuçları:

1 Ocak-31 Aralık 2017 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Grup Dışı Hasılat  39.147  632    39.779 
Bölümlerarası Hasılat  161  3.418 (3.579)  - 
Hasılat 39.308 4.050 (3.579)  39.779 
Satışların Maliyeti (-) (32.427) (3.095)  3.579 (31.943)
Brüt Kâr 6.881 955 -  7.836 
Genel Yönetim Giderleri (-) (701) (325) 24 (1.002)
Pazarlama ve Satış Giderleri (-) (4.085) (20) 4 (4.101)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 988 131 (158)  961 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (151) (105) 130 (126)
Esas Faaliyet Kârı 2.932 636 - 3.568 
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 640 - - 640 
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) (5) - - (5)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 
Kârlarından / Zararlarından Paylar 

312 45 - 357 

Finansman Geliri/Gideri Öncesi  
 Faaliyet Kârı

3.879 681 - 4.560 

Finansman Gelirleri 232 1 (29) 204 
Finansman Giderleri (-) (3.963) (17) 29 (3.951)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr 148 665 - 813 

1 Ocak-31 Aralık 2016 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Grup Dışı Hasılat  28.959  509  -  29.468 
Bölümlerarası Hasılat  104  2.693 (2.797)  - 
Hasılat 29.063 3.202 (2.797) 29.468
Satışların Maliyeti (-) (26.521) (2.341)  2.811 (26.051)
Brüt Kâr 2.542 861 14 3.417
Genel Yönetim Giderleri (-) (660) (303) 15 (948)
Pazarlama ve Satış Giderleri (-) (3.483) (12) 2 (3.493)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 465 98 (124)  439 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (285) (88) 93 (280)
Esas Faaliyet Kârı (1.421) 556 - (865)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 420 - -  420 
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) (59) - - (59)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 
Kârlarından / Zararlarından Paylar 

75 55 -  130 

Finansman Geliri/Gideri Öncesi  
 Faaliyet Kârı

(985) 611 - (374)

Finansman Gelirleri 1.071 39 (36) 1.074 
Finansman Giderleri (-) (693) (41) 36 (698)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr (607) 609 - 2 

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)

4.3 Yatırım Faaliyetleri

1 Ocak-31 Aralık 2017 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam

Maddi ve maddi olmayan varlık alımı 4.979 517  - 5.496

Cari dönem amortisman gideri ve itfa payı 3.224 669  - 3.893

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar  
 

989 220  - 1.209

         

1 Ocak-31 Aralık 2016 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam

Maddi ve maddi olmayan varlık alımı 9.703 439  - 10.142

Cari dönem amortisman gideri ve itfa payı 3.113 357  - 3.470

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 746 123  - 869

5. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

         

    31 Aralık 2017   31 Aralık 2016

Kasa    9    9 

Banka – vadeli mevduatlar    6.670    4.775 

Banka – vadesiz mevduatlar    433    348 

Diğer hazır değerler    20    27 

    7.132   5.159

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2017
153  TL %11,41 - %12,58  Ocak 2018  153 

1.322  Avro %1,60 - %2,34 Mart 2018  5.982 
141  ABD Doları %2,87 - %3,53  Mart 2018  535 
        6.670

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:  

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2016
1.284  TL %7,43 - %10,12 Ocak 2017  1.300 
209  Avro %1,60 - %1,97 Mart 2017  778 
764  ABD Doları %1,85 - %3,16 Mart 2017  2.697 

        4.775

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

6. FİNANSAL YATIRIMLAR

Kısa vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017   31 Aralık 2016

3 aydan uzun vadeli mevduatlar 736   1.228

3 aydan uzun vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2017

162 Avro %1,68 - %1,93 Mayıs 2018 736

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2016

123  ABD Doları %3,03 - %3,12 Mayıs 2017 433

214 Avro %1,64 - %1,90 Haziran 2017 795

      1.228

Uzun vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Borçlanma senetleri    
 - Satılmaya Hazır 189 -
 - Vadeye kadar elde tutulacak - 161
Diğer uzun vadeli finansal yatırımlar 4 4
  193 165

Grup Yönetimi vadeye kadar elde tutulacak varlıklar ile alakalı niyetini değiştirmiş ve satışa hazır varlıklar olarak 
sınıflanmasına karar vermiştir.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal yatırımların detayı aşağıdaki gibidir:
 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Borçlanma senetleri / Satılmaya hazır    
 - Devlet Tahvilleri 65 -
 - Eurobondlar 124 -

  189 -

31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla satılmaya hazır finansal yatırımların sözleşmede yer alan vade tarihine kalan sürelerine 
göre vade analizi aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

5 yıldan fazla 189 -

  189 -

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımların detayları aşağıdaki gibidir:

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2016

46 ABD Doları %4,75 - %8,50 Haziran 2019 - Mart 2026 161

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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7. KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR 

Kısa vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017   31 Aralık 2016
Kısa vadeli krediler 2.807 4.776

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kısa vadeli kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2016

400  ABD Doları %1,64 - %2,30 Ekim 2018 1.509
288 Avro %0,40 - %0,75 Aralık 2018 1.298

   2.807

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2016
250  ABD Doları %1,02 Ocak 2017 881

1.050 Avro %0,50 - %0,75 Ekim 2017 3.895

4.776

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar (Not:18) 3.598 3.656
Banka kredileri 109 90

3.707 3.746
Uzun vadeli borçlanmalar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar (Not:18) 27.382 27.189
Banka kredileri 302 337

27.684 27.526

31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla banka kredilerine ilişkin vade analizi aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
1 yıldan az 109 90
1 – 5 yıl arası 302 337

411 427

5 yıl vadeli 115 milyon Avro banka kredisinin yıllık maliyeti Euribor + %2,45’dir. Grup faiz ve kur riskini Not 37’de değerlen-
dirmektedir.

Finansal işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin mutabakat:

 
2016

Finansal Kira Geri 
Ödemeleri

  Gayri nakdi 
değişimler

  Yeni Finansal Kira 
Yükümlülükleri 2017

Finansal Kiralama Borçları 30.845 (7.252)   4.912   2.476 30.981
Banka Kredileri 5.203 (10.697)   867    7.844 3.217
  36.048 (17.949)   5.779   10.320 34.198
               

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

8. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa vadeli diğer finansal yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017   31 Aralık 2016

Diğer finansal yükümlülükler 61   13

Bankaya borçlar hesabı ay sonu vergi ve SSK ödemeleri için banka tarafından faizsiz olarak kullandırılan gecelik borçlar-
dan oluşmaktadır.

9. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Turkish DO&CO  -  9 

İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer borçlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

THY Opet (*) 25 -

(*) 2017 yılına ait temettü gelirinden alınan kâr payı avansıdır.

Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen ortaklıklara kısa vadeli ticari borçlar aşağıdaki gibidir:

          31 Aralık 2017   31 Aralık 2016

THY Opet          292    150 

Turkish DO&CO          105    120 

TGS          62    53 

Sun Express          31    65 

TEC          135    65 

Goodrich          4    2 

TCI          6    - 

          635   455

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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9. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki gibidir:

Satışlar
 
 

1 Ocak- 
31 Aralık 2017

 
 

1 Ocak- 
31 Aralık 2016

Sun Express    89    92 
TEC    48    45 
TGS    22    17 
Turkish DO&CO    4    4 
Goodrich    2    2 
THY Opet    -    1 
Uçak Koltuk    1    1 
TCI    1    - 
    167   162
         
         

Alışlar 
  1 Ocak- 

31 Aralık 2017
  1 Ocak- 

31 Aralık 2016   
THY Opet    5.068    3.481 
Turkish DO&CO    876    985 
TEC    1.049    900 
TGS    880    740 
Sun Express    577    657 
Goodrich    34    19 
Uçak Koltuk    6    12 
TCI    2    4 
    8.492   6.798

Grup ile THY Opet arasındaki işlemler havacılık yakıtları temininden; Turkish DO&CO arasındaki işlemler ikram hizmetleri 
işlemlerinden; Sun Express arasındaki işlemler, koltuk ve uçak kiralama işlemlerinden; TGS arasındaki işlemler yer hizmet-
leri temininden; TEC arasındaki işlemler motor bakım hizmetlerinden kaynaklanmaktadır. İlişkili taraflardan olan alacaklar 
teminatsız olup, ticari olan alacakların vadesi yaklaşık 30 gündür.

Şirket’in, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey 
yöneticilere cari dönemde sağlanan tamamı kısa vadeli faydalardan oluşan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 
14 TL’dir (31 Aralık 2016: 13 TL).

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

10. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Ticari alacaklar 2.516 1.603
Şüpheli alacaklar karşılığı (283) (269)

2.233 1.334

Şüpheli alacak karşılığı geçmişteki tahsil edilmeme tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir. Grup’un ticari alacaklarına 
ilişkin kredi riski, kur riski ve değer düşüklüğüne ilişkin detaylar Not:37’de açıklanmıştır.

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflara ticari borçlar aşağıdaki gibidir

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
Ticari borçlar 2.591 1.710
Diğer ticari borçlar 3 4

2.594 1.714

Grup kur riskini Not 37’de değerlendirmektedir.

11. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
 Maaş tahakkukları 407 363
 Prim Tahakkukları 196 -
 Ödenecek SGK primleri 152 141

755 504

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
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12. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2017   31 Aralık 2016
 Uçak alımı için yapılan nakdi olarak geri alınacak  
 ön ödemeler (net) 

  439   2.099

 Teknik satınalma işlemlerinden doğan alacaklar   266   456

 Fon transferi güçlüğü olan banka hesapları (*)   207   216

 Geri alınacak vergiler   204   136

 Pilotlara ilişkin eğitim alacakları   61   37

 Personelden alacaklar   6   2

 Diğer alacaklar   21   22

    1.204   2.968

         
(*) 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bu tutar Fas, Etiyopya, Bangladeş, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Nijer, Mali, Fildişi Sahilleri, Burkina Faso, Eritre, 
Mozambik, Venezuela Bolivar Cumhuriyeti, Kamerun Cumhuriyeti, Çad Cumhuriyeti, Gabon ve Benin’ deki bankalarda tutulan hesaplarla ilgilidir. (31 Aralık 
2016 tarihi itibarıyla bu tutar Fas, Etiyopya, Gana, Bangladeş, Sudan, Mısır, Arjantin, Cezayir, Yunanistan, Nijerya, Ukrayna, Senegal, Nijer, Mali, Fildişi 
Sahilleri, Burkina Faso, Eritre, Mozambik ve Benin’ deki bankalarda tutulan hesaplarla ilgilidir.)

         

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2017   31 Aralık 2016

 Yatırım destek alacağı (Not 2.4.16)   966   741

 Uçak alımı için yapılan nakdi olarak geri alınacak ön ödemeler (net)   932   727

 Pilotlara ilişkin eğitim alacakları   379   236

 Verilen depozito ve teminatlar   37   53

 Fon transferi güçlüğü olan banka hesapları (*)   22   20

 Faiz ve akaryakıt takas sözleşmeleri depozitoları   -   38

    2.336   1.815

(*) 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bu tutar Suriye’deki bankalarda tutulan hesaplarla ilgilidir.

İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2017   31 Aralık 2016
 Ödenecek vergi ve fonlar   161   278
 Alınan depozito ve teminatlar   38 40
 Kiralama firmalarına borçlar   38 -
 Diğer borçlar   8 8
    245 326
       
         
İlişkili olmayan taraflara uzun vadeli diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
    31 Aralık 2017   31 Aralık 2016
 Faiz ve akaryakıt sözleşmeleri depozitoları   142   -
 Kiralama firmalarına borçlar   112   -
 Alınan depozito ve teminatlar   60   39

    314   39

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

13. STOKLAR 

    31 Aralık 2017   31 Aralık 2016

Teknik malzeme stokları   548   620

Diğer stoklar   274   211

    822   831

Değer düşüklüğü karşılığı (-)   (94)   (68)

    728   763

         

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin stok değer düşüklüğündeki değişim aşağıdaki 
gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 2017 1 Ocak - 31 Aralık 2016

Dönem başı ayrılmış karşılık   68   48

Yabancı para çevrim farkı   5   11

Dönem içinde ayrılan karşılık   21   9

Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık   94   68

14. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla, peşin ödenmiş giderler ve ertelenmiş gelirler aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli peşin ödenen giderler 31 Aralık 2017   31 Aralık 2016

Verilen sipariş avansları 94   95

Peşin ödenen diğer giderler 135   78

Peşin ödenen faaliyet tipi kiralama giderleri 73   55

Peşin ödenen reklam giderleri 49   42

Peşin ödenen satış komisyonları 49   42

Peşin ödenen sigorta giderleri 26   17

Peşin ödenen kredi faiz giderleri 24   17

  450   346

Uzun vadeli peşin ödenen giderler 31 Aralık 2017   31 Aralık 2016

Peşin ödenen motor bakım giderleri 1.638   1.550

Peşin ödenen uçak finansman giderleri 179   207

Maddi duran varlık alımlarına ilişkin yapılan ödemeler 29   40

Peşin ödenen diğer giderler 26   28

  1.872   1.825

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
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14. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER (devamı)

Ertelenmiş gelirler   31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Yolcu uçuş yükümlülükleri   3.774 2.762

Diğer kısa vadeli ertelenmiş gelirler   57 41

    3.831 2.803

     

Yolcu Uçuş Yükümlülükleri   31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Bilet satışından doğan yolcu uçuş yükümlülükleri   2.879 2.034

Mil yükümlülükleri   895 728

    3.774 2.762

     

Kısa vadeli diğer ertelenmiş gelirler   31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Alınan avanslar   36 20

Ertelenmiş finansal gelirler   17 -

Gelecek aylara ait banka protokol geliri   4 20

Gelecek aylara ait diğer gelirler   - 1

    57 41

       

Uzun vadeli ertelenmiş gelirler   31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Brüt hibe krediler   116 108

Hibe krediler birikmiş amortismanı   (110) (93)

Ertelenmiş finansal gelirler   153 -

Gelecek aylara ait banka protokol geliri   - 5

    159 20

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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16. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

Maliyet 
 Slot Hakları ve Satın 

Alınmış Teknik Lisanslar  Haklar  Diğer Haklar  Toplam 
Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2017 155 495 17 667

Çevrim farkı 11 36 1 48

İlaveler  - 29  - 29

Çıkışlar  -  -  -  - 

Transferler  - 3  - 3

Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2017 166 563 18 747

         

Birikmiş Amortisman        

Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2017  - 403 5 408

Çevrim farkı  - 32  -  32

Cari dönem itfa payı  - 56 2 58

Çıkışlar  -  -  -  - 

Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2017  - 491 7 498

Net defter değeri: 31 Aralık 2017 166 72 11 249

         

Maliyet
 Slot Hakları ve Satın 

Alınmış Teknik Lisanslar  Haklar  Diğer Haklar  Toplam 
Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2016 128 398 14 540

Çevrim farkı 27 85 3 115

İlaveler  - 16  - 16

Çıkışlar  -  (7)  - (7)

Transferler  - 3  - 3

Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2016 155 495  17 667

         

Birikmiş Amortisman        

Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2016  - 279 3 282

Çevrim farkı  - 68 1 69

Cari dönem itfa payı  - 63 1 64

Çıkışlar  - (7)  -  (7)

Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2016  - 403 5 408

Net defter değeri: 31 Aralık 2016 155 92 12 259

Grup, satın almış olduğu slot haklarını ve haklara dahil edilen MNG Teknik’ in satın alınmasıyla elde edilen lisansları süre 
konusunda herhangi bir sınırlandırma olmadığından sınırsız yararlı ömre sahip maddi olmayan duran varlık kapsamında 
değerlendirmiştir.
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17. ŞEREFİYE 

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Maliyet    

Açılış Bakiyesi 44 36

Çevrim farkı 3 8

Kapanış bakiyesi 47 44

31 Aralık 2017 itibarıyla konsolide finansal tablolarda, MNG Teknik satın alımı esnasında oluşan şerefiye mevcuttur. 
Şerefiyenin kayıtlı değeri için 2015 yılında değer düşüklüğü tespit çalışması yapılmış olup herhangi bir değer düşüklüğüne 
rastlanmamıştır.

18. KİRALAMA İŞLEMLERİ

Finansal kiralama borçlarının vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017   31 Aralık 2016

1 yıldan az  4.168    4.186 

1 – 5 yıl arası  14.024    12.286 

5 yıldan fazla  15.800    17.487 

  33.992   33.959

Eksi: Gelecek yıllara ait faiz gideri (3.012)   (3.114)

Mali tablolada gösterilen finansal kiralama borçlarının anapara tutarı 30.980 30.845

       

Faiz aralığı: 31 Aralık 2017   31 Aralık 2016

Değişken oranlı borçlar  18.780    17.393 

Sabit oranlı borçlar  12.200    13.452 

  30.980   30.845

Grup, belirli uçak ve yedek motorları finansal kiralama yoluyla edinmiş olup sözleşmelerin ortalama kira süresi 10-12 
yıldır. Grup’un, kiralama dönemi sonunda ilgili varlığı önemsiz bir değer üzerinden satın alma hakkı mevcuttur. Finansal 
kiralamaya konu varlıklar, kiraya veren adına teminat olarak gösterilmiştir. 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, ABD Doları, Avro, İsviçre Frangı ve Japon Yeni cinsinden ifade edilen finansal kiralama 
borçlarının ağırlıklı ortalama faiz oranları, sabit oranlı borçlar için %2,77 (31 Aralık 2016: %2,81), değişken oranlı borçlar için 
ise %1,48 (31 Aralık 2016: %1,15)’dir.

19. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 28.12.2010 / 99256 ve 18.12.2014 / 117132 no’lu teşvik belgeleri kapsamında uçak 
yatırımlarında, kurumlar vergisi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti ve sigorta primi işveren hissesi desteği avantajlarından 
yararlanılmaktadır. İlgili yatırım desteğinin muhasebeleştirilmesine ilişkin.Not:.2.4.16’ya.bakınız.
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20. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla kısa vadeli karşılıklar aşağıdaki gibidir:

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

  31 Aralık 2017   31 Aralık 2016

Kullanılmamış izin karşılığı   155   155

       

İzin karşılıklarının 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 hesap dönemlerindeki değişimi aşağıdaki gibidir:

       

  1 Ocak -  
31 Aralık 2017

  1 Ocak -  
31 Aralık 2016   

Dönem başı ayrılmış karşılık   155   150

Cari dönemde (çözülen) / ayrılan karşılık    (4)   8

Yabancı para çevrim farkı    4    (3)

Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık   155   155

Grup, her raporlama dönemi sonunda kullanılmamış izin günleri için, çalışanların ücretleri üzerinden izin karşılığı 
hesaplayarak finansal tablolara yansıtmaktadır.

       

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar        

    31 Aralık 2017   31 Aralık 2016

Dava karşılıkları   82   60

         

Dava karşılıklarının 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 hesap dönemlerindeki değişimi aşağıdaki gibidir:

   
1 Ocak -  

31 Aralık 2017  
1 Ocak -  

31 Aralık 2016

Dönem başı ayrılmış karşılık   60   44

Cari dönemde ayrılan karşılık   27   25

Konusu kalmayan karşılık    (5)    (9)

Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık   82   60

Grup, faaliyetleri gereği maruz kaldığı aleyhte açılan davalara ilişkin karşılık ayırmaktadır. Aleyhte açılan davalar 
genellikle eski çalışanların açtığı işe iade davaları ile kayıp ya da hasar görmüş bagaj ve kargolara ilişkindir. Tahmin, 
hukuki görüş çerçevesinde yapılmıştır. Bu tutarlar davalar için ayrılan karşılığı belirlemek amacıyla iskonto edilmemiştir, 
çünkü etkisi önemli boyutta değildir. Karşılık tutarının 1 yıl içinde ödeneceği öngörülmektedir.
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21. TAAHHÜTLER

a) Verilen Teminatlar: 31 Aralık 2017 itibarıyla verilen teminat mektupları tutarı 3.238 TL’dir. (31 Aralık 2016: 3.662 TL).

  31 Aralık 2017   31 Aralık 2016

  Dövizli Tutar   TL Karşılığı   Dövizli Tutar   TL Karşılığı

A. Kendi tüzel kişiliği adına verilen     3.238       3.662

 - Teminatlar              

 TL 34  34  27   27

 Avro 326   1.474   930   3.450

 ABD Doları 451   1.700   48   169

 Diğer     30    -   16

B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil  
 edilen ortaklıklar lehine verilen TRİ’ler

 -    -    -    - 

C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi 
 amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu  
 temin için verilen TRİ’ler

 -    -    -    - 

D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı  -    -    -    - 

 i. Ana ortak lehine verilen TRİ’ler  -    -    -    - 

 ii. B ve C maddeleri kapsamına 

 - 

 

 - 

 

 - 

 

 -  girmeyen diğer grup şirketleri lehine      

 verilen TRİ’ler      

 iii. C maddesi kapsamına girmeyen    

 - 

     

 -  3. kişiler lehine verilen TRİ’ler  -      -  

      3.238       3.662

Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin (“D”) Grup’un özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla %0’dır (31 Aralık 
2016: %0).

b) Faaliyet Tipi Uçak Kiralama Borçları: Grup’un henüz tahakkuk etmemiş ve iskonto edilmemiş tutarlar üzerinden, 
faaliyet tipi uçak kiralama borçlarının dökümü aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2017   31 Aralık 2016

Bir yıldan az   1.352   1.151

1 – 5 yıl arası   3.584   2.720

5 yıldan fazla   2.856   626

    7.792   4.497

         

         

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

21. TAAHHÜTLER (devamı)

c) Faaliyet Tipi Diğer Kiralama Borçları 

Şirketin kullanımda ve kiralama dönemi 15 yıl olan, inşaatı devam eden ve kiralama dönemi 23 yıl olan hangar arazilerine 
ilişkin faaliyet tipi kiralamaları bulunmaktadır. Grup’un bu kira sözleşmelerine ilişkin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2017   31 Aralık 2016
Bir yıldan az   17   16
1 – 5 yıl arası   76   69
5 yıldan fazla   86   102
    179   187

d) Teslim Alınacak Uçaklara İlişkin Taahhütler

Grup, 2013-2023 yılları arasında teslim almak üzere, uçak üreticisi firmalarca yapılacak indirimler öncesi liste fiyatlarına 
göre, uçak alımlarının toplam bedeli yaklaşık olarak 34,7 milyar ABD Doları (tam tutar) olan 259 adet uçak için anlaşma 
imzalamıştır. Söz konusu uçaklardan 2 tanesi 2013 yılında, 10 tanesi 2014 yılında, 33 tanesi de 2015 yılında, 43 tanesi 2016 
yılında ve 4 tanesi de 2017 yılında teslim alınmıştır. Grup, uçak alımları ile ilgili olarak ilgili firmalara 31 Aralık 2017 itibarıy-
la 380 milyon ABD Doları (tam tutar) avans ödemesi yapmıştır.

22. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2017   31 Aralık 2016
Kıdem tazminatı karşılığı   482   397

Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır:

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona 
erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile de-
ğişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazmi-
natlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 
23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır. 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı 
tavanı 5.002 TL (tam tutar) (1 Ocak 2017: 4.426 TL (tam tutar)’dir.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, çalı-
şanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi 
yoluyla hesaplanmaktadır. 

TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal 
değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında 
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Bu neden-
le, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, ekli konsolide finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden 
kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 
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22. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı)

İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %7,00 enflasyon (31 Aralık 2016: %7,00) ve %12,00 faiz (31 Aralık 2016: %11,00) 
oranı varsayımlarına göre hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Grup’a kalacak olan kıdem 
tazminatı tutarlarının tahmini oranı %2,64 olarak dikkate alınmıştır (31 Aralık 2016: %2,45). Kıdem tazminatı tavanı altı 
ayda bir revize edilmekte olup, Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 
geçerli olan 5.002 (tam tutar) TL tavan tutarı dikkate alınmıştır. 

Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki değişim aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016
Dönem başı ayrılmış karşılık   397   348
Cari hizmet maliyetleri   78   75
Faiz maliyeti   46   15
Aktüeryal kayıp   23 18
Ödemeler   (50)   (47)
Yabancı para cevrim farkı   (12)   (12)
Dönem sonu itibari ile ayrılan karşılık   482   397

23. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde niteliklerine göre giderler aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016
Akaryakıt giderleri   10.433   8.044
Personel giderleri   6.438   5.605
Amortisman giderleri   3.893   3.470
Yer hizmetleri giderleri   2.388   1.936
Bakım giderleri   2.362   1.782
Yolcu hizmet ve ikram giderleri   1.854   1.751
Üstgeçiş giderleri   1.852   1.515
Konma ve konaklama giderleri   1.703   1.345
Faaliyet tipi kiralama giderleri   1.182   738
Komisyon ve teşvik giderleri   1.145   951
Rezervasyon sistem giderleri   841   650
Kısa dönemli uçak kirası giderleri   739   750
Reklam ve tanıtım giderleri   610   634
Hizmet giderleri   259   227
Kira giderleri   245   203
Sigorta giderleri   186   150
Haberleşme ve bilişim giderleri   174   140
Vergi giderleri   143   106
Nakliye giderleri   109   83
Müşavirlik ve danışmanlık giderleri   50   38
Sistem kullanım ve üyelik giderleri   31   23
Aydınlatma, ısıtma, enerji ve su giderleri   30   29
Üyelik giderleri   24   18
Diğer giderler   355   304
    37.046   30.492
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24. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıkların dökümü aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017   31 Aralık 2016

Devreden KDV 313   83

Personel ve iş avansları 16   10

  329   93

31 Aralık 2017 ve 2016 diğer kısa vadeli yükümlülüklerin dökümü aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2017   31 Aralık 2016

Bakım onarım gider tahakkukları 740   738

Diğer gider tahakkukları 35   15

Diğer yükümlülükler 9   5

  784   758

25. ÖZKAYNAKLAR

Grup’un sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Grup   %   31 Aralık 2017   %   31 Aralık 2016

Türkiye Varlık Fonu (*) A   49,12   678   -   -

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi  
 Başkanlığı (*)

C   -   -   49,12   678

Diğer (Halka Açık Kısım) A   50,88   702   50,88   702

Ödenmiş sermaye         1.380       1.380

Sermaye düzeltmesi farkları (**)         1.124       1.124

Düzeltilmiş sermaye         2.504       2.504

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

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan Türk Hava Yolları A.O. sermayesinin %49,12’lik payı-
nın tamamı 3 Şubat 2017 itibarıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’ne devredilmiştir. Türkiye Varlık Fonu Yö-
netimi A.Ş., T.C. Başbakanlığa bağlı, sermayesinin tamamı T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait bir kamu 
kuruluşudur. Söz konusu devir, Türk Hava Yolları A.O.’nun mevcut yönetim şeklinde, stratejilerinde, politikalarında ve ticari 
kararlarında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır. 

(**) Sermaye düzeltme farkları, sermaye ödemelerinin 2004 yılına kadar enflasyon endeksleme farkını ifade etmektedir.
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25. ÖZKAYNAKLAR (devamı)

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Grup’un çıkarılmış ve ödenmiş sermayesi her biri 1 Kr nominal değerli 137.999.999.999 adet A 
grubu hisse ve 1 Kr nominal değerli 1 adet C grubu hisseden oluşmaktadır. Bu hisseler nama yazılıdır. C grubu hisse ÖİB’ye 
ait olup aşağıda belirtilen imtiyazlara sahiptir:

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

Ana Sözleşme Madde 10: Yönetim Kurulunun 9 üyesinden 8 üyesinin A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları 
seçimden en çok oy alan adaylardan ve bir üyesinin de C grubu hissedarın göstereceği adaydan seçilmesi zorunludur.

Ana Sözleşme Madde 14: Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu’nun alacağı kararların geçerliliği C grubu hisseyi temsilen 
seçilen üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır:

a) Ana Sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen şirket misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek kararların alınması,

b) Genel kurula ana sözleşme değişikliği önerilmesi,

c) Sermaye arttırılması, 

d) Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin pay defterine işlenmesi,

e) Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu’na sunduğu son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamının beher sözleşme bazın-
da %5’ini geçen ve Şirket’i doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlem yapması, taahhüt altına sokacak 
her türlü kararın alınması (şöyle ki kamu payının Şirket sermayesindeki payı %20’nin altına düştüğünde bu bent hük-
mü kendiliğinden ortadan kalkacaktır),

f) Şirket’in başka gruplarla birleşmesi, feshi veya tasfiyesi, 

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

Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

Türk Ticaret Kanunu’na göre, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net kârın %5’i olarak 
genel kanuni yedek akçe ayrılır. Ayrıca %20 sınırına tabi olmaksızın ödenmiş sermayenin %5’ini aşan tutarda kâr dağıtımı 
yapılması halinde, aşan kısmın %10’u kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, genel kanuni 
yedek akçe ödenmiş sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği 
zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler 
alınması için kullanılabilir. Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde yaparlar.
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25. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 

Yabancı Para Çevrim Farkları

Konsolide finansal tablolar ve dipnotların hazırlanabilmesi amacıyla, TMS 21 uyarınca, ilk etapta Grup’un yasal finansal 
tablolarındaki parasal bilanço kalemleri bilanço tarihindeki ABD Doları kuruyla; parasal olmayan bilanço kalemleri, gelir 
ve giderler ile nakit akımları ise işlemin gerçekleştiği tarihin kuruyla (tarihsel kur) ABD Doları’na çevrilmiş ve çevrim 
farkı özkaynaklar altında gösterilmiştir. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin çevriminden doğan çevrim kârı/zararı 
ise, kâr veya zararda finansman giderleri altında, kur farkı gideri hesabında ve ticari faaliyetlerden kaynaklanan çevrim 
kârı / zararı ise esas faaliyetlerden giderler altında kur farkı gideri hesabında gösterilmiştir. Ayrıca, yabancı para çevrim 
farklarında Grup’un müşterek yönetime tabi ortaklığı olan ve özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen 
iş ortaklıklarının özkaynaklarında kur değişiminden kaynaklanan değişim takip edilmektedir. 

Kar Payı Dağıtımı

Halka açık şirketler, kâr payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no’lu Kâr Payı 
Tebliği’ne göre yaparlar. 

Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hüküm-
lerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir dağıtım oranı tespit edilme-
miştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kâr dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kâr payı öderler. Ayrıca, kâr pay-
ları eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecek ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden 
kâr payı avansı dağıtılabilecektir. 

Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihli Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarında yer alan özkaynak kalemlerinin tutarları aşa-
ğıdaki gibidir:

Şirketin Özkaynak Kalemleri          

Ödenmiş Sermaye         1.380

Yasal Yedekler         76

Geçmiş Yıllar Zararları (*)         (7.143)

Dönem Zararı (*)         (2.869)

Toplam Özkaynaklar         (8.556)

(*) Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre kâr payı dağıtımına konu edilebilecek tutarlar olup bunların toplamı negatiftir.

Tanımlanmış Emeklilik Planlarındaki Aktüeryal Değişiklikler

TMS 19 (2011) adaptasyonunun sonuçlarına göre, tüm aktüeryal değişiklikler akabinde diğer kapsamlı gelirlerde tanım-
lanmıştır. 

Finansal Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları

Finansal Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları, gelecekteki nakit akımlarının finansal riskten korunması olarak belirlenen 
ve bu konuda etkin olan türev finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerin doğrudan özkaynak içerisinde 
muhasebeleştirilmesi sonucu ortaya çıkar. Finansal riske karşı korunmadan elde edilen ertelenmiş kazanç/zarar toplamı, 
finansal riske karşı korunan işlemin etkisi kâr/zararı etkilediğinde kâr/zararda muhasebeleştirilir.
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26. HASILAT

Brüt kârın dökümü aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak -  
31 Aralık 2017

  1 Ocak -  
31 Aralık 2016     

Yolcu gelirleri        

Tarifeli hizmetler    33.839    25.678 

Tarifesiz hizmetler    261    147 

Toplam yolcu gelirleri   34.100   25.825

Kargo gelirleri        

Yolcu uçaklarında taşınan    2.635    1.818 

Kargo uçaklarında taşınan    2.171    1.200 

Toplam kargo gelirleri   4.806   3.018

Toplam yolcu ve kargo gelirleri   38.906   28.843

Teknik gelirler    632    510 

Diğer gelirler   241   115

Net satışlar   39.779   29.468

Satışların maliyeti (-)   (31.943)   (26.051)

Brüt kâr   7.836   3.417

Toplam yolcu ve kargo gelirlerinin coğrafi dağılımı aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak -  
31 Aralık 2017

  1 Ocak -  
31 Aralık 2016     

• Avrupa 11.295 8.396

• Uzak Doğu 9.375 6.467

• Orta Doğu 4.608 3.471

• Amerika 5.189 3.903

• Afrika 3.619 2.751

Yurtdışı 34.086 24.988

Yurtiçi 4.820 3.855

Toplam yolcu ve kargo gelirleri 38.906 28.843
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27. SATIŞLARIN MALİYETİ

Satışların maliyetinin dökümü aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016
Akaryakıt giderleri 10.433 8.044
Personel giderleri 5.005 4.331
Amortisman giderleri 3.687 3.267
Yer hizmetleri giderleri 2.388 1.936
Bakım giderleri 2.362 1.782
Yolcu hizmet ve ikram giderleri 1.854 1.751
Üstgeçiş giderleri 1.852 1.515
Konma ve konaklama giderleri 1.703 1.345
Faaliyet tipi kiralama giderleri 1.182 738
Kısa dönemli uçak kirası giderleri 739 750
Sigorta giderleri 179 145
Kira giderleri 123 105
Nakliye giderleri 109 83
Hizmet giderleri 106 99
Vergi giderleri 51 40
Haberleşme ve bilişim giderleri 24 6
Aydınlatma, ısıtma, enerji ve su giderleri 16 14
Diğer satışların maliyeti 130 100

31.943 26.051

28. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ VE PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ

Genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016
Personel giderleri  410  428 
Amortisman giderleri  185  184 
Haberleşme ve bilişim giderleri  124  108 
Hizmet giderleri  113  91 
Kira giderleri  46  37 
Sistem kullanım üyelik giderleri  31  23 
Müşavirlik ve danışmanlık giderleri  22  11 
Aydınlatma, ısıtma, enerji ve su giderleri  14  15 
Vergi giderleri  8  6 
Sigorta giderleri  7  5 
Diğer genel yönetim giderleri  42  40 

1.002 948
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28. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ VE PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (devamı)

Pazarlama ve satış giderleri aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016
Komisyon ve teşvik giderleri 1.145 951
Personel giderleri 1.023 846
Rezervasyon sistem giderleri 841 650
Reklam ve tanıtım giderleri 610 634
Vergi giderleri 84 60
Kira giderleri 76 61
Hizmet giderleri 40 37
Müşavirlik ve danışmanlık giderleri 28 27
Haberleşme ve bilişim giderleri 26 26
Üyelik giderleri 24 18
Amortisman giderleri 21 19
Diğer satış pazarlama giderleri 183 164

4.101 3.493

29. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas faaliyetlerden diğer gelirlerin dökümü aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016
Ticari faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri, net  431  - 
Sigorta, tazminat ve ceza gelirleri  168  87 
Uçak, motor ve diğer alımlara ilişkin hibe kredi gelirleri  166  232 
Konusu kalmayan karşılıklar  65  38 
Satıcılardan elde edilen ciro primi  39  19 
Kira gelirleri  30  10 
Bankalardan elde edilen faiz dışı gelirler  28  23 
Vade farkı gelirleri  7  2 
Reeskont faiz geliri  3  2 
Diğer faaliyet gelirleri  24  26 

961 439

Esas faaliyetlerden diğer giderlerin dökümü aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016
Karşılık giderleri  79  71 
Tazminat ve ceza gideri  6  16 
Ticari faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gideri, net  -  145 
Diğer faaliyet giderleri  41  48 

126 280
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30. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER

Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin dökümü aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016
Finansal yatırımlar faiz geliri  233  167 
Devlet teşvik gelirleri  226  241 
Duran varlık satış kârları  176  12 
Menkul kıymet satış kârları  5  - 

640 420

Yatırım faaliyetlerinden giderlerin dökümü aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016
Duran varlık satış zararları  5 59

31. ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin giderler fonksiyon bazında olarak gösterilmiş olup 
detayları Not 27 ve 28’de yer almaktadır.

32. FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ

Finansman gelirlerinin dökümü aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016
Faiz gelirleri  174 92
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı kârları, net  -  708 
Türev işlemler makul değer fark kârları, net  - 266
Uçak alımına ilişkin ön ödeme reeskont faiz gelirleri  - 8
Diğer finansal gelirler  30  - 

204 1.074

Finansman giderlerinin dökümü aşağıdaki gibidir:

  1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016

Finansal faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı zararları, net 2.847   -

Finansal kiralama faiz gideri 762   604

Türev işlemler makul değer fark zararları, net 157   -

Uçak finansmanı giderleri 107   63

Kıdem tazminatı faiz maliyeti 46   15

Diğer finansal giderler 32   16

3.951 698
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33. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar aşağıdaki gibidir:

    31 Aralık 2017    31 Aralık 2016
Peşin ödenen vergiler ve fonlar  120 79

Dönem kârı vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir:

 

    31 Aralık 2017    31 Aralık 2016
Ödenecek kurumlar vergisi karşılığı 186 81
Peşin ödenen vergi ve fonlar (139) (73)
Vergi yükümlülüğü 47 8

Vergi gideri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:

    1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016
Cari dönem vergi gideri 179 65
Ertelenen vergi geliri (5) (16)
Vergi gideri 174 49

Diğer kapsamlı gelire ait vergi etkileri aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak-31 Aralık 2017   1 Ocak-31 Aralık 2016

   

Vergi 
öncesi 
tutar  

Vergi 
(gideri)/ 

geliri  

Vergi 
sonrası 

tutar  

Vergi 
öncesi 
tutar  

Vergi 
(gideri)/ 

geliri  

Vergi 
sonrası 

tutar

Yabancı para çevrim 
farklarındaki değişim  

1.486   -   1.486   2.849   -   2.849

Finansal riskten korunma 
fonundaki değişim  

209   ( 47)   162   1.276   ( 255)   1.021

Satılmaya hazır 
finansal varlıkların 
yeniden değerleme 
ve/veya sınıflandırma 
kazançlarındaki değişim  

4   ( 1)   3   -   -   -

Tanımlanmış emeklilik 
planlarındaki aktüeryal 
kayıplardaki değişim  

( 23)   5   ( 18)   ( 18)   4   ( 14)

Diğer kapsamlı gelir   1.676   ( 43)   1.633   4.107   ( 251)   3.856
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33. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)

Diğer kapsamlı gelire dahil yabancı para çevrim farklarındaki değişime ilişkin vergi etkisi bulunmamaktadır.

Kurumlar Vergisi

Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar vergisi oranı %20’dir. 5 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazete 
’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 2020 yılları için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu kanun 
kapsamında, 31 Aralık 2017 tarihli konsolide finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici farkların 
2018, 2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi oluşturacak kısmı için %22 vergi oranı ile, geçici farkların 2021 ve sonraki dö-
nemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı için ise %20 oranı ile hesaplanmıştır. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına iliş-
kin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık 
olan şirketin bağlı ortaklıkları konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanıma-
maktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi yükümlülükleri, konsolidasyon kapsamına alınan 
tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, en az iki yıl süreyle sahip olunan iştiraklerin 
ve gayrimenkullerin satışlarından elde edilen gelirlerin %75’i satış tarihinden itibaren beş yıl içinde sermaye artışında 
kullanılmak üzere özkaynak hesaplarına kaydedilmesi durumunda vergi istisnasına konu olur. Geriye kalan %25’lik kısım 
kurumlar vergisine tabidir. 2018’den itibaren geçerli olmak üzere bu oran taşınmazlar için %50 olarak revize edilmiştir. 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan 
vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer 
indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan 
matrah üzerinden hesaplanmaktadır.

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2016 yılı kurum kazanç-
larının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken 
geçici vergi oranı %20’dir. Zararlar gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kârdan düşülmek üzere maksimum 5 yıl 
taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan kârlardan düşülemez. Türkiye’de vergi de-
ğerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama 
dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu 
beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.

Gelir Vergisi Stopajı 

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kâr payı elde eden ve bu kâr paylarını kurum kazancına dahil ederek 
beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kâr 
payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj oranı %15’tir. Dağıtılmayıp 
sermayeye ilave edilen kâr payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.

Ertelenmiş Vergi

Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kay-
naklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu 
farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile TFRS’ye göre hazırlanan finansal 
tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)



188 189 

TÜRK HAVA YOLLARI
2017 YILLIK RAPORU

KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR

33. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)

Ertelenmiş Vergi (devamı)

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı da %20’dir.

Türkiye’de işletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıkları olan bağlı ortaklık-
lar, ertelenmiş vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile netleştirilmez ve ayrı olarak gösterilir.

Hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları/ (yükümlülükleri) aşağıdaki gibidir: 

    31 Aralık 2017   31 Aralık 2016
Sabit kıymetler (5.802) (5.009)
Uçuş yükümlülüklerine gelen düzeltmeler (476) (311)
Türev işlemler makul değer farkları (63) (36)
Birikmiş mali zarar 2.025 1.439
Gelecek aylara ait gelir ve giderler 280 170
Gider tahakkukları 183 148
Mil tahakkukları 130 126
Kıdem tazminatı karşılığı 90 69
Kullanılmamış izin karşılığı 4 4
Diğer 1 39
Ertelenen vergi yükümlülükleri (3.628) (3.361)

1 Ocak – 31 Aralık 2017 ve 2016 dönemlerindeki ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareketi aşağıdadır:

    1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016
Dönem başı ertelenmiş vergi yükümlülüğü 3.361 2.578
Ertelenmiş vergi geliri (5) (16)
Riskten korunma kazançları/kayıpları vergi gideri 47 255
Satılmaya hazır finansal varlıklar yeniden değerleme      
kazançları/kayıpları vergi gideri

1  - 

Tanımlanmış emeklilik paylarındaki aktüeryal kayıpların 
vergi geliri

(5) (4)

Yabancı para çevrim farkları 229 548
Dönem sonu ertelenmiş vergi yükümlülüğü 3.628 3.361
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33. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)

Ertelenmiş Vergi (devamı)

Ertelenmiş vergi aktifi ayrılmış devreden geçmiş yıl zararlarının kullanım hakkının sona erecekleri yıllar aşağıdaki gibidir:

    1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016
2018 yılında sona erecek 307 307
2019 yılında sona erecek  -  - 
2020 yılında sona erecek 395 395
2021 yılında sona erecek 6.447 6.493
2022 yılında sona erecek 2.976  - 
Ertelenen vergi yükümlülükleri 10.125 7.195

 Vergi giderinin mutabakatı:    1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016
Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kâr 813 2
%20 vergi oranı (20)% (163) - -
Vergi etkileri:  -
- yatırım destek kazancı 6% 45  - 48
- kanunen kabul edilmeyen giderler  -  -  - (3)
- özsermaye metodu ile muhasebeleştirilen iş 
ortaklıkları

9% 71  - 26

- geçmiş yıl mali zarar düzeltmesi (1)% (9)  - 3
- çevrim kâr/(zararı) (16)% (129)  - (123)
- ertelenmiş vergi oranındaki değişimin etkisi 1% 11  - -
Kâr veya zarardaki vergi karşılığı gideri (174) (49)

34. PAY BAŞINA KAZANÇ

Konsolide gelir tablolarında belirtilen pay başına kazanç, net kârın ilgili dönem içinde mevcut payların ağırlıklı ortalama 
adedine bölünmesi ile tespit edilir.

Şirketler mevcut paydaşlara birikmiş kârlardan payları oranında pay dağıtarak (“Bedelsiz Pay”) sermayelerini arttırabilir. 
Pay başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz pay ihracı çıkarılmış pay olarak sayılır. Dolayısıyla pay başına kazanç he-
saplamasında kullanılan ağırlıklı pay adedi ortalaması, payların bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygula-
mak suretiyle elde edilir.

Pay başına kazanç, net kârın ilgili dönemler içindeki ağırlıklı ortalama pay adedine bölünmesi ile hesaplanmıştır.

Toplam payların 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerindeki sayısı ve pay başına kazancın hesaplaması aşağıda gösterildiği 
gibidir: 
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34. PAY BAŞINA KAZANÇ (devamı) 

 1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016

1 Ocak itibariyle pay adedi (tam adet) 138.000.000.000 138.000.000.000

31 Aralık itibariyle pay adedi (tam adet) 138.000.000.000 138.000.000.000

Payların dönem içerisindeki ağırlıklı 
ortalaması (tam adet)

138.000.000.000 138.000.000.000

Dönem kârı / (zararı) 639 ( 47)
Pay başına kazanç / (zarar) (Kr) 0,46 ( 0,03)
Sulandırılmış pay başına kazanç / (zarar) (Kr) 0,46 ( 0,03)

35. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerine ilişkin kur değişimi etkilerinin analizi Not 37’de yer almaktadır.

36. TÜREV ARAÇLAR

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde Grup’un türev finansal araç varlık ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

Türev finansal varlıklar

 31 Aralık 2017   31 Aralık 2016
Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma 
amaçlı türev araçlar

694 541

Çapraz kur takas sözleşmeleri 57 134
Faiz oranı nakit akım riskinden koruma amaçlı 
türev araçlar

16 19

767 694

Türev finansal yükümlülükler

 31 Aralık 2017   31 Aralık 2016
Faiz oranı nakit akım riskinden koruma amaçlı 
türev araçlar

173 257

Çapraz kur takas sözleşmeleri 293 174
Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma 
amaçlı türev araçlar

15 83

481 514

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
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37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

(a) Sermaye risk yönetimi

Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkay-
nak dengesini en verimli şekilde kullanarak kârını artırmayı hedeflemektedir.

Grup’un sermaye yapısı Not 7’ de açıklanan finansal borçları içeren borçlar ve sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, ödenmiş 
sermaye, yedekler ile geçmiş yıl kârlarını da içeren özkaynaklar kalemlerinden oluşmaktadır. 

Grup’un yönetim kurulu sermaye yapısını periyodik olarak inceler. Bu incelemeler sırasında kurul, sermaye maliyeti ile 
birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri değerlendirir. Grup, kurulun yaptığı önerilere dayanarak, sermaye 
yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle dengede tutmaktadır.

Grup’un genel stratejisinde 2016 yılına göre bir değişiklik olmamıştır. 

 31 Aralık 2017   31 Aralık 2016
Toplam Borçlar 34.259 36.061
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri ve vadesi üç 
aydan uzun banka mevduatları

(7.868) (6.387)

Net Borç (A) 26.391 29.674
Toplam Özkaynak (B) 20.171 17.899
Toplam Sermaye (A+B) 46.562 47.573

Net borç/toplam sermaye oranı 0,57 0,62

(b) Finansal risk faktörleri

Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat 
riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup’un risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki 
belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmak-
tadır. Grup, çeşitli finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin 
olarak ise finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grup’un operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin azal-
tılmasına yönelik araçlar kullanılır. 
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37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(b) Finansal risk faktörleri (devamı)

b.1)Kredi riski yönetimi (devamı)

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup’a finansal bir 
kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır.

Grup’un kredi riski temel olarak ticari alacaklarına ilişkindir. Bilançoda gösterilen tutar Grup yönetiminin önceki tecrübe-
lerine ve cari ekonomik şartlara bağlı olarak tahmin ettiği şüpheli alacaklar düşüldükten sonraki net tutardan oluşmak-
tadır. Grup’un kredi riski çok sayıda müşteriyle çalışıldığından dolayı dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi risk yoğun-
laşması yoktur.

Grup’un 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş alacaklarının vade analizi aşağıda sunulmuştur.

Alacaklar

31 Aralık 2017
Ticari 

Alacaklar
Diğer 

Alacaklar
Bankalardaki 

 Mevduat
Türev 

Araçlar Diğer Toplam

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş  173  -  -  -  - 173

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş  133  -  -  -  - 133

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş  412  -  -  -  - 412

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş  153  -  -  -  - 153

Toplam vadesi geçen alacaklar  871  -  -  -  - 871

Teminat, vs ile güvence altına 
alınmış kısmı

 108  -  -  -  - 108

 Grup’un 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş alacaklarının vade analizi aşağıda sunulmuştur. 

Alacaklar

31 Aralık 2016 Ticari 
Alacaklar

Diğer 
Alacaklar

Bankalardaki 
 Mevduat

Türev 
Araçlar Diğer Toplam

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 188  -  -  -  - 188

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 122  -  -  -  - 122

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 426  -  -  -  - 426

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 67  -  -  -  - 67

Toplam vadesi geçen alacaklar 803  -  -  -  - 803

Teminat, vs ile güvence altına 
alınmış kısmı

22  -  -  -  - 22

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(b) Finansal risk faktörleri (devamı)

b.1)Kredi riski yönetimi (devamı)

Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmamış olanlara ilişkin aldığı nakit teminat 
ve teminat mektupları toplamı 108 TL’dir (31 Aralık 2016: 22 TL).

Bilanço tarihi itibarıyla, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmış olanlara ilişkin alınan teminatlar bulunmamak-
tadır.

b.2)Değer düşüklüğü 

Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, dava konusu alacaklar için ayrılmış karşılıklar ve geçmiş tahsil edile-
meme tecrübesine dayanılarak hesaplanmış karşılıklardan oluşmaktadır. Grup’un 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihlerinde sona 
eren yıllara ilişkin şüpheli alacak karşılığındaki değişimi aşağıdaki gibidir:

   1 Ocak - 31 Aralık 2017   1 Ocak - 31 Aralık 2016
Dönem başı ayrılan karşılık 269 209
Cari dönem gideri 52 46
Tahsil edilen alacak (56) (29)
Yabancı para çevrim farkı 18 43
Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık 283 269

b.3)Likidite riski yönetimi

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, Grup yönetiminin kısa, orta 
ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Grup, likidite riskini 
tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi 
yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.

Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki 
tablolar, Grup’un yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz 
konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Düzeltmeler kolonu ilerleyen dö-
nemdeki muhtemel nakit akımına sebep olan kalemi göstermektedir. Bahse konu kalem vade analizine dahil edilmiş olup, 
bilançodaki finansal yükümlülüklerin bilanço değerine dahil edilmemiştir.

Grup, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin 
eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir. 

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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 37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(b) Finansal risk faktörleri (devamı)

b.3)Likidite riski yönetimi (devamı)

Likidite riski tablosu:

31 Aralık 2017

Sözleşme uyarınca  
vadeler

Defter 
değeri

Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar 

toplamı 
(I+II+III+IV)

3 Aydan 
 Kısa (I)

3-12 ay 
 arası (II)

1-5 yıl  
arası (III)

5 yıldan  
uzun (IV)

Türev olmayan finansal yükümlülükler

Banka kredileri  2.807  2.807  890  1.917  -  - 

Finansal kiralama 
 yükümlülükleri  30.980 33.992  1.041  3.127  14.024  15.800 

Ticari borçlar  3.229 3.229  3.229  -  -  - 

Diğer finansal 
 yükümlülükler  61  61  61  -  -  - 

Toplam 37.077 40.089 5.221  5.044  14.024  15.800 

             

31 Aralık 2016

Sözleşme uyarınca  
vadeler

Defter 
değeri

Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar 

toplamı 
(I+II+III+IV)

3 Aydan 
 Kısa (I)

3-12 ay 
 arası (II)

1-5 yıl  
arası (III)

5 yıldan  
uzun (IV)

Türev olmayan finansal yükümlülükler

Banka kredileri 4.776 4.776 1.870 2.906  -  - 

Finansal kiralama  
 yükümlülükleri 30.845 33.959 928 3.258 12.286 17.487

Ticari borçlar 2.169 2.169 2.169  -  -  - 

Diğer finansal  
 yükümlülükler 13  13  13  -  -  - 

Toplam 37.803 40.917 4.980 6.164 12.286 17.487

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

 37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(b) Finansal risk faktörleri (devamı)

b.3)Likidite riski yönetimi (devamı)

31 Aralık 2017

Sözleşme uyarınca  
vadeler

Defter 
değeri

Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar 

toplamı 
(I+II+III+IV)

3 Aydan 
 Kısa (I)

3-12 ay 
 arası (II)

1-5 yıl  
arası (III)

5 yıldan  
uzun (IV)

Türev finansal (yükümlülükler)/varlıklar,net

Türev nakit giriş 
çıkışları, net 286 289 82 279 45  (117)

 

             

31 Aralık 2016

Sözleşme uyarınca  
vadeler

Defter 
değeri

Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar 

toplamı 
(I+II+III+IV)

3 Aydan 
 Kısa (I)

3-12 ay 
 arası (II)

1-5 yıl  
arası (III)

5 yıldan  
uzun (IV)

Türev finansal (yükümlülükler)/varlıklar,net          

Türev nakit giriş 
çıkışları, net 180 185 (2) 180 7  - 

b.4)Piyasa riski yönetimi 

Grup’un faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ve 
akaryakıt fiyatı ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Piyasa riskleri ayrıca, duyarlılık analizleri ile değerlendirilmek-
tedir. Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki 
yıla göre bir değişiklik olmamıştır. 

b.4.1) Kur riski yönetimi 

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup’un yabancı para cinsinden parasal 
ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağı-
daki gibidir:

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
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Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
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37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(b) Finansal risk faktörleri (devamı)

b.4) Piyasa riski yönetimi (devamı)

b.4.1) Kur riski yönetimi (devamı)

  31.12.17
   TL TOPLAM  TL  AVRO  JPY  CHF  Diğer 
1.Ticari Alacaklar  2.141  473  430  12  28  1.198 
2a.Parasal Finansal Varlıklar  7.333  215  6.933  13  6  166 
2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  - 
3.Diğer  1.392  534  386  25  21  426 
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)  10.866  1.222  7.749  50  55  1.790 
5.Ticari Alacaklar  -  -  -  -  -  - 
6a.Parasal Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  - 
6b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  - 
7.Diğer  401  14  353  -  -  34 
8.Duran Varlıklar (5+6+7)  401  14  353  -  -  34 
9.Toplam Varlıklar (4+8)  11.267  1.236  8.102  50  55  1.824 
10.Ticari Borçlar  2.031  1.370  522  1  7  131 
11.Finansal Yükümlülükler  2.723  61  1.805  780  77  - 
12a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  3.609  2.990  545  72  2  - 
12b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  237  237  -  -  -  - 
13.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  8.600  4.658  2.872  853  86  131 
14.Ticari Borçlar  -  -  -  -  -  - 
15.Finansal Yükümlülükler  21.944  -  13.363  7.905  676  - 
16a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  51  33  18  -  -  - 
16b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  482  482  -  -  -  - 
17.Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  22.477  515  13.381  7.905  676  - 
18.Toplam Yükümlülükler (13+17)  31.077  5.173  16.253  8.758  762  131 
19.Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev 
Araçların Net Varlık /(Yükümlülük) 
 Pozisyonu (19a-19b) 

 -  -  -  -  -  - 

19a.Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz  
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı

 -  -  -  -  -  - 

19b.Pasif Karakterli Bilanço Dışı  
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı

 -  -  -  -  -  - 

20.Net Yabancı Para Varlık /  
(Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)

 (19.810)  (3.937)  (8.151)  (8.708)  (707)  1.693 

21.Parasal Kalemler Net Yabancı  
Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu 
 (UFRS 7.B23)  
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 

 (20.884)  (3.766)  (8.890)  (8.733)  (728)  1.233 

22.Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal  
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri 

 -  -  -  -  -  - 

23.Döviz Varlıkların Hedge Edilen  
Kısmının Tutarı

 -  -  -  -  -  - 

24.Döviz Yükümlülüklerin Hedge  
Edilen Kısmının Tutarı

 -  -  -  -  -  - 

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
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37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(b) Finansal risk faktörleri (devamı)

b.4) Piyasa riski yönetimi (devamı)

b.4.1) Kur riski yönetimi (devamı)

  31.12.16
   TL TOPLAM  TL  AVRO  JPY  CHF  Diğer 
1.Ticari Alacaklar  1.248  334  278  3  20  613 
2a.Parasal Finansal Varlıklar  3.330  1.370  1.763  17  11  169 
2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  - 
3.Diğer  913  342  223  18  18  312 
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)  5.491  2.046  2.264  38  49  1.094 
5.Ticari Alacaklar  -  -  -  -  -  - 
6a.Parasal Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  - 
6b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  - 
7.Diğer  219  17  170  -  -  32 
8.Duran Varlıklar (5+6+7)  219  17  170  -  -  32 
9.Toplam Varlıklar (4+8)  5.710  2.063  2.434  38  49  1.126 
10.Ticari Borçlar  1.386  895  370  3  7  111 
11.Finansal Yükümlülükler  2.305  13  1.534  690  68  - 
12a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  2.704  2.082  502  117  3  - 
12b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  215  215  -  -  -  - 
13.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  6.610  3.205  2.406  810  78  111 
14.Ticari Borçlar  -  -  -  -  -  - 
15.Finansal Yükümlülükler  22.069  -  13.604  7.794  671  - 
16a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  18  2  16  -  -  - 
16b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  397  397  -  -  -  - 
17.Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  22.484  399  13.620  7.794  671  - 
18.Toplam Yükümlülükler (13+17)  29.094  3.604  16.026  8.604  749  111 
19.Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev 
Araçların Net Varlık /(Yükümlülük) 
Pozisyonu (19a-19b) 

 -  -  -  -  -  - 

19a.Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz  
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı

 -  -  -  -  -  - 

19b.Pasif Karakterli Bilanço Dışı  
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı

 -  -  -  -  -  - 

20.Net Yabancı Para Varlık /  
(Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)

 (23.384)  (1.541)  (13.592)  (8.566)  (700)  1.015 

21.Parasal Kalemler Net Yabancı  
Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu 
 (UFRS 7.B23)  
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

 (23.904)  (1.288)  (13.985)  (8.584)  (718)  671 

22.Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal  
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri 

 -  -  -  -  -  - 

23.Döviz Varlıkların Hedge Edilen  
Kısmının Tutarı

 -  -  -  -  -  - 

24.Döviz Yükümlülüklerin Hedge  
Edilen Kısmının Tutarı

 -  -  -  -  -  - 
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37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(b) Finansal risk faktörleri (devamı)

b.4) Piyasa riski yönetimi (devamı)

b.4.1) Kur riski yönetimi (devamı)

Kur riskine duyarlılık

Grup, başlıca, TL, AVRO, JPY ve CHF cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Aşağıdaki tablo Grup’un, TL, AVRO, JPY 
ve CHF kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Grup 
içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası 
değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece dönem sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri 
kapsar ve söz konusu kalemlerin dönem sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kâr/zararda 
ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.

31 Aralık 17 
Vergi Öncesi Kâr / (Zarar)

 Yabancı paranın  
 %10 değer kazanması 

 Yabancı paranın  
%10 değer kaybetmesi 

 
1- TL net varlık / yükümlülüğü (394)  394 
2- TL riskinden korunan kısım (-)  -  - 
3- TL net etki (1+2) (394) 394

4- Avro net varlık / yükümlülük  (815) 815
5- Avro riskinden korunan kısım (-)  -  - 
6- Avro net etki (4+5) (815) 815

4- JPY net varlık / yükümlülük  (871) 871
5- JPY riskinden korunan kısım (-)  -  - 
6- JPY net etki (4+5) (871) 871

7- CHF net varlık / yükümlülüğü (71) 71
8- CHF riskinden korunan kısım (-)  -  - 
9- CHF net etki (7+8) (71) 71

10- Diğer net varlık / yükümlülüğü 169 (169)
11- Diğer riskinden korunan kısım (-)  -  - 
12- Diğer net etki (10+11) 169 (169)

TOPLAM (3+6+9+12) (1.981) 1.981
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37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(b) Finansal risk faktörleri (devamı)

b.4) Piyasa riski yönetimi (devamı)

b.4.1) Kur riski yönetimi (devamı)

Kur riskine duyarlılık (devamı)

31 Aralık 16 
Vergi Öncesi Kâr / (Zarar)

 Yabancı paranın  
 %10 değer kazanması 

 Yabancı paranın  
%10 değer kaybetmesi 

1- TL net varlık / yükümlülüğü (154) 154
2- TL riskinden korunan kısım (-)  -  - 
3- TL net etki (1+2) (154) 154

4- Avro net varlık / yükümlülük (1.359) 1.359
5- Avro riskinden korunan kısım (-)  -  - 
6- Avro net etki (4+5) (1.359) 1.359

7- JPY net varlık / yükümlülük  (857) 857
8- JPY riskinden korunan kısım (-)  -  - 
9- JPY net etki (4+5) (857) 857

10- CHF net varlık / yükümlülüğü (70) 70
11- CHF riskinden korunan kısım (-)  -  - 
12- CHF net etki (7+8) (70) 70

13- Diğer net varlık / yükümlülüğü 102 (102)
14- Diğer riskinden korunan kısım (-)  -  - 
15- Diğer net etki (10+11) 102 (102)

TOPLAM (3+6+9+12+15) (2.338) 2.338

b.4.2) Faiz oranı riski yönetimi

Grup sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanmaktadır. Mevcut borçların faiz durumları göz önüne alındığında 
değişken faizli borçların büyük çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Bununla beraber, son yıllarda yapılan uçak finans-
manlarında maliyetin de uygun olması şartıyla sabit faizli borçlanmaların ağırlığı yükseltilerek değişken ve sabit faizli 
borçlar arasında kısmi bir denge oluşturulmaya çalışılmaktadır. Grup’un değişken faiz oranlı borçları Libor ve Euribor’a 
bağlı olduğu için lokal risklere bağımlılık düşüktür.
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37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(b) Finansal risk faktörleri (devamı)

b.4) Piyasa riski yönetimi (devamı)

b.4.2) Faiz oranı riski yönetimi (devamı)

Faiz Pozisyonu Tablosu

 31 Aralık 2017   31 Aralık 2016
Sabit Faizli Finansal Araçlar
Finansal Yükümlülükler   12.200 13.452

Değişken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Yükümlülükler 18.780 17.393
Riskten Korunma Muhasebesine Konu Olmayan Faiz 
Takası Sözleşmeleri (Net)

 (27)  (60)

Riskten Korunma Muhasebesine Konu Olan Faiz 
Takası Sözleşmeleri (Net)

 (131)  (178)

Not 38’de belirtildiği üzere Grup 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 11.832 milyon TL tutarındaki değişken faizli finansal yüküm-
lülüklerinin faiz oranını faiz takası işlemleri ile sabitlemiştir.

Faiz oranı duyarlılığı

Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan faiz oranı riskine ve bu oranda meydana gelebilecek 
değişikliğe göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur. Grup yönetimi değişken faizli borçların faizi 
olan, Libor ve Euribor faiz oranında %0,5’lik bir dalgalanma durumunda ortaya çıkabilecek etkileri hesaplamakta ve üst 
yönetime raporlamaktadır.

Libor ve Euribor faiz oranında %0,5’lik bir yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda:

Grup’un vergi öncesi dönem kârı 106 milyon TL azalacaktır (31 Aralık 2016 döneminde vergi öncesi dönem kârı 112 milyon 
TL azalacaktır). Libor ve Euribor faiz oranının %0,5 düşmesi durumunda ise vergi öncesi net dönem kârı aynı tutarlarda 
artacaktır.

Ayrıca, faiz oranı nakit akım riskinden korunma muhasebesine konu faiz takası sözleşmelerinden dolayı Libor ve Euribor 
faiz oranlarında % 0,5’lik bir artış meydana gelmesi durumunda ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 137 milyon 
TL artacaktır (31 Aralık 2016 döneminde ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 172 milyon TL artacaktır). Libor ve 
Euribor faiz oranlarında % 0,5’lik bir düşüş meydana gelmesi durumunda ise ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynak-
ları aynı tutarda azalacaktır.
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BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
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37. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(b) Finansal risk faktörleri (devamı)

b.4) Piyasa riski yönetimi (devamı)

b.4.3) Akaryakıt Fiyatı Duyarlılığı

Not 38’de açıklandığı üzere Grup 2009 yılından itibaren akaryakıt alımlarından kaynaklanan nakit akım riskinden korun-
ma amaçlı olarak vadeli yakıt alım sözleşmeleri yapmıştır. Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma muhasebesine 
konu edilen vadeli yakıt alım sözleşmelerinden dolayı, akaryakıt fiyatlarında %10’luk bir artış meydana gelmesi duru-
munda ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 439 milyon TL artacaktır. (31 Aralık 2016 döneminde ertelenmiş 
vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 926 milyon TL artacaktır) Akaryakıt fiyatlarında %10’luk bir düşüş meydana gelmesi 
durumunda ise ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 436 milyon TL azalacaktır. (31 Aralık 2016 döneminde erte-
lenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 4 milyon TL azalacaktır)

38. FİNANSAL ARAÇLAR

(a) Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:

• Standart vade ve koşullarda, aktif likit bir piyasada işlem gören finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun 
değeri kote edilmiş piyasa fiyatı üzerinden belirlenir.

• Türev araçların gerçeğe uygun değeri, kote edilmiş fiyatları kullanılmak suretiyle hesaplanır. Fiyatların mevcut ol-
madığı durumlarda, türev araçların (forward ve swap) vadeleri için uygulanabilir getiri eğrisi kullanılmak suretiyle 
indirgenmiş nakit akımı analizi kullanılır.
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38. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)

(a) Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri (devamı)

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:

• Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören 
borsa fiyatlarından değerlenmiştir.

• İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatın-
dan başka direk ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlen-
miştir.

• Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında 
kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir. 

Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aşağıdaki gibidir:

       
Raporlama tarihi itibariyle 

gerçeğe uygun değer seviyesi

Finansal varlıklar   31 Aralık 17  
1. Seviye 

TL  
2. Seviye 

TL  
3. Seviye 

TL
                 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara  

60

 

 - 

 

60

 

 - 
 yansıtılan finansal varlıklar        
 Türev araçlar        
                
Finansal riskten korunma muhasebesine  

707

 

 - 

 

707

 

 - 
 göre muhasebeleştirilen finansal varlıklar        
 Türev araçlar        
                 
Toplam   767    -   767    - 
                 
Finansal yükümlülükler                
                 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara  

178

 

 - 

 

178

 

 - 
 yansıtılan finansal varlıklar        
 Türev araçlar        
                
Finansal riskten korunma muhasebesine  

303

 

 - 

 

303

 

 - 
 göre muhasebeleştirilen finansal varlıklar        
 Türev araçlar        
                 
Toplam   481    -   481    - 
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38. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)

(a) Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri (devamı)

 

       
Raporlama tarihi itibariyle 

gerçeğe uygun değer seviyesi

Finansal varlıklar   31 Aralık 16  
1. Seviye 

TL  
2. Seviye 

TL  
3. Seviye 

TL
                 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara  

129

 

 - 

 

129

 

 - 
 yansıtılan finansal varlıklar        
 Türev araçlar        
                
Finansal riskten korunma muhasebesine  

565

 

 - 

 

565

 

 - 
 göre muhasebeleştirilen finansal varlıklar        
 Türev araçlar        
                 
Toplam   694    -   694    - 
                 
Finansal yükümlülükler                
                 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara  

164

 

 - 

 

164

 

 - 
 yansıtılan finansal varlıklar        
 Türev araçlar        
                
Finansal riskten korunma muhasebesine  

350

 

 - 

 

350

 

 - 
 göre muhasebeleştirilen finansal varlıklar        
 Türev araçlar        
                 
Toplam   514    -   514    - 

(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri 

Grup, gelecekteki nakit akımlarının öngörülebilirliğini arttırmak amacıyla, jet yakıtı fiyatı riski, döviz kuru riski ve faiz 
riskinden korunma stratejileri uygulamaktadır. Bu bağlamda ham petrol üzerine yazılmış swap ve opsiyon sözleşmeleri, 
döviz kuru üzerine yazılmış forward ve opsiyon sözleşmeleri ile çapraz kur swap sözleşmeleri ve faiz swap sözleşmelerini 
kullanmaktadır.

Grup’un değişken faizli finansal yükümlükleri Not: 37 b.4.2’de açıklanmaktadır. Grup faiz maliyetlerinin karşılanabilir 
seviyede tutulması amacıyla finansal kiralama yükümlülüklerine ait değişken faiz geri ödemeli ABD Doları, Avro ve JPY 
borçlarının yaklaşık %63’ü için türev ürünlerle riskten korunma işlemi gerçekleştirmiştir. Değişken faizli finansal kiralama 
yükümlülüklerinden kaynaklanan ve nakit akım risklerine karşı riskten korunma muhasebesine konu edilen bu türev araç-
ların gerçeğe uygun değerlerindeki değişimin riskten korunmada etkin olan kısmı, özkaynaklar altında nakit akım riskin-
den korunma fonu içerisinde muhasebeleştirilmektedir.
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38. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)

(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri (devamı)

Grup, 2009 yılında akaryakıt fiyatlardaki dalgalanmaya bağlı ortaya çıkabilecek olası artışı kontrol edebilmek amacıyla 
riskten korunma işlemlerini gerçekleştirmeye başlamıştır. 2009 yılı Haziran ayında başlanan akaryakıt riskten korunma 
stratejisi, edinilen piyasa tecrübesi ve gereklilikler sonucunda yıllar içerisinde güncellenmiştir. Bu bağlamda, Grup’un 14 
Temmuz 2017 tarihli yönetim kurulu kararına göre riskten korunma işlemlerinin, değişen piyasa koşulları dikkate alınarak, 
maksimum 24 ay vadeli ve bütçelenen aylık akaryakıt tüketim miktarının en fazla %60’ını kapsayacak şekilde uygulanma-
sına karar verilmiştir. Bahsi geçen değişiklikle birlikte, swap ve primsiz opsiyon yapılarına ek olarak prim ödemeli opsiyon 
yapıları da ürün portföyüne eklenmiştir. Böylelikle akaryakıt fiyatlarındaki değişimi dikkate alarak güncellenebilen daha 
esnek bir yapıya geçilmiştir. Gelecekteki akaryakıt alımlarından kaynaklanan nakit akım risklerine karşı riskten korunma 
muhasebesine konu edilen bu türev araçların gerçeğe uygun değerlerindeki değişimin riskten korunmada etkin olan kısmı 
özkaynaklar altında nakit akım riskinden korunma fonu içerisinde muhasebeleştirilmektedir.

Grup’un gelir ve giderlerini oluşturan para birimleri arasındaki uyumsuzluk döviz kuru riskine sebebiyet vermektedir. Bu 
sebeple, Yönetim Kurulu kararı ile ilk defa 2013 yılı Haziran ayında döviz kuru riskinden korunma metodolojisi oluşturul-
muş ve ilgili metodoloji 2015 yılı Şubat ayında güncellenerek mevcut halini almıştır. Bu doğrultuda, Grup’un kısa pozis-
yonda olduğu ABD Doları ve TRY para birimlerindeki açığın uzun pozisyondaki Avro pozisyonu kullanılarak riskten ko-
runma işlemlerine konu edilmesine karar verilmiştir. Uygulanan metodolojiye göre, gelecek 24 ay için öngörülen aylık TRY 
açık pozisyonun %30’ için forward enstrümanı kullanılarak riskten korunma işlemleri yapılmaktadır. Benzer şekilde gele-
cek 24 aylık dönem için öngörülen aylık USD açık pozisyonunun piyasa koşullarına göre %25 ila %35’inin kapatılması için 
forward veya maliyetsiz bantlı opsiyon yapılarından uygun olanı kullanılmaktadır. Böylece döviz kurunun sabitlenmesi 
veya belirli aralıklarda kontrol edilmesi suretiyle öngörü sağlanmakta ve döviz kurlarından ötürü oluşabilecek belirsizlik 
azaltılmaktadır. Gelecekteki döviz kurlarından kaynaklanan nakit akım risklerine karşı riskten korunma muhasebesine 
konu edilen bu türev araçların gerçeğe uygun değerlerindeki değişimin riskten korunmada etkin olan kısmı özkaynaklar 
altında nakit akım riskinden korunma fonu içerisinde muhasebeleştirilmektedir.
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38. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)

(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri (devamı)

Grup’un 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla yukarıdaki işlemler dolayısıyla girmiş olduğu türev araçlar ve bakiyeleri 
aşağıda sunulmuştur:

Varlık ve yükümlülüklerde yer alan türev araçlar 
 31 Aralık 2017

Pozitif gerçeğe 
uygun değer

Negatif gerçeğe 
uygun değer Toplam

Faiz oranı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde edilen sabit faiz 
ödemeli/değişken faiz almalı faiz takas sözleşmeleri  2  (133)  (131)

Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde edilen vadeli 
akaryakıt alım sözleşmeleri 82  (1) 81

Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde edilen vadeli 
akaryakıt dört bariyerli bantları 613  (15) 598

Riskten korunma işlemine konu olan çapraz kur sözleşmelerı  10  (154)  (144)

Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların gerçeğe uygun 
değeri 707  (303)  404 

Riskten korunma muhasebesine konu olmayan çapraz kur takas 
sözleşmeleri 26  (1) 25

Riskten korunma muhasebesine konu olmayan faiz takas sözleşmeleri 13  (40)  (27)

Riskten korunma muhasebesine konu olmayan vadeli döviz alım satım 
sözleşmeleri 21  (137)  (116)

Riskten korunma işlemine konu edilmeyen türev araçların gerçeğe uygun 
değeri 60  (178)  (118)

Toplam 767  (481) 286

31 Aralık 2016
Pozitif gerçeğe 

uygun değer
Negatif gerçeğe 

uygun değer Toplam

Faiz oranı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde edilen sabit faiz 
ödemeli/değişken faiz almalı faiz takas sözleşmeleri  -  (178)  (178)

Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde edilen vadeli 
akaryakıt alım sözleşmeleri 208  (34)  174 

Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde edilen vadeli 
akaryakıt dört bariyerli bantları 332  (49)  283 

Riskten korunma işlemine konu olan çapraz kur sözleşmelerı 25  (89)  (64)

Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların gerçeğe uygun 
değeri 565  (350)  215 

Riskten korunma muhasebesine konu olmayan çapraz kur takas 
sözleşmeleri 57  - 57

Riskten korunma muhasebesine konu olmayan faiz takas sözleşmeleri 20  (80)  (60)

Riskten korunma muhasebesine konu olmayan vadeli döviz alım satım 
sözleşmeleri 52  (84)  (32)

Riskten korunma işlemine konu edilmeyen türev araçların gerçeğe uygun 
değeri 129  (164)  (35)

Toplam 694  (514)  180 
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38. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)

(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri (devamı) 

Özsermayede yer alan türev araçlar 
31 Aralık 2017

Akaryakıt 
riski 

korunması
Faiz riski 

korunması
Kur riski 

koruması Toplam

Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların  
 gerçeğe uygun değer kazancı/(kaybı) 683  (131)  (170)  382 

Finansal riskten korunma fonundan finansal giderlere 
 sınıflanan tutarı  -  4  -  4 

Akaryakıt riskinden korunma amaçlı edinilen türev  
 aracın gerçeğe uygun değer kazancının riskten  
 korunmada etkin olmayan kısmının gelir/gidere  
 sınıflanan tutarı  (92)  -  -  (92)

Kur riskinden korunma amaçlı edinilen türev  
 aracın gerçeğe uygun değer kazancının riskten  
 korunmada etkin olmayan kısmının gelir/gidere  
 sınıflanan tutarı  -  -  1 1

Toplam  591  (127)  (169)  295 

Ertelenmiş vergi etkisi  (130)  28  38  (64)

31 Aralık 2017 itibariyle Finansal Riskten Korunma Fonu  461  (99)  (131)  231 

         

31 Aralık 2016

Akaryakıt 
riski 

korunması
Faiz riski 

korunması
Kur riski 

koruması Toplam

Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların  
 gerçeğe uygun değer kazancı/(kaybı)  457  (178)  (50)  229 

Finansal riskten korunma fonundan finansal giderlere 
 sınıflanan tutarı  -  5  -  5 

Akaryakıt riskinden korunma amaçlı edinilen türev  
 aracın gerçeğe uygun değer kazancının riskten  
 korunmada etkin olmayan kısmının gelir/gidere  
 sınıflanan tutarı  (157)  -  -  (157)

Yabancı para çevrim farkları  -  -  9  9 

Toplam  300  (173)  (41)  86 

Ertelenmiş vergi etkisi  (60) 35  8  (17)

31 Aralık 2016 itibariyle Finansal Riskten Korunma Fonu  240  (138)  (33)  69 
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39. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Yoktur.

40. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE 
ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.
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