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Dünya havacılık sektörü, pandemi nedeniyle 
tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Tüm 

şirketler gibi biz de bu olumsuz şartlardan 
etkilendik. Ama köklü, güçlü ve birçok krizi 
görüp yönetmiş bayrak taşıyıcısı bir şirket 

olarak bu zorlukların üstesinden gelmeyi bildik. 

Bir aile olarak önce birbirimize kenetlendik. 
Krizin ilk gününden itibaren özel stratejiler 

kurguladık ve hayata geçirdik. Zorlu süreçte 
en az gelir kaybeden şirketlerden biri olma 

avantajı ve sağlam bilanço yapımızla geleceğe 
umutla bakıyoruz. 

Hayat normale dönüyor, biz kalkışa tekrar 
hazırız. İnanıyoruz ki, kısa zaman sonra geriye 
dönüp baktığımızda, birlik ve beraberlik içinde 

krizi aşmış, bu moralle en güçlü yükselişi 
göstermiş şirket olacağız. 
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Çoğu hava yolu şirketinin aksine biz 
“kimseyi geride bırakmayacağız” diyerek 

çalışanlarımızla birlikte yürüyoruz. Bu 
güçlü markayı birlikte en yükseklere 

taşıdık, birlikte sımsıkı kenetlenerek bu 
zorlukları aşacağımıza inandık. Hayat 

normale döndükten sonra bu bütünlük 
bir avantaj olarak kısa zamanda 

iş sonuçlarımıza yansıyacak. 

61 BİN 
ÇALIŞANIMIZLA 

TEK YÜREĞİZ



Güvenli ve sağlıklı yolculuklar için uçuş 
öncesi, sırası ve sonrasında her türlü riski 
minimize edecek geniş çapta önlemler 
aldık. APEX ve SimpliFlying ortaklığında 

gerçekleşen sağlık güvenliği 
değerlendirmesinde, salgın döneminde 
sunduğumuz güvenli seyahat deneyimi 

ve aldığımız hijyen tedbirleriyle en 
yüksek seviyeyi ifade eden Diamond 

statüsüne layık görüldük.

TAKDİR EDİLEN 
ÖNLEMLER 
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Pandemi öncesi 319 destinasyonla 
en fazla dış hat noktaya uçan Türk Hava 

Yolları olarak, mecburiyet sebebiyle 
uçaklarımızı yere indirdik. Ancak 

dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve  
50 yolcu uçağımızı 25 uçaklık 

kargo filomuza dahil ettik. Kargo 
taşımacılığında pazar payını en çok 

artıran şirket olduk. Dünyada  
20 gönderiden birini taşıdık,  

hedefimiz daha da büyümek ve  
10 gönderiden birini taşımak! 

YOLCULAR 
YERİNE 

KARGOLARI 
AĞIRLADIK



Ülkemiz için faaliyetlerimize devam 
ederken, 10 milyar ABD doları dövizle 
ekonomimize değer kattık. Bununla 
kalmadık, pandemi sürecinde yurt 

dışında mahsur kalan vatandaşlarımızı 
Türkiye ile kavuşturduk. Bazı 

uçuşlarımızdaki vatandaş sayımız uçuş 
ekibi kadardı. Taşınırken özel titizlik 

gerektiren aşıları da ülkemize 
getirmeye devam ediyoruz. 

ÜLKEMİZE DÖVİZ 
GETİRMEKLE 
KALMADIK



Sivil havacılık alanında yürüttüğümüz 
millileşme çalışmalarına pandemi 

döneminde de hız kesmeden devam 
ettik. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., yerli 

üretim uçak koltuğu ve galley’den sonra 
Türkiye’nin ilk yerli ve milli sunucu ve 

modemini üretme başarısını gösterdi. 
Sahip oldukları özelliklerle rakiplerinden 

ayrılan ürünler, hava yolu ile seyahat 
eden yolculara birçok yeni özellik ve 

üstün bir kalite vadediyor.

YENİLİKÇİ 
ÇALIŞMALARIMIZA 

DEVAM ETTİK
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Değerli Hissedarlarımız, 
Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve 
Çalışanlarımız,
2019 yılı sonlarında Çin’de ortaya 
çıkan ve 2020 yılında tüm dünyayı 
etkisi altına alan Covid-19 salgını 
tüm sektörleri olduğu gibi havacılık 
sektörünü de olumsuz etkiledi. 

Hava taşımacılığının küresel ekonomi 
çarklarının dönmesini sağlayan, 
hayati öneme sahip sektörlerden 
biri olduğunu bir kez daha ortaya 
koyan bu kriz, önemli bir gerçekle 
de yeniden yüzleşmemizi sağladı; 
havacılık sektöründe acil durumlara 
karşı tepki süresi ve kriz yönetimi.

Sürecin başından itibaren ulusal 
ve uluslararası havacılık ve sağlık 
otoriteleri ile yakın temasımızı 
sürdürdük, misafir kabul ettiğimiz 
yolcularımızın sağlık ve emniyetleri 
için gereken tüm önlemleri aldık. 

Havacılık sektöründe kapasite 
yönetiminin, kaynak yönetiminin ve 
risk yönetiminin hiç olmadığı kadar 
zorlayıcı olduğu bu dönemde, Türk 
Hava Yolları olarak operasyonel 
ve finansal sonuçlarımızla 
rakiplerimizden olumlu ayrışarak tüm 
olumsuzlukları ve belirsizlikleri daha iyi 
yönetmeyi başardık. Bundan sonraki 
süreçte de daha hızlı toparlanma 
göstermeyi beklemekteyiz. 

2020 Yılı Havacılık Sektörü
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana 
dünyada görülen en büyük küresel 
kriz olarak kabul edilen Covid-19 
salgını, IMF tahminlerine göre 2020 
ve 2025 yılları arasında küresel 
ekonomide toplam 22 trilyon ABD 
dolarlık kayba yol açacak.

T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı  o l a r a k  o p e r a s y o n e l  v e 
f i n a n s a l  s o n u ç l a r ı m ı z l a  r a k i p l e r i m i z d e n  o l u m l u 
a y r ı ş a r a k  t ü m  o l u m s u z l u k l a r ı  v e  b e l i r s i z l i k l e r i 

d a h a  i y i  y ö n e t m e y i  b a ş a r d ı k . 

Hava Taşımacılığı Eylem Grubu’nun 
(ATAG) Eylül 2020 verilerine göre 
Covid-19 salgını 2021 yılı başı itibarıyla 
havacılık sektöründe salgın öncesine 
göre %43’lük bir oranda 4,8 milyon 
kişinin işsiz kalmasına sebep olacak. 
Turizm gibi hava ulaşımı ile ilintili diğer 
sektörlerle birlikte bu rakamın 46 
milyona ulaşması beklenmektedir. 

Uluslararası Hava Taşımacılığı 
Birliği’nin (IATA) Kasım 2020 verilerine 
göre küresel havacılık sektörünün 
aldığı devlet yardımlarının toplamı  
173 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. 

Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi’nin 
(ICAO) Ocak 2021 verilerine göre 
Covid-19 salgını uluslararası hava 
taşımacılığında bir önceki yıla 
göre %60 oranında düşüşe sebep 
oldu. Havacılık sektörünü 2003 yılı 
seviyelerine çeken salgın, küresel 
havacılık sektöründe 2019 yılında 4,5 
milyar olan yolcu sayısını 1,8 milyara 
kadar düşürdü.

Krizi Rakiplerimizden Daha 
Güçlü Yönetmeyi Başardık 
Sektördeki ciddi etkisini ilk olarak 
2020 Mart ayında hissettiren 
Covid-19 salgını, Nisan ayında 
2019 yılına oranla %87 oranında 
dünyada en düşük kapasite arzının 
yaşanmasına sebebiyet verdi. Seyahat 
taleplerinde hızla artan belirsizlik, 
beraberinde talep tahminlemesini 
oldukça zorlaştırdı. Sıklıkla değişen 
tarife ve dolayısıyla fiyatlandırma, 
hava yollarının gelir yönetimini de 
zorlaştırdı. 

Türk Hava Yolları, 2020 yılındaki bu 
belirsizliği yolcu operasyonlarında 
dinamik planlamaya geçerek yönetti. 
%62,4 azalışla yaklaşık 28 milyon yolcu 
taşıyarak rakiplerimiz arasında yolcu 
sayısında en az düşüş kaydeden hava 
yolu olmayı başardık. 

M. İlker AYCI
Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkanı

Küresel Havacılık 
Sektörünün Aldığı 

Devlet Yardımı 
Miktarı

2020 Yılı Küresel 
Havacılık Sektörü 

Yolcu Sayısı

173

1,8 

MILYAR ABD DOLARI

MILYAR YOLCU
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Emsal hava yollarında ortalama 22 
puanlık doluluk düşüşleri olurken Türk 
Hava Yolları'nda bu doluluk düşüşü 
10,6 puan mertebesinde kaldı ve %71 
doluluk oranıyla, doluluğunu yine 
dünyada en çok sağlayan hava yolu 
olmayı başardık. Toplam Arz Edilen 
Koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2019 
döneminde 187,7 milyar iken, 2020 
yılının aynı döneminde %60,1 azalarak 
75 milyarda kaldı. Konma sayısı, 2019 
yılında 507.314 iken, 2020 yılının aynı 
döneminde %52,6 azalarak 240.339 
olmuştur.

Rakiplerimizden Olumlu Ayrıştık
Covid-19 salgınıyla düşen yolcu trafiği 
ile 2020 yılında yolcu gelirleri geçen 
yılın aynı dönemine göre %66 azalarak 
3,8 milyar ABD dolarına geriledi. 
Ortaklığımız, yolcu gelirindeki kaybın 
bir kısmını ihracat ve kargoya ağırlık 
vererek telafi etti. 

2020 yılında kargo gelirleri %61 artış 
ile 2,7 milyar ABD dolarına ulaştı. 
Yolcu gelirleri ise %66 azalarak 3,8 
milyar ABD doları seviyesinde kaldı. 
Toplam  gelir de geçen yıla göre 
%49,1 azalarak 6,7 milyar ABD doları 
olarak gerçekleşti. 2020 yılındaki 
yolcu gelirleri toplam gelirin %56’sını 
oluştururken, kargo gelirlerinin payı 
ise bu dönemde rekor bir artışla %40 
seviyesine ulaştı. 

Türk Hava Yolları, operasyonel açıdan 
2020 yılında karşılaşılan zorluklar 
neticesinde 255 milyon ABD doları 
esas faaliyet zararı elde etti. 2020 yılı 
performansına baktığımızda, pandemi 
sürecinde Türk Hava Yolları minimum 
zarar ile rakiplerinden ayrıştı. Havacılık 
sektörünün yaşadığı en ağır krizi hiçbir 
nakit desteği almadan rakiplerimize 
kıyasla en az zararla atlatan hava 
yollarından biri olduk. 

2 0 2 0  y ı l  s o n u  i t i b a r ı y l a  İ s t a n b u l  H a v a l i m a n ı , 
L o n d r a  H e a t h r o w  v e  F r a n k f u r t  H a v a l i m a n ı ' n ı  g e r i d e 

b ı r a k a r a k  A v r u p a ' d a  e n  ç o k  y o l c u y a  h i z m e t  v e r e n 
h a v a l i m a n ı  o l a r a k  t a r i h e  g e ç t i . 

Nakit Pozisyonumuzu Koruduk
Rakiplerimiz salgın döneminde milyar 
eurolar mertebesinde devlet yardımı 
alıp personel sayısında azalmaya 
giderken; Türk Hava Yolları, sektör 
tarihinin gördüğü en büyük krizde 
dahi hiç kimseyi geride bırakmadan 
birlikte başaracağız söylemiyle 
çalışanlarıyla kucaklaştı. 

Özkaynaklarını başarıyla yöneterek 
2020 yılında geçen yılın aynı 
dönemine göre giderlerini %43 
oranında kısarak 1,1 milyar ABD doları 
tasarruf sağladı.

Yolcu operasyonlarında dinamik 
kapasite yönetimi, başarılı özkaynak 
yönetimi, rakiplere göre yüksek 
doluluk ve daha az zararla 2020 yılı 
nakit akışını çok iyi yöneterek seneyi 
2019 yıl sonu nakit seviyesine çok 
yakın kapattı. Geldiğimiz noktada, bir 
aile olarak kenetlenerek elde ettiğimiz 
başarı Türk Hava Yolları ruhunun 
somut bir tezahürüdür. 

İstanbul Havalimanı En Çok Yolcuya 
Hizmet Veren Havalimanı Oldu
2020 yıl sonu itibarıyla İstanbul 
Havalimanı, Londra Heathrow ve 
Frankfurt Havalimanı'nı geride 
bırakarak Avrupa’da en çok yolcuya 
hizmet veren havalimanı olarak tarihe 
geçti. Bu noktaya ulaşılmasındaki 
en büyük pay sahibi, 2020 yılında 
dünyada en çok noktaya sefer icra 
eden hava yolu olan Türk Hava 
Yolları’dır. İstanbul Havalimanı’nda 
2020 Haziran ayında üçüncü bağımsız 
pistin faaliyete geçmesiyle, hizmete 
giren ikinci Hava Trafik Kontrol Kulesi 
ve ikinci End Around Taksi Yolu ile 
de iç ve dış hatlarda bekleme süresi 
önemli ölçüde düşürülmüştür. 

İstanbul Havalimanı’nda 2020 Mayıs 
ayında Operasyon Merkezi Tesisi resmi 
olarak faaliyete başlamıştır. Turkish 
Cargo’nun yeni tesisi olan SmartIST 
yatırımı devam etmektedir. Teknik 
A.Ş.’nin İstanbul Havalimanı tesislerinin 
ilk fazının inşaat süreci, ikinci fazının ise 
tasarım süreci 2020 yılında da devam 
etmiştir. 2019 yılında operasyona 
başlayan hat bakım hangarlarına 
ilave olarak, A Bakım Hangarı ve 
Enerji Merkezi binaları, 2020 Ağustos 
itibarıyla tamamlanmıştır. De-icing, 
Enerji Merkezi binaları ve su depoları 
gibi tesisler tamamlanmıştır. B Bölgesi 
Enerji Merkezi (ECB) binasının 
yapımına devam edilmektedir. 

Salgın Döneminde Uçuş Ağımız 
ve Filomuz 
Pandemi etkisinin devam ettiği 2021 
yılında hâlihazırda ülkelerin yolcu 
kısıtlama uygulamalarının vermiş 
olduğu imkânlar çerçevesinde daha 
önce aktif sefer icra ettiğimiz 72 
noktaya sefer icra edilememekte 
olup, bunun dışındaki tüm 
destinasyonlarımıza aktif olarak uçuş 
gerçekleştirerek yolcularımıza geniş 
bir uçuş ağı imkanı sunmaya devam 
ediyoruz. 

Kriz başlamadan önce Ekvator 
Ginesi’nin Malabo şehrini de uçuş 
ağına ekleyen Ortaklığımız, 10 
Haziran’dan itibaren pandeminin 
etkisinin azaldığı ve gerekli uçuş 
izinlerini alarak yeniden başlattığı 
yurt dışı uçuş noktalarına 4 Temmuz 
2020 tarihi itibarıyla Tokyo Haneda 
Havalimanı’nı da eklemiştir. 

Türk Hava Yolları, 2020 yıl sonu 
itibarıyla 363 uçağa sahip filosuyla, 
yolcu taşıyan hava yolları arasında 
filo büyüklüğü bakımından dünyanın 
en büyük 9’uncu hava yolu şirketidir. 
Filomuza 2020 yılında 9 adet B787-9 
uçağı ve 11 adet A321 NEO uçağı 
ekledik. 2020 yıl sonunda filo yaşımız 
8,4 oldu. 

Yeni Şirketlerimizle Salgın Krizini 
Fırsata Çevirdik 
Türk Hava Yolları olarak salgını 
fırsata çevirerek, yeni bir dönem 
başlattık. Teknoloji şirketi kurduk. 
Turkish Cargo’nun ayrı bir şirket 
olarak yoluna devam etmesi kararını 
aldık. AnadoluJet’in şirketleşmesini 
planlıyoruz. 

Türk havacılık ekosistemine daha 
çok katkı sunması amacıyla %100 
Türk Hava Yolları iştiraki olarak 
kurduğumuz THY Teknoloji ve Bilişim 
A.Ş.’nin teknolojide de bir dünya 
markası olmasını hedefliyoruz. 

Bir alt marka olarak faaliyetlerine 
devam eden Turkish Cargo’nun 
faaliyetlerini daha etkin yöneterek 
yeni ürün geliştirme faaliyetlerine hız 
kazandırılması, dikey entegrasyonun 
sağlanması ve kargo odaklı 
stratejilerin geliştirilmesi amacıyla 
%100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak 
kurulması kararıyla uluslararası 
pazarda rekabet avantajının artmasını 
hedefliyoruz. 

“Project Albatros” adı altında Temmuz 
2020’de uluslararası danışmanlarla 
birlikte başlamış olduğumuz Ajet 
LCC Stratejisi projesi kapsamında, 
IT, Ürün ve Servisler, Hedef Market, 
Filo Tipi ve Sayısı, Network Yapısı, 
İK Stratejileri, Finansal Modelleme 
gibi birçok konuda derinlemesine 
yaptığımız fizibilite çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz. 2021 yılı 
içerisinde projenin uygulama 
aşamasına geçeceğiz. Projenin 
uygulama aşamasını 2022 içerisinde 
tamamlayarak ilk uçuşun yine aynı 
yıl içerisinde gerçekleştirilmesini 
hedeflemekteyiz. 

Daha hızlı büyümek, gelecekte 
ortaklık ve satın almaların önünü 
açmak için bu şirketlerimizi 
uçuruyoruz. Daha şimdiden, kuruluş 
aşamasında ortaklık teklifleri 
alıyoruz. Biz pandemi krizini fırsata 
dönüştürmeyi başardık. 

Parlayan Yıldız Turkish Cargo 
Sürdürülebilir büyümenin lokomotifini 
oluşturan ülkemizin ihracatı, 2020 
yılının zorlu salgın koşullarında 
dahi beklenenin üzerinde bir 
performans göstererek 169,5 milyar 
ABD dolarına ulaştı. Bayrak taşıyıcı 
marka olarak, ülkemizin ihracatına 
destek olmayı sürdürdük ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) ile değerli 
iş birliklerimize devam ettik. Bu 
bağlamda TİM ile imzaladığımız iş 
birliği ile alt markamız Turkish Cargo 
ile stratejik sektörlerde ihracat yapan 
şirketlerimize önemli bir teşvik 
programını hayata geçirdik. En batıda 
Amerika Birleşik Devletleri’nden en 
doğuda Hong Kong’a, Malezya’ya, en 
güneyde Hindistan’dan en kuzeyde 
Norveç’e kadar uzanan toplam 28 
destinasyonda 50 bin tonluk ek 
kapasiteyi %10-%30 arasında değişen 
indirim oranlarıyla ihracatçılarımızın 
hizmetine sunduk. Kampanyanın 
sadece Aralık 2020 raporlarına göre, 
ihracat pazarının ilgili hatlarında 
taşınan kargo miktarında %47 gibi 
planlananın çok üzerinde bir büyüme 
ile 400 milyon ABD dolarına yakın 
tutarda yüksek katma değerli ürün 

Tasarruf

1,1
MILYAR ABD DOLARI

Salgın döneminde 
yeni şirketimiz THY 
Teknoloji ve Bilişim 

A.Ş. %100 Türk Hava 
Yolları iştiraki olarak 

kurulmuştur. 

Toplam Gelir

6,7
MILYAR ABD DOLARI

8,4
ORTALAMA 
FILO YAŞI
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Yö n e t i m  K u r u l u  B a ş k a n ı ’ n ı n  M e s a j ı

ihracatı gerçekleşti. Türk ihracatçısı 
için katma değeri yüksek olan bu 
değerli kampanyanın kapsamı 
genişletilerek Mart 2021 sonuna kadar 
devam ettirilmesi kararını aldık. 

Küresel hava kargo sektöründe son 
yıllarda hızla arttırdığı büyümesi ve 
başarısı ile baş döndüren Turkish 
Cargo, 2020 yılında adeta şahlanarak 
Türkiye’nin Milli Bayrak Taşıyıcısı’na 
yakışır nitelikte bir performans 
gösterdi. 2020 yılının ilk 11 ayında 
hava kargo sektöründe yaşanan 
yaklaşık %20 oranında gerilemeye 
karşın Turkish Cargo taşıdığı kargo 
miktarında artış sağlamayı başararak 
rakiplerinden pozitif biçimde ayrıştı. 

Başarılı marka, teknolojili ve katma 
değeri yüksek ürünlerin yanı sıra 
dünya için kritik öneme sahip 
olan ilaç taşımalarını IATA-CEIV 
Pharma Sertifikası’na sahip kalite 
standartlarıyla gerçekleştirdi. Global 
ilaç ve ilaç ürünleri kapsamındaki 
taşımalarında pazar payını %7,5 
seviyesine yükseltti. Hassas soğuk 
zincir şartlarına sahip ve steril 
ortamda taşınmaları gereken 
kanser ilaçlarını, dünyanın dört bir 
yanındaki kanser hastaları için hızlı ve 
güvenli şekilde taşıdı. Bayrak taşıyıcı 
marka, salgın dönemi boyunca 50 
bin tonun üzerinde sağlık taşıması 
gerçekleştirerek global anlamda 
önemli bir görevi icra etti.

Ülkeler nezdinde Covid-19 aşı 
onaylarının verilmesiyle birlikte 
aşılama çalışmaları yıl sonu itibarıyla 
başladı. Turkish Cargo, bu aşıların 
soğuk zincirleri bozulmadan taşınması 
için gerekli altyapıyı hazırladı. Klinik 
deney aşamasında olan ilk Covid-19 
aşı taşımasını Eylül ayında, onaylı 
ilk aşı taşımasını ise Kasım ayında 
gerçekleştirdi. Turkish Cargo, sadece 
Türkiye’ye gelen aşıları değil BioNTech 
dahil şu ana kadar üretilen tüm aşıları 
taşıdı. Sektörel firmalar, uluslararası 
kuruluşlar, sağlık otoriteleri, aktif ve 

yaşayan vatandaşlarımız için önemli 
bir fedakarlığa imza attık. Uçucu 
ekiplerimizin olağanüstü özverisi ile 
yaptığımız 1.000’i aşkın özel seferle 
yaklaşık 60 ülkeden 140 bine yakın 
vatandaşımızı vatanımıza taşıyarak, 
ailelerine kavuşturduk. Pandemi 
koşullarında bu kapsamda ve bu 
büyüklükte bir tahliye operasyonunun 
başarıyla tamamlanması, Türk Hava 
Yolları ailesinin vatanperverliğinin ve 
üstün görev bilincinin bir göstergesi 
olarak tarihe geçti. Salgında 
sağlıkçılarımızdan sonra belki de 
en hayati rollerden birini üstlenen 
kahraman mesai arkadaşlarıma 
huzurlarınızda bir kez daha teşekkür 
etmek istiyorum. 

Misafirlerimizin Sağlığı ve Emniyeti 
Birinci Önceliğimiz
Haziran ayından itibaren başladığımız 
seferlerimizde havada ve yerde 
dünya standartlarının da ötesinde 
taşıdığımız güvenli seyahat ve hijyen 
anlayışımız sayesinde misafirlerimizi 
sevdiklerine alışılageldik Türk Hava 
Yolları kalitesiyle ulaştırıyoruz. 
Yolcularımız için yüksek hijyen ve 
güvenlik standartlarını sağlamaya 
yönelik çalışmalarımız Havayolları 
Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) ve 
havacılık pazarlama ve danışmanlık 
şirketi SimpliFlying tarafından 
gerçekleştirilen değerlendirmede 
sağlık ve güvenlik kategorisinde 
en yüksek seviye olan Diamond 
statüsüne layık görüldü. 

Pandemi koşullarının getirdiği 
tüm olumsuzluklara karşın, 2020 
yılının ikinci yarısından itibaren 
misafirlerimizin sağlık ve emniyeti için 
tüm önlemleri alarak seferlerimize 
yeniden başladık. Kademeli olarak 
artırdığımız destinasyon sayısı ve 
frekanslarla birlikte 2020 Eurocontrol 
verilerine göre yılı Avrupa’nın en 
çok uçan network hava yolu olarak 
kapattık. Tüm dünya genelinde ise 
en çok uçan beş hava yolu arasında 
olduk. 2020 yılında bizleri sevindiren 
bir diğer gelişme de Havayolları 
Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) 
tarafından verilen “5 Yıldızlı Global 
Hava Yolu" ödülüne dördüncü kez 
layık görülmemiz oldu. Bu ödül şartlar 
ve koşullar ne olursa olsun Türk Hava 
Yolları uçuş deneyimini misafirlerimize 
yaşatmadaki kararlılığımızı yansıtıyor. 

Yeni Nesil Uçaklarımızla 
2021 Planlarımız
Türk Hava Yolları olarak 2021 
yılında aşı taşımalarında etkin rol 
almayı hedeflerken diğer yandan 
turizm tarafında da toparlanmayı 
hedefliyoruz. 

T u r k i s h  C a r g o ,  t e k n o l o j i l i  v e  k a t m a  d e ğ e r i  y ü k s e k 
ü r ü n l e r i n  y a n ı  s ı r a  d ü n y a  i ç i n  k r i t i k  ö n e m e  s a h i p  o l a n 

i l a ç  t a ş ı m a l a r ı n ı  I ATA - C E I V  P h a r m a  S e r t i f i k a s ı ' n a  s a h i p 
k a l i t e  s t a n d a r t l a r ı y l a  g e r ç e k l e ş t i r d i .

pasif sıcaklık kontrollü konteyner 
tedarikçileri ile sürekli iletişim 
halinde oldu ve gerekli görülen 
geliştirmeleri yaptı. Kargo pazarında 
ortaya çıkan talep için atıl kalan geniş 
gövde uçaklarımızın bir kısmını 20 
Mart itibarıyla kargo taşımasında 
kullanmaya başladık ve Türk Hava 
Yolları bunu gerçekleştiren ilk hava 
yolu oldu. Yıl genelinde 1,5 milyon 
ton kargo taşıyan Turkish Cargo, 
salgının getirdiği tüm zorluklara 
rağmen küresel pazar payını %4,7'ye 
çıkardı ve dünya çapında taşınan 
her 20 hava kargosundan 1’ini 
taşıdı. Bu performansla hava kargo 
trafiğinde dünya sıralamasında 8. 
sıradan 6. sıraya yükseldi. 2020 yılı 
toplamında kargo uçakları ile 8.563 
sefer gerçekleştirirken, kargoya 
çevrilen yolcu uçaklarımızla 2.900 
sefer düzenledik. Bu dönemde 
Turkish Cargo kargo birim gelirlerinde 
%66 artış sağlayarak %61 kargo 
toplam gelir büyümesi ile 2,7 
milyar ABD doları seviyesinde rekor 
gelir elde etti. Turkish Cargo, aşı 
taşımalarında sektöründeki en aktif 
hava kargo taşıyıcıları arasında olmayı 
hedeflemektedir. 

Bu zorlu süreçte dahi dünyanın dört 
bir yanına aralıksız ilaç, tıbbi malzeme, 
maske, medikal ekipman, insani 
yardım ve gıda taşıyan Turkish Cargo, 
2020 yılında Avrupa’nın en İyi Hava 
Kargo Markası ödülüne layık görülerek 
bu başarısını taçlandırdı. Ayrıca, Stat 
Times dergisinin düzenlediği Air 
Cargo Excellence Awards Gecesi’nde, 
yılın en hızlı büyüyen uluslararası hava 
kargo taşıyıcısı olarak “Yılın En Hızlı 
Büyüyen Uluslararası Kargo Hava Yolu" 
ödülünün sahibi oldu. 

Vatanseverliğimiz ile Tarih Yazdık 
Pandemi sürecinin ilk aylarından 
itibaren hava yolu ulaşımının 
tamamen durduğu aylarda, Milli 
Bayrak Taşıyıcı hava yolu olarak yurt 
dışından ülkemize dönmekte sıkıntı 

Pazardaki gelişmelere bağlı olarak 
2021 yılında 2019 AKK’sının %70’inin 
üstünde, Haziran sonrası talebin ve 
gelirin en yüksek olduğu dönemde ise 
%83’lere ulaşan bir üretim yapılmasını 
hedeflemekteyiz. Özellikle Amerika 
gibi hızlı toparlanma gerçekleşen bazı 
pazarlarda buna uygun olarak 2019 
yılındakine yakın bir kapasite planlaması 
yapılarak Ortaklığımızın pazardaki 
konumunun korunması hatta daha da 
güçlendirilmesini amaçlamaktayız. Bu 
kapsamda yeni nesil geniş gövdelerin 
yoğun kullanımı ile Amerika’da 
birçok hatta planlama yaparak, 2019 
üretiminin %93’ü civarında bir üretim 
hedeflemekteyiz. 2021 yaz dönemi 
itibarıyla filodaki A350 uçaklarımızın sayısı 
5’e ulaşacak olup, bu uçakların Manila, 
Cakarta ve Sao Paulo gibi uzun menzil 
hatlarda kullanılmasını planlamaktayız. 
Ayrıca B787, A350 ve A321NEO uçakları 
en yüksek seviyede utilize edilmeye 
çalışılarak hatların maliyetleri düşürülerek, 
ürün kalitesi ve gelir artışı sağlanmakta, 
bu sayede birçok hatta frekans artışı 
yapılabilmesi mümkün olmaktadır. 2021 
yılında filoda B787 uçaklarının yazın en 
yoğun dönemdeki günlük kullanımı 
17:10 saatlere, benzer şekilde A350 
uçaklarının yoğun dönemdeki günlük 
kullanımı 16:40 saatlere ulaşmakta 
olup uçakların etkin kullanımında yaz 
tarifesi yoğun dönemde 2019 geniş 
gövde utilizasyonu ile benzer seviyelere 
ulaşılmasını planlanmaktayız. Yeni nesil 
geniş gövde uçaklarının filodaki artışı ile 
birlikte kısa menzil hatlarda da full flat 
A330 uçaklarının kullanımının artması ile 
talebin yüksek olduğu meydanlarda ürün 
kalitesinin artırılmasını hedeflemekteyiz. 

2021 yılında ülkelerin yayınladığı izinlere 
ve pazardaki gelişmelere bağlı olarak 
uçuş ağımıza yeni destinasyonlar 
eklemeye devam edeceğiz. Bu 
kapsamda daha önce sefer icra kararı 
alınmış olan Newark, Vancouver, Osaka, 
Aktau, Atyrau, Sialkot ve pazar analizleri 
devam eden Türkistan, Fergana ve 
Urgenç noktalarını da uçuş ağımıza 
eklemek için çalışmalarımız devam 
etmektedir.

Pilotundan kabin memuruna, 
teknisyeninden yer hizmetleri 
personeline, tüm çalışanlarımızın özverisi, 
fedakarca katkıları ve güçlü aidiyet 
duyguları pandemi sürecinde bu pozitif 
ayrışmanın en önemli unsuru olmuştur. 
Bu sebeple tüm çalışanlarımıza 
teşekkürü bir borç bilirim. 

Değerli hissedarlarımıza, müşterilerimize 
ve iş ortaklarımıza Türk Hava Yolları’na 
gösterdikleri teveccüh için teşekkür 
ediyor, 2021 yılında daha hızlı 
toparlanmayı temenni ediyorum. 

Turkish Cargo 
1,5 milyon ton 
kargo ve posta 

taşıdı.

1,5
MILYON TON

Turkish Cargo
küresel pazarda 

büyüdü.

%4,7
PAZAR PAYI

Türk Hava Yolları, 
SimpliFlying tarafından 

gerçekleştirilen 
değerlendirmede sağlık 

ve güvenlik kategorisinde 
en yüksek seviye olan 
Diamond statüsüne 

layık görüldü.

Havayolları Yolcu 
Deneyimi Derneği 
(APEX) tarafından 

verilen “5 Yıldızlı Global 
Hava Yolu" ödülüne 
dördüncü kez layık 

görüldük.
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K ı s a c a  T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı

1933 yılında kurulan Türk Hava Yolları 
A.O.’nun ana faaliyet konusu yurt içi 
ve yurt dışında yolcu ve kargo hava 
taşımacılığı yapmaktır. %50,88’i halka 
arz edilmiş olan Ortaklık hisselerinin 
%49,12’si Türkiye Varlık Fonu’na; bir 
adet C grubu hisse ise T.C. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’na aittir. Ödenmiş 
sermayesi, 1,38 milyar TL olan 
Ortaklığın altı adet bağlı ortaklığı, 
12 adet de müşterek yönetimine 
sahip olduğu toplamda 18 adet bağlı 
ortaklık ve iştiraki bulunmaktadır.

Dünyada en fazla ülkeye ve en fazla 
dış hat noktasına uçan hava yolu 
şirketi olan Türk Hava Yolları, 2020 yıl 
sonu itibarıyla 52’si iç ve 272’si dış hat 
olmak üzere 324 noktaya uçmaktadır. 
Son 5 yılda filosundaki uçak sayısını 
%8,7 artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla 
363’e ulaştıran Ortaklığın filosunda; 
104 geniş gövdeli, 234 dar gövdeli 
olmak üzere 338 adet yolcu uçağı ve 
25 adet kargo uçağı bulunmaktadır.

Türk Hava Yolları 2020 yılı yolcu sayısı, 
bir önceki yıla göre %62,4’lük azalışla 
28 milyon olarak gerçekleşmiştir. 
Yolcu sayısı iç hatlarda %54,6, dış 
hatlarda %67,8 oranında azalmıştır. 
Yolcu uçakları konma sayısı %57,0 
azalışla 209.581 olarak gerçekleşirken; 
taşınan kargo ve posta ise %3,6 azalışla 
1.487.233 ton olarak gerçekleşmiştir.

TÜRK HAVA YOLLARI ORTAKLIK YAPISI

Diğer (Halka Açık Kısım)

%50,88
Türkiye Varlık Fonu

%49,12

N i t e l i k l i  v e  d e n e y i m l i  k a d r o s u  v e  G r u p  ş i r k e t l e r i  i l e 
h a v a c ı l ı k  s e k t ö r ü n d e  l i d e r  o l m a  y o l u n d a  k ü r e s e l  m a r k a 

k i m l i ğ i n i  g ü ç l e n d i r m e y e  d e v a m  e d e n  T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ' n ı n 
1 8  a d e t  b a ğ l ı  o r t a k l ı k  v e  i ş t i r a k i  b u l u n m a k t a d ı r.

6
BAĞLI 

ORTAKLIK 
ŞIRKETLERI
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MÜŞTEREK 

YÖNETIMDEKI 
ŞIRKETLER
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F i n a n s a l  A n a l i z

T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ,  C o v i d - 1 9  e t k i s i  a l t ı n d a  g e ç e n  2 0 2 0 
y ı l ı n d a ,  y o l c u  g e l i r l e r i n d e  % 6 6  d ü ş ü ş e  k a r ş ı l ı k ,  k a r g o 

g e l i r l e r i n d e  % 6 1 , 3  o r a n ı n d a  a r t ı ş  y a k a l a m ı ş t ı r.

YENİ BİR İMTİHAN: COVID-19

2020 yılında küresel bir soruna 
dönüşen ve başta havacılık sektörü 
olmak üzere bütün sektörleri 
olumsuz etkileyen Covid-19 salgını 
Türk Hava Yolları için yeni bir sınama 
olmuştur. Şirketimiz, 2020 yılı finansal 
sonuçlarına baktığımızda bu sınamayı 
başarılı bir şekilde geçirmiştir. 

Türk Hava Yolları pandemi nedeniyle 
Mart ayı sonunda kademeli olarak 
önce dış hatlar, sonra Nisan ayı 
başında da iç hatlar olmak üzere yolcu 
seferlerinin tamamını durdurmuş 
olup, Nisan-Mayıs döneminde sadece 
kargo seferleri ve belirli aralıklar 
ile tahliye seferleri icra etmiştir. 
Bu dönemde yolcu seferlerinde 
yaşanan gelir kaybının bir kısmı kargo 
operasyonu tarafında görülen birim 
gelir artışları neticesinde oluşan gelir 
artışı ile telafi edilmiştir.

4 Haziran’dan itibaren yurt içi, 10 
Haziran’dan itibaren ise yurt dışı olmak 
üzere pandemi etkisinin azaldığı ve 
gerekli uçuş izinlerinin alındığı bazı 
bölgelere düşük frekanslarda uçuşlar 
başlamıştır; fakat başta yurt dışı olmak 
üzere, yolcu sayılarında geçmişte 
benzerine rastlanmayan düşüşler 
yaşanmıştır. Yaz döneminde kapasite 
tarafında kısmi iyileşme yakalanmıştır; 
fakat kış sezonunda artan Covid-19 
vakaları nedeniyle ülkelerin tekrar sıkı 
önlem almaları neticesinde kapasite 
artışları beklenilenin altında kalmıştır. 

PANDEMİ DÖNEMİNDE KARGO 
REKOR ARTIŞLAR GERÇEKLEŞTİRDİ

Pandemi süresinde en büyük atılımı 
Turkish Cargo gerçekleştirmiştir. 
Kargo pazarından ortaya çıkan talebin 
karşılanabilmesi için âtıl kalan geniş 
gövde yolcu uçaklarının bir kısmı 
kargo taşımasında kullanılmıştır ve 
Türk Hava Yolları bunu gerçekleştiren 
ilk hava yollarından biri olarak öne 
çıkmıştır. 2020 yılında 50 bin tonun 
üzerinde ilaç ve medikal malzeme 
taşımasıyla, pandeminin etkisinin 
azalmasında önemli rol oynanmıştır. 
Bu dönemde kargo birim gelirlerinde 
%66 artış sağlanarak %61 kargo gelir 
büyümesi ile 2,7 milyar ABD doları 
rekor seviyede gelir elde edilmiştir. 
Taşınan ücretli kargo ton km 

%76,1
Yurt İçi Uçuşları 
Doluluk Oranı

2020 sonu itibarıyla İstanbul 
Havalimanı Londra Heathrow ve 
Frankfurt Havalimanı’nı geride 
bırakarak Avrupa’da en çok yolcuya 
hizmet veren havalimanı olarak tarihe 
geçmiştir. Bu noktaya ulaşılmasında 
en büyük pay sahibi 2020 yılında 
dünyada en çok noktaya sefer icra 
eden hava yolu olan Türk Hava 
Yolları’dır. Yakıt maliyetlerinde 
azalmanın yanında, etkin kapasite ve 
maliyet yönetimiyle yolcu seferlerinin 
icra edildiği hatlarda Türk Hava Yolları 
için mali açıdan verimli bir yıl olan 
2018 seviyelerinde kârlılık değerlerine 
ulaşılmıştır.

2020 yılında özellikle ikinci çeyrekte 
pandemi nedeniyle operasyonların 
durdurulmasının da etkisiyle, kapasite 
geçen yıla göre %60 düşerek 75 milyar 
AKK seviyesine gerilemiştir. 2020 
yılında taşınan yolcu sayısı ise %62 
azalarak 28 milyona gerilemiştir. Yurt 
dışı yolcu sayısı %68 azalırken, yurt içi 
yolcu sayısı %55 azalmıştır. Toplam 
yolcu doluluk oranı 2020’de 10,6 
puanlık düşüş ile %71’e gerilemiştir. 
Yurt dışı uçuşlarda doluluk oranı 
9,7 puan azalarak %70’e gerilerken, 
bu oran yurt içi uçuşlarda 7,7 puan 
düşüşle %76,1’e gerilemiştir.

Operasyonel açıdan 2020 yılında 
karşılaşılan zorluklar neticesinde, Türk 
Hava Yolları 2020 yılında 255 milyon 
ABD doları esas faaliyet zararı elde 
etmiştir. Vergi sonrası net kâr ise 
geçen seneye göre %206 azalarak 
836 milyon ABD doları zarar olarak 
gerçekleşmiştir. 2020 yılında yolcu 
gelirleri geçen yıla göre %66 azalarak 
3,8 milyar ABD dolarına gerilerken; 
kargo gelirleri %61,3 artış ile 2,7 milyar 
ABD dolarına ulaşmıştır. Toplam 
gelirler ise geçen yıla göre %49,1 
azalarak 6,7 milyar ABD dolarına 
gerilemiştir. 2020 yılındaki yolcu 
gelirleri toplam gelirin %56'sını 
oluştururken, kargo gelirlerinin 
payı ise bu dönemde rekor artışla 
%40 seviyesine ulaşmıştır. 2020 
yılı performansına baktığımızda, 
pandemi sürecinde Türk Hava Yolları 
minimum zarar ile rakiplerine göre 
pozitif ayrışmıştır. Bundan sonraki 
süreçte de daha hızlı toparlanma 
gösterilmesi beklenmektedir.

KATEGORILERINE GÖRE GELIR DAĞILIMI (MILYON ABD DOLARI)
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KAPASITE VE YOLCU DOLULUK GELIŞIMI
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F i n a n s a l  A n a l i z

üzerinden bakıldığında 2011 yılında 
%1 olan Turkish Cargo pazar payı 
2020 yılında %4,7’ye çıkarak dünya 
genelinde 6. sıraya yükselmiştir. Yolcu 
operasyonunda yaşanan kaybın bir 
kısmı yüksek kargo katkısı ile telafi 
edilmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR NAKİT ÜRETİMİ

Yabancı havayolları bu dönemde 
çok yoğun devlet destekleri alıp, 
personel sayılarında azalmaya 
giderken; Türk Hava Yolları krizi 
kendi öz kaynakları ile yönetmeyi 
başarmıştır. Personel giderlerinde kısa 
çalışma uygulaması ve Eylül ayında 
sendika ile varılan anlaşma sonrasında 
800 milyon ABD doları tasarruf 
gerçekleştirilmiştir. Planlanan reklam 
ve pazarlama faaliyetlerini azaltarak 
bu dönemde 100 milyon ABD doları 
tasarruf sağlanmıştır. Uçak içi ikram 
sadeleştirmesi, tedarikçilerle yapılan 
pazarlıklar, havalimanı ödemelerinde 
indirim sayesinde yaklaşık 100 milyon 
ABD doları tasarruf edilmiştir. Diğer 
sabit ve operasyonel giderlerde 
gerçekleşen 100 milyon ABD doları 
tasarrufla beraber bu sene toplamda 
yaklaşık 1,1 milyar ABD doları tasarruf 
yapılmıştır. Uçak harici yatırım 
harcamalarında ise yaklaşık 300 
milyon ABD doları kesinti yapılmıştır. 
Uçak iptal ve ötelemeleri sonucunda 
2021-2023 dönemi için 7 milyar ABD 
doları finansman ihtiyacı azaltılarak 
kısa dönemdeki nakit yönetimi 
planlamasına katkıda bulunulmuştur. 
Salgın döneminde alınan önlemler 
kapsamında gerçekleşen uçuş 
iptalleri dolayısıyla yaklaşık 1 milyar 
ABD doları bilet iadesi yapılmıştır. 
Alınan aksiyonlar sonucunda 
2019 yılı sonundaki nakit seviyesi 
yaklaşık olarak korunmuştur. Yolcu 
operasyonlarında dinamik kapasite 
yönetimi, rakiplere göre yüksek 
doluluk ve pozitif katkı marjı ile nakit 
üretilmiştir. 

Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline 
işaret eden FAVKÖK rakamı 2020 
yılında 2019 yılına göre %40 düşerek 
1,9 milyar ABD doları seviyesinde, 
FAVKÖK marjı ise %27,7 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. FAVKÖK tutarındaki 
düşüşe rağmen pandemi etkisiyle 

operasyonların azaldığı bu yılda bile 
havacılık sektörü ortalaması üzerinde 
kârlılık başarısı devam ettirilmiştir. Türk 
Hava Yolları gelecekteki yatırımlarını 
finanse edebilmesi ve sağlıklı bir 
büyüme için iç potansiyelini en etkili 
ve başarılı bir şekilde kullanmaya 
devam etmektedir.

NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE FINANSAL YATIRIMLAR (MILYON ABD DOLARI)

Finansman 
Faaliyetlerinden 

Nakit Akışı

Yatırım 
Faaliyetlerinden 

Nakit Akışı
Operasyonlardan 

Nakit Akışı

31 Aralık 2019 31 Aralık 2020
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-369+389

1.829

2015-2020 ORTALAMA FAVKÖK MARJI %24,3
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EN ÇOK İŞLEM HACMİNE SAHİP 
İKİNCİ HİSSE

Türk Hava Yolları hissesi, 1990 yılından 
itibaren THYAO kodu altında Borsa 
İstanbul’da işlem görmektedir. 
Ortaklığın halka açıklık oranı 2004, 
ve 2006’da yaptığı ikincil halka 
arzlardan sonra %50,88’e yükselmiştir. 
Yatırımcılar tarafından uzun yıllardır 
Türkiye’de en çok tercih edilen hisse 
senetleri arasında gösterilen Türk 
Hava Yolları hissesi, 2020 yılında 
küresel çapta yaşanan salgın hastalık 
krizine rağmen 300 milyar TL’lik 
hacmiyle Borsa İstanbul’un en çok 
işlem hacmine sahip ikinci hissesi 
olmuştur. 2020 yılında işlem hacmi, bir 
önceki yıla göre %7 artmıştır. Ortaklık 
2020 yılında yaşanan krizden en çok 
etkilenen sektörlerin başında geldiği 
için zorlu bir yıl geçirmiştir ve hisse 
fiyatı BIST100’ün altında performans 
göstermiştir. Yıl sonu itibarıyla 
BIST100 %29 değer kazanırken Türk 
Hava Yolları hisse fiyatı %11 değer 
kaybetmiştir. 2020 yılında yaşanan 
olumsuz gelişmelerden dolayı Türk 
Hava Yolları piyasa değeri 2020 yıl 
sonu itibarıyla 17,8 milyar TL değerine 
ulaşmıştır.

ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ GELİR DAĞILIMI 

Ortaklığın geniş uçuş ağı, 2020 
yılında yaşanan küresel krizde %61 
artan kargo gelirlerinin de etkisiyle 
çeşitlendirilmiş bir gelir akışı 
sağlayarak doğal bir riski azaltma 
mekanizması sağlamıştır. Bölgesel 
yolcu ve kargo geliri dağılımında 
Avrupa'nın payı %25'tir. Küresel 
salgının başladığı Uzak Doğu’da yolcu 
uçuşlarını daha uzun süre azaltan 
Türk Hava Yolları’nın bu bölgedeki 
toplam gelir payı geçen seneye 
göre azalsa da bölgedeki yüksek 
kargo geliri oranıyla gelirlerin %30'u 
Uzak Doğu’dan elde edilmiştir. Kriz 
başlamadan önce Ekvator Ginesi’nin 
Malabo şehrini de uçuş ağına ekleyen 
Ortaklık, kriz başladıktan sonra yeni 
uçuş hatları eklememiştir. 2020 
yılında Türkiye dışında gerçekleştirilen 
satışlar toplam satışların %78’ini 
oluşturmaktadır. Bu durum hem 
Türk Hava Yolları hem de ülkemiz için 
özellikle yaşanan kriz döneminde 
önemli bir döviz girdisi sağlamaktadır.

BIRIM GIDERLER (ABD DOLARI- SENT “Usc”)
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Gider Tasarrufu
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1 IATA - Air Passenger Monthly Analysis - April 2020
2 IATA - Airline Industry Economic Performance - December 2019 - Report
3 IATA - Air Passenger Market Analysis - December 2020
4 IATA - Airline Industry Economic Performance  - November 2020 - Report
5 FlightGlobal - Flight International  - January 2021
6 CAPA - Airline Leader Issue 53  - 2020
7 Official Airline Guide (OAG): Flight Database & Statistics

4 IATA - Airline Industry Economic Performance - November 2020 - Report
6 CAPA - Airline Leader Issue 53 - 2020
7 Official Airline Guide (OAG): Flight Database & Statistics
8 IATA  - COVID-19 Most air travel markets remain weak
9 IATA  - COVID-19 Challenging outlook for airlines, despite vaccine progress
10 IATA  - Chart of the Week: Near-term outlook remains challenging despite 

vaccine progress
11 ATW- Air Transport World - December 2020/January 2021
12 Aviation Benefits Beyond Borders
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2 0 2 0  y ı l ı n d a  s a l g ı n ı n  k o n t r o l  a l t ı n a  a l ı n a m a m a s ı  v e 
ü l k e l e r i n  s a l g ı n a  k a r ş ı  f a r k l ı  t e d b i r l e r  u y g u l a m a s ı n ı n 
y o l c u  t a l e b i n d e k i  b e l i r s i z l i ğ i  a r t ı r m a s ı y l a ,  h a v a c ı l ı k 

s e k t ö r ü  y ı l  s o n u  h e d e f l e r i  v e  g e l e c e k  b e k l e n t i l e r i 
a ş a ğ ı  y ö n l ü  r e v i z e  e d i l m i ş t i r. 

2019 yılında etkisini gösteren olumsuz 
ticari ve politik gelişmelere karşın 
2020 yılına büyüme beklentileri 
ile giren küresel etkileşimin yoğun 
olduğu havacılık sektörü, pandemi 
nedeniyle tarihinde görülmemiş bir 
krizle karşı karşıya kalmıştır.

Seyahat kısıtları ve karantina 
uygulamalarına rağmen 2020 yılında 
salgının kontrol altına alınamaması ve 
ülkelerin salgına karşı farklı tedbirler 
uygulamasının yolcu talebindeki 
belirsizliği artırmasıyla, havacılık 
sektörü yıl sonu hedefleri ve gelecek 
beklentileri aşağı yönlü revize 
edilmiştir. 

Sektördeki ciddi etkisini ilk olarak 
mart ayında hissettiren salgın, 
virüsün dünya çapında yayılımına 
karşı alınan tedbirler neticesinde 
hava yollarını da koltuk kapasitelerini 
azaltmak durumunda bırakmıştır. 
Ülkeler arasında sınırların kapatılması, 
seyahat kısıtlamaları, ekonomik 
faaliyetlerdeki ve iş seyahatlerindeki 
düşüş, ağırlıklı olarak dış hat trafiğini 
etkilemiştir. Dünya genelinde yılın 
en düşük kapasite arzı nisan ayında 
gerçekleşmiş olup, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %87,0 oranında düşüş 
kaydedilmiştir.¹

Haziran ayından itibaren sektörde 
kısmen iyileşme eğilimi başlasa da, 
dördüncü çeyrekte ikinci dalganın 
başlaması ve virüsün mutasyon 
geçirmesi sonucu alınan ilave 
önlemlerle yolcu trafiği beklenen 
seviyeye ulaşamamıştır. 

Pandemi öncesi yolcu trafiğinde 
%4,1’lik artış beklenirken, yıl 
toplamındaki %65,9’luk düşüş havacılık 
tarihinin en sert düşüşü olarak 
kaydedilmiştir.²,³ 

Pandemiden dünyadaki tüm hava 
yolları ciddi şekilde etkilenirken oluşan 
etkiler bölgeden bölgeye farklılık 
göstermektedir. 

Avrupa ülkelerinin pandemi önlemleri 
kapsamında farklı politikalar izlemesi 
toparlanmayı baskılamakta ve 
bu durum hava yolları üzerinde 
ciddi belirsizlikler oluşturmaktadır. 
Bölgede birçok ülkenin yer alması ve 
her bir ülkenin farklı regülasyonlar 
uygulaması, hem bölge havacılığını 
hem de bölge varışlı çıkışlı trafiği ciddi 
şekilde etkilemiştir.

Avrupa’da uygulanan kısıtlamalar, 
regülasyonlar, bölgenin beslendiği 
iç hat trafiğindeki ve nakit 
rezervlerindeki azalma ile yere 
indirilen uçaklar bölge hava yollarında 
ciddi mali kayıplara neden olmuştur.⁴,⁵ 
Bunun yanında, pandemi döneminde 
Avrupa’da devlet desteklerinin düşük 
maliyetli taşıyıcılar (LCC) açısından 
genelde uygulanmaması bölgedeki 
LCC’leri daha fazla etkilemiştir.⁶

Pandemi öncesi kârlılıkta en güçlü 
bölge olan Kuzey Amerika, toplam 
kapasitesinin yaklaşık %50’sini 
oluşturan güçlü iç hat pazara sahip 
olması ve bu pazardaki toparlanma 
dış hat pazara kıyasla daha hızlı 
olmasına rağmen 2020 yılında en 
fazla zarar etmesi beklenen bölge 
konumundadır.⁷

Pandemi döneminde iç hat pazarının 
dış hat pazarından daha önce 
toparlanması⁸, Kuzey Amerika iç 
hat pazarında yaklaşık %35 kapasite 
payına sahip olan LCC’leri ön plana 
çıkarmıştır.7 Ancak tam hizmet 
sağlayıcıların (FSC) rekabetçi 
pazardan pay almak için belirledikleri 
yeni rotalar ile noktadan noktaya ağ 
yapısı modeline yönelmesi bölgedeki 
LCC’lere baskı uygulamaktadır.⁹ 
Bu sebeple Kuzey Amerika’daki 
bazı LCC’ler pazar stratejilerinde 
değişiklikler yaparak alternatif pazar 
stratejilerine yönelmiştir. Bununla 
birlikte ABD'de, FSC’ler gibi bazı 
LCC’ler de devlet desteğinden 
faydalanmıştır.10

Hâlihazırda ekonomik sorunlar, altyapı 
yetersizlikleri ve güvenlik problemleri 
ile mücadele eden Afrika bölgesi 
havacılığı tüm bunlara pandemi 
sürecinin de eklenmesi ile oldukça 
zorlu bir yıl geçirmiştir. Derinleşen 
sorunlar hava yollarının üzerinde 
çok ciddi bir baskı oluşturmakta 
ve iflasların kaçınılmaz olacağı 
değerlendirilmektedir.11

2019 yılında kapasite artışı 
olmamasının yanı sıra pandemi 
sürecinin etkisiyle 2020 yılında da 
yaşanan daralma sonrası, Orta Doğu 
bölgesindeki önemli hava yollarının 
iç hat trafiğinden yoksun olması 
ve büyümede dış hat trafiğine 
olan bağımlılıkları nedeniyle 
toparlanmanın görece yavaş olması 
beklenmektedir.11

Pandemi öncesi süreçte finansal 
zorluklarla karşı karşıya olan Orta 
ve Güney Amerikalı hava yolları 
pandeminin etkileri ile birlikte 
ekonomik ve operasyonel anlamda 
çok zorlu şartlarda faaliyetlerini 
sürdürmek durumunda kalmıştır. 
Bazı bölge hava yolları iflasın eşiğine 
gelmiş, bazıları ise iflas bildiriminde 
bulunmak zorunda kalmıştır.

Afrika, Orta ve Güney Amerika ve Orta 
Doğu bölgelerindeki hava yollarına 
devlet desteği sınırlı kalmıştır.

%65,9
Yolcu Trafiği 
Düşüş Oranı

Salgın, virüsün dünya 
çapında yayılımına 

karşı alınan tedbirler 
neticesinde hava 

yollarını da koltuk 
kapasitelerini 

azaltmak durumunda 
bırakmıştır. 

Asya-Pasifik bölgesi pandemi 
sürecine ilk maruz kalan bölge 
olmasına karşın toparlanmanın erken 
başlaması, Çin ve Hindistan gibi büyük 
iç hat pazarlarındaki yukarı yönlü 
ivmelenme ve Çin ekonomisinin güçlü 
iyileşme sinyalleri bölge havacılığının 
gelişimine önemli katkı sunmaktadır. 
Önemli üretim merkezlerini 
bünyesinde barındıran bölgenin 
pandeminin etkilerini azaltmada 
kargo trafiğinden de önemli ölçüde 
istifade edeceği öngörülmektedir.11 

Son yıllarda bölgede hızla artan pazar 
payıyla LCC'lerin önemi, pandemi 
ile birlikte filolarındaki ağırlıklı olarak 
kullanılan dar gövde uçaklar ve kısa 
menzildeki hızlı toparlanmayla daha 
da artmıştır. Ayrıca birçok hava yolu, 
düşük maliyetli hizmetlere daha 
fazla odaklanmakta ve geniş gövde 
uçaklar yerine dar gövde uçaklara 
yoğunlaşmaktadır.11 Kapasite ile 
talebi eşleştiremeyen ve bu yarışta 
geride kalan hava yollarının yaratacağı 
boşluk sayesinde de LCC pazarında 
başka oyuncuların ortaya çıkması 
muhtemel görülmektedir.11 Ancak 
bölgedeki LCC’ler genel olarak devlet 
destekli FSC’ler ile aynı düzeyde 
devlet desteği almamıştır. Diğer 
taraftan bazı LCC’ler bu desteğe 
bağlı oldukları ana marka hava 
yollarından ulaşabilmiştir.6 Asya-Pasifik 
her ne kadar pandemiden kötü 
etkilenmiş olsa da hava yolu finansal 
performansının en hızlı bu bölgede 
toparlanması beklenmektedir.4,12

Hava yolları açısından, seyahat 
talebindeki belirsizliğin zirve yaptığı 
bir süreçte talep tahmininde 
bulunmak oldukça zorlayıcı hale 
gelmiştir. Hava yolları belirsizliklerle 
başa çıkabilmek için yeni stratejilere 
yönelmiştir. Salgının başlarında 
kapasitelerini kısan hava yolları, 
tarifelerini, operasyonlarını ve maliyet 
yapılarını dengede tutarak ayakta 
kalmaya çalışmıştır. Pandemi öncesi 
dönemde 6-11 ay önceden tarifelerini 
açıklayan hava yolları, bu süreçte 
tarifelerinde haftalık değişiklikler 
yapmak durumunda kalmıştır.6

LCC'lerin önemi, 
pandemi ile birlikte 
filolarındaki ağırlıklı 
olarak kullanılan dar 

gövde uçaklar ve 
kısa menzildeki hızlı 
toparlanmayla daha 

da artmıştır.

Asya-Pasifik her ne 
kadar pandemiden 

kötü etkilenmiş olsa 
da hava yolu finansal 

performansının en 
hızlı bu bölgede 

toparlanması 
beklenmektedir.

Hava yolları 
açısından, seyahat 

talebindeki 
belirsizliğin zirve 

yaptığı bir süreçte 
talep tahmininde 

bulunmak oldukça 
zorlayıcı hale 

gelmiştir.
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Birim gelirlerin 2021 yılında yatay 
seyretmesi beklenirken, 2020 yılında 
nakit akışının etkin yönetiminin en 
büyük zorluklardan biri olarak öne 
çıkması nedeniyle 2020 yılında %13,7 
artışla son yılların en yüksek değerine 
ulaşan yakıt hariç birim giderlerin 
yeniden düşüşe geçerek %15,0 
oranında azalması beklenmektedir. 
Böylelikle 2021 yılı finansal 
toparlanmanın başlangıcı olarak 
öngörülmektedir.17 

Buna rağmen IATA beklentilerine 
göre 2021 yılının ilk yarısında nakit 
yakımının devam etmesine bağlı 
olarak yıl genelinde hava yollarının 
gelir-gider dengesini sağlayabilmek 
adına piyasalardan, bankalardan ve 
hükümetlerden destek taleplerinin 
devam etmesi beklenmektedir. 
Maliyetlerinde daha fazla esnekliğine 
ihtiyaç duyan ve yeterli finansal 
desteği alamayan hava yolları 
ise endüstri konsolidasyonlarına 
yönelecektir.

Sektörle iç içe olan turizm sektörü de 
bu gidişattan etkilenmiştir. Pandemi 
öncesi %59’u hava yolu ile seyahat 
eden dünya geneli uluslararası turist 
sayısı 2020 yılında %74 azalarak 381 
milyon olarak gerçekleşmiştir ve 
30 yıl önceki seviyesine gerilemiştir. 
UNWTO’ya göre 2021’de, çoğunlukla 
2021’in üçüncü çeyreğinde olmak 
üzere, uluslararası turizmde bir 
toparlanma öngörülmekteyse de 
2019 yılı verilerine daha ileriki yıllarda 
ulaşılabileceği tahmin edilmektedir.18

Bu gelişmelerle birlikte 2021 yılında 
tarifeli taşınan yolcu sayısının bir 
milyardan fazla artarak 2,8 milyar 
olması, yolcu trafiğinin %50,4 ve 
kapasitenin ise %35,5 artması 
öngörülmektedir. Dengelenen 
kapasite kullanımı neticesinde doluluk 
oranının %72,7 seviyesine ulaşacağı 
tahmin edilmektedir.16,17,19 

6 CAPA - Airline Leader Issue 53  - 2020
13 Forbes - How Airlines Are Rewriting The Recession Playbook To Deal With 

Covid-19's Stop-And-Start Recovery?
14 IATA - Airline Industry Economic Performance - November 2020 - Presentation
15 WorldACD - 2020 in perspective: How the pandemic changed the air cargo 

business?
16 IATA - Airline Industry Economic Performance - November 2020 - Data Tables

16 IATA - Airline Industry Economic Performance - November 2020 - Data Tables
17 Boeing - World Air Cargo Forecast: 2020-2039
18 United Nations: World Tourism Organization - UNWTO
19 WorldACD - 2020 in perspective: How the pandemic changed the air cargo business?

Sıklıkla değişen tarife ve 
beraberindeki fiyatlandırma, hava 
yollarını gelirlerini yönetmede oldukça 
zorlamış ve hava yolları faaliyetlerinde 
dinamik planlama yapmaya 
yönelmiştir. Hava yollarının uçuş 
ağlarında esneklik sağlayan ve riski 
azaltan dar gövde uçaklar, öncelikli 
olarak iç hatlarda ve kısa menzilde 
başlayan iyileşme belirtileri için önemli 
bir stratejik avantaj haline gelmiştir. 

Kısıtlamaların yoğunlaştığı aylarda 
dünya genelindeki uçakların üçte 
ikisi park halinde bekletilmiştir. 
Operasyondaki uçakların ise 
utilizasyonu çok daha düşük 
seviyelerde gerçekleşmiştir.⁶ Hava 
yollarının kısa ve orta menzilli hatlara 
ağırlık vermesiyle B747 ve A380 gibi 
geniş gövdeli ve operasyonel açıdan 
verimli olmayan uçaklar beklenenden 
erken emekli edilmiştir. Bazı hava 
yolları üretici firmalar ile görüşerek 
uçak teslim planlarını revize etmiştir. 
Bazı hava yolları ise nakit girdisi 
sağlamak amacıyla sahibi oldukları 
uçakları satıp, kiralama yoluyla tekrar 
filolarına dahil etmiştir.

Alınan tedbirlere rağmen dünyanın 
farklı yerlerinde farklı büyüklüklerdeki 
hava yollarının bilançoları zayıflamış 
ve hatta bazıları iflas koruma 
başvurusunda bulunmuştur.13 
Yılın başından beri bir kısım hava 
yolları operasyonlarını tümüyle askıya 
almış ya da durdurmuştur.6 

IATA’ya göre kriz öncesinde 430 milyar 
ABD doları ile zaten oldukça borç 
yüklü olan global havacılık sektöründe, 
hükümetlerden, bankalardan ve 
sermaye piyasalarından kredi ve kredi 
garantileri ile nakit sağlayan hava 
yollarının kriz süresince borç miktarı 
%50’den fazla artmış ve kasım ayı 
sonu itibarıyla 651 milyar ABD dolarına 
ulaşmıştır.14

Ayrıca bazı devletler, çalışanların işten 
çıkarılmaması için maaş destekleri, 
vergi indirimleri gibi hayati önem 
taşıyan geri ödemesiz desteklerde de 
bulunmuştur.15 Devletlerin sağladığı 
maaş destekleri bittikten sonra bazı 
hava yollarında işten çıkarmalar veya 
ücretsiz izne çıkarmalar görülmüştür. 
2020’de hava yolunda çalışan personel 
sayısının geçen seneye göre %35,5 
düşüşle 2,89 milyondan 1,87 milyona 
gerilemesi beklenmektedir.16

2020 yılı ilk 2 ayında %5,8 büyüyen 
toplam yolcu uçuş sayısı pandemi 
etkisiyle 2020 yılında %34,6 
düşmüştür.16 Tarifeli taşınan yolcu 
sayısı ise %60,5 azalarak 1,8 milyar 
olarak gerçekleşmiş ve 2003 yılı 
seviyesine gerilemiştir.16 Yolcu kaybı 
uluslararası uçuşlarda %74,0 olarak 
gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda %50,0 
olarak kaydedilmiştir. Doluluk oranı 
ise 17 puan azalarak %65,5 olarak 
gerçekleşmiştir.16 

IATA’ya göre havacılık sektörü 510 
milyar ABD doları gelir kaybederek 
%60,9 daralmıştır. Bu gelişmelerle 
birlikte son 10 yıldır süren kârlılık 
dönemi pandeminin etkisiyle 
sonlanmış, sektör toplamda 118,5 
milyar ABD doları zarar etmiştir. 
Bu zarar ile son 4 yılın toplam kârı 
erimiştir.16 

Aşı uygulamalarının yaygınlaşması 
ve ortak tedbirlerin oluşturacağı 
durum ile 2021 yılında sektör gelirinin 
2019 yılında ulaşılan tarihi zirvenin 
%54,8’i seviyesinde 459 milyar 
ABD dolarına ulaşması ve sektör 
zararının 38,7 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşmesi beklenmektedir.16 
Yine de gelişmekte olan ülkelerin 
aşıya erişimi sınırlı kalabileceğinden, 
gelişmiş ülkelerle olan trafiklerinde 
hükümetlerin uyguladığı aşı tedbirleri 
belirleyici olacaktır.

Hava yollarının 
uçuş ağlarında esneklik 

sağlayan dar gövde 
uçaklar, iç hatlarda ve 

kısa menzilde başlayan 
iyileşme belirtileri için 

önemli bir stratejik 
avantaj haline 

gelmiştir.

Bazı devletler, 
çalışanların işten 
çıkarılmaması için 

maaş destekleri, vergi 
indirimleri gibi hayati 

önem taşıyan geri 
ödemesiz desteklerde 

bulunmuştur. 
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15 WorldACD - 2020 in perspective: How the pandemic changed the air cargo business?
16 IATA - Airline Industry Economic Performance - November 2020 - Data Tables
17 Boeing - World Air Cargo Forecast: 2020-2039
20 IATA - Air Cargo Market Analysis December 2020
21 Cirium - Airline Insights Review: 2020

DÜNYANIN EN FAZLA ÜLKESİNE UÇAN HAVA KARGO MARKASI
OLARAK, İLAÇTAN TIBBİ MALZEMELERE KADAR SAĞLIK GÖNDERİLERİNİZİ

SOĞUK ZİNCİRİ BOZMADAN GÜVENLE TAŞIYORUZ.

DÜNYANIN SAĞLIĞI
TURKISH CARGO GÜVENCESİNDE

2020 KARGO SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ 
VE GELİŞİMİ

2020 yılı pandemi nedeniyle ekonomi, 
iş hayatı ve toplumsal yaşam 
dinamiklerinin temelden etkilendiği 
bir yıl olurken, özellikle ticari 
hareketliliğin azalması, hava kargo 
endüstrisini olumsuz etkilemiştir.

Pandemi sebebiyle hava yollarının 
mart ayından bu yana uçuşlarının 
büyük bir kısmını durdurması, 
hava kargoyu ve dolayısıyla tedarik 
zincirini olumsuz yönde etkilemiştir. 
2020’de %9,2 düşüş beklenen 
dünya ticaretindeki gerilemenin 
de etkisiyle hava kargo kapasitesi 
(ACTK) 2020’de bir önceki yıla kıyasla 
%23,3 azalmıştır.16,20 Hava kargodaki 
genel düşüş büyük oranda yere 
indirilen yolcu uçaklarından dolayı 
kaybedilen belly kargo kapasitesinden 
kaynaklanmıştır. Pandemi öncesinde 
hava kargo kapasitesinin yaklaşık 
%54,0'ünü oluşturan belly kargo 
kapasitesi bu süreçte %51,0 azalmıştır. 
Buna karşılık kargo uçaklarıyla sunulan 
kapasite %6,0 artmıştır.15 

Global ekonomik faaliyetler 
genelinde yaşanan büyük düşüşe 
karşın, pandemi sürecinde tüketici 
davranışlarındaki değişim, son 
dönemlerde artış eğiliminde olan 
e-ticaret faaliyetlerini daha da ön 
plana çıkarmıştır. Salgının başından 
beri e-ticaretteki artışa ek olarak 
kişisel koruyucu ekipmanların, sağlık 
malzemelerinin ve tedarik zincirinin 
diğer önemli bileşenlerinin ülkeler 
arasında taşınması ihtiyacı, 2020 
senesinde hava kargo talebindeki 
(CTK) düşüşü %10,6 ile sınırlandırmış 
ve kargo doluluk oranlarında 7,7 
puanlık artış sağlamıştır.

Pandemi hava yolları için birtakım 
dengeleri değiştirmiştir ve hava yolları 
krizle en etkin şekilde mücadele 
edebilmek için esneklik göstererek 
yeni stratejiler benimsemeye 
çalışmışlardır. Yolcu gelirlerinin 
azalması ve kargo gelirlerinin 
artmasıyla; 2019’da havacılık gelirleri 
içinde %12,4 olan hava kargo 
gelirlerinin payı, 2020’de %35,9'a 
yükselerek 117,7 milyar ABD doları 
olmuştur. Kargo birim gelirindeki 
%30’luk artış, yolcu tarafında daha 
büyük bir krizle mücadele eden 
hava yolları için kargo pazarında 
yeni fırsatlar oluşturmuştur. Hava 
yolları azalan kapasiteyi artırarak 
mevcut talebi karşılayabilmek, 
kârlılıklarını dengeleyebilmek ve kargo 
pazarındaki paylarını büyütebilmek 
için yolcu uçakları ile kargo seferleri 
gerçekleştirmeye yönelmiştir.17 Mart 
ayından itibaren koltukları sökülerek 
kabininde kargo taşımacılığı yapılan 
155 uçaktan 96’sı aralık ayı itibarıyla 
halen kullanılmaktadır.21

Aşı çalışmaları kargo sektörünü direkt 
ve endirekt olarak etkilemektedir. 

2021’in başından itibaren aşıların 
küresel dağıtımı, hava kargo için yeni 
bir talep alanı oluşturmaktadır. Diğer 
taraftan kapanma dönemi sonrası 
yavaş yavaş toparlanma sürecine giren 
ekonomilerin canlanması için aşı, bir 
katalizör görevi görmektedir. 2021 
yılında dünya ekonomisinde beklenen 
%4,9 büyüme, ticaret hacminde 
beklenen %7,2 büyüme ve ülkelerin 
gevşek para politikalarının hava kargo 
sektörüne etki eden makroekonomik 
unsurlar olacağı öngörülmektedir.16 

Yolcu ve kargo trafiğinde 
gerçekleşecek toparlanmalar ile 
2021’de geçen yıla göre kargo 
kapasitesinin %13,1, kargo birim 
gelirlerinin ise %5,0 artacağı tahmin 
edilmektedir. Bu artışlara paralel 
olarak 2021’de hava kargo gelirlerinin 
%18,8 artarak 139,8 milyar ABD 
dolarına çıkması beklenmektedir.16

2021’de hava 
kargo gelirlerinin 

%18,8 artarak 
139,8 milyar ABD 
dolarına çıkması 
beklenmektedir.

2021'in başından 
itibaren aşıların 

küresel dağıtımı, 
hava kargo için 

yeni bir talep alanı 
oluşturmaktadır. 
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Yö n e t i m  K u r u l u

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Başbakanlık bünyesindeki kariyerine kuruluşunda 
da rol aldığı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı’nda devam etmiştir. 2007 yılında Ajansta 
Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan 
Ermut, kurum içerisinde tüm ara pozisyonlarda 
görev alarak önce Daire Başkanlığına, 2015 yılında 
ise Başkanlığa atanmıştır. Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemine geçiş sürecinde Yatırım 
Ofisinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 
konumlandırılması çalışmalarını yürütmüş ve 
2018 yılında Ofis Başkanlığına getirilmiştir. Bu 
görevlerde bulunduğu süre boyunca Türkiye’ye 
çeşitli uluslararası doğrudan yatırımların 
kazandırılmasında rol oynamıştır. Hem kamu 
hem de özel sektör tarafında çok çeşitli ilişkilerde 
ustalaşmayı gerektiren ve üst yönetimden yerel 
kişilere kadar tüm karar seviyelerine yönelik 
yatırım süreçleri Arda Ermut’un kariyeri yatırım 
projelerinin optimizasyonu için maliyet/zaman 
tasarrufu sağlayan etkili çözümleri bir beceri seti 
olarak geliştirmesinde yardımcı olmuştur.

Arda Ermut 130 ülkeden 170 ulusal ve bölgesel 
yatırım destek ajansının üye olduğu Dünya 
Yatırım Ajansları Birliği’nin de (WAIPA) 
Başkanlığını 4 yıl yürütmüştür. Arda Bey nihai 
olarak kendi kendine yetebilen ve bağımsız 
bir kuruluş olarak WAIPA’nın aktif olarak 
çalışabilmesine dönüştürülmesinde önemli 
adımlar atmıştır.

Arda Ermut Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 
Başkanlığı görevini Şubat 2020 yardımcısı Ahmet 
Burak DAĞLIOĞLU’na bırakmıştır.
 
Eylül 2018'den bu yana Türkiye Devlet Varlık 
Fonu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 
devam eden Ermut, bu görevinden 2020 Kasım 
ayında ayrılmıştır.

Haziran 2019'da Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Türk Hava Yolları 
İcra Kurulu'nda da üç üyeden biri olarak görev 
yapmaktadır. Sayın Ermut, bu görevlere ek 
olarak, Ekim 2016'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
seçildiği Türkiye Basketbol Federasyonu'nda 
Nisan 2019'da Başkan Yardımcısı görevine 
atanmıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Ermut, evli ve iki 
çocuk babasıdır.

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

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

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

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

İngilizce bilen Orhan BİRDAL, evli ve dört çocuk 
babasıdır.
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Yö n e t i m  K u r u l u M i s y o n  v e  V i z y o n

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

MİSYON

• 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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MELİH ŞÜKRÜ ECERTAŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1987 Bursa İnegöl doğumlu olan Ecertaş, 2004 
yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 
mezun oldu. 2009 yılında Beykent Üniversitesi 
İşletme Bölümü'nü birincilikle bitirmiştir.

Lisans eğitiminin ardından kazandığı Fullbright 
bursuyla Amerika’nın Boston şehrinde Emerson 
College’da Pazarlama İletişimi alanında 
yüksek lisans yapmıştır. MIT/Sloan School 
of Management’ta araştırma asistanlığının 
ardından, Gebze Teknik Üniversitesi'nde İnsan 
Kaynakları alanında doktora çalışmasına devam 
etmektedir.

2011-2019 yılları arasında Çilek Mobilya’da 
Kurumsal Gelişim Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerini üstlenmiştir.

2015-2017 yılları arasında İnsan Kaynakları ve 
Yönetim Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren 
Mental HR’da Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görev yapmıştır.

Yurt içi ve yurt dışı pek çok organizasyonda “İnsan 
Kaynakları Sistem Tasarımı, Performans Yönetim 
Sistemleri, Çalışan Ödüllendirme Modelleri, 
Stratejik Planlama, Yetenek Yönetimi, İK Dijital 
Dönüşümü ve diğer Organizasyonel Gelişim” 
projelerinde görev almıştır.

2018 yılında uluslararası yatırım danışmanlığı 
şirketi Eurasia Invest’in kurucuları arasında yer 
almıştır ve halen Yönetim Kurulu üyesi olarak 
görevini sürdürmektedir.

Orta öğretim yıllarından bu yana sivil toplum ve 
gençlik çalışmalarının içerisinde yer alan Ecertaş, 
2012-2018 yıllarında AK Parti Gençlik Kolları’nda 
İl Teşkilatı’ndan Genel Merkez’e kadar çeşitli 
kademelerde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. 
Halen gençlikle ilgili çeşitli STK’larda gönüllü 
faaliyetlerde bulunmaya devam etmektedir.

İleri derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca 
ve Arapça bilen Melih Ecertaş, evli ve iki çocuk 
babasıdır.

MUZAFFER AKPINAR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1962 doğumlu, Saint Michel Fransız Lisesi ve 
Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi 
mezunu olan Muzaffer Akpınar, evli ve iki çocuk 
babasıdır.

İş hayatına 1986 yılında Penta Tekstil’in kurucu 
ortağı olarak başlayan Akpınar, 1993 yılında 
KVK'da CEO görevini üstlenmiştir. Daha sonra MV 
Holding'in CEO’su olarak görev yapan Akpınar, 
Fintur Holding BV’nin de oluşum sürecinde aktif 
olarak rol almıştır. Muzaffer Akpınar, 1 Ocak 2002 
tarihinden 2006 Temmuz ayına kadar Turkcell 
Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

Muzaffer Akpınar iş hayatına, MV Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu Üyesi, KVK ve Dost Enerji Ortağı 
ve Yönetim Kurulu Başkanı, Kimya Teknik ve 
Kimaş Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 
Portmobil Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, 
Muzaffer Akpınar Vakfı Başkanı olarak devam 
etmektedir. 

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

Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri 
Araştırmaları Enstitüsü Sosyoloji ve Antropoloji 
Ana Bilim Dalı’nda yazdığı "2000 Sonrası Türk 
Ulusalcılığının İnşasında Büyük Ortadoğu 
Projesi Söyleminin Rolü" başlıklı teziyle yüksek 
lisans eğitimini tamamlamıştır. 2014 yılında 
aynı bölümde başladığı doktora eğitimini 
“Türkiye’de Seküler ve İnanç Temelli Sivil Toplum 
Kuruluşlarının ‘Toplumsal Fayda’ Yaklaşımı: 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Türkiye 
Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Örnekleri” 
başlıklı teziyle 2018 yılında tamamlamıştır.

2000 yılından itibaren mütercim ve redaktör 
olarak yayıncılık sektöründe çalışan Altun, 2005-
2010 yılları arasında Anlayış Dergisi’nde bölüm 
editörlüğü, 2006-2011 yılları arasında Dünya 
Bülteni haber portalında köşe yazarlığı yapmıştır. 
2015 yılından itibaren Marmara Üniversitesi’nde 
çalışmaya başlamıştır. Halen Marmara 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Öğretim Üyesi 
olarak çalışan Altun’un telif ve çeviri eserleri 
bulunmaktadır. Çeşitli mecralarda düzenli olarak 
yazıları yayınlanmaktadır. 
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S t r a t e j i l e r  v e  S t r a t e j i k  O d a k l a r

T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ,  m ü ş t e r i l e r i n e  s a ğ l a d ı ğ ı  g e n i ş  u ç u ş 
a ğ ı  v e  y ü k s e k  h i z m e t  k a l i t e s i y l e  e n  ç o k  t e r c i h  e d i l e n 

h a v a  y o l l a r ı n d a n  b i r i  o l m a  ö z e l l i ğ i n i  k o r u m a k  i ç i n 
ç a l ı ş m a l a r ı n ı  a r a l ı k s ı z  s ü r d ü r m e k t e d i r.

1. SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE 
KÂRLILIK

Pandemi öncesinde dünyanın en 
fazla ülkesine ve dış hat noktasına 
uçan Türk Hava Yolları, şartlar ne 
olursa olsun hizmet kalitesi, emniyet, 
sağlık ve memnuniyeti en ön 
planda tutarak operasyonlarını icra 
etmektedir. İstanbul Havalimanı’nın 
getirmiş olduğu canlılık ve verimlilik 
ile birlikte hizmet yelpazesini daha da 
genişletecek olan Türk Hava Yolları, 
bilişim teknolojileri, kargo taşımacılığı, 
yeni iş modelleri ve sürdürülebilirlik 
gibi farklı alanlarda da gelişmeye 
yönelik adımlar atmaktadır. 

2. MARKA BİLİNİRLİĞİ VE TERCİH 
EDİLEBİLİRLİK

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

Marka yatırımlarına devam eden 
Türk Hava Yolları, spor ve medya 
sponsorlukları, marka elçileri, prestijli 
reklam filmleri ve uluslararası 
alanda saygınlığı yüksek platformlar 
olmak üzere birçok alanda tanıtım 
faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

3. MÜŞTERİ ODAKLILIK

Türk Hava Yolları, müşterilerinin 
fiyat, zaman, servis ve hijyen kalitesi 
konusundaki hassasiyetlerini göz 
önünde bulundurarak stratejilerini 
belirlemeye devam ederken hizmet 
kalitesinin her yeni dönemde 
uluslararası ödüllerle taçlandırılması 
motivasyonu daha da artırmaktadır. 

Tüm yatırımlarının en önemli odağı 
olan müşterileri için daima daha 
iyisini hedefleyen Türk Hava Yolları, 
her türlü koşula esnek bir şekilde 
adapte olarak proaktif hamlelerle 
müşteri beklentilerini eksiksiz olarak 
karşılamaktadır.

4. KURUMSAL SOSYAL 
SORUMLULUK

Tüm operasyonlarını topluma, 
ekonomiye ve çevreye karşı 
sorumluluk bilinciyle yürüten Türk 
Hava Yolları, benimsediği sosyal 
sorumluluk ilkeleri çerçevesinde 
hizmet verdiği konu alanları “Eğitim, 
çevre, bilim ve teknoloji, kültür ve 
sanat, çalışan bağlılığı, insani yardım 
ve fırsat eşitliği“dir. Bu doğrultuda 
yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen 
çalışmaların çoğunluğu, dezavantajlı 
bireyler/gruplar ve çocuklar için 
çalışan sivil toplum kuruluşları ve 
çeşitli dernek/vakıflar, üniversiteler, 
insani yardım kuruluşları, afet ve 
kıtlık alanında çalışan kurumlardan 
oluşmaktadır.

Yapılan çalışmalardaki temel amaç, 
ülkemizin birlik bilincini korumak ve 
global çaptaki sorunların çözümüne 
dair farkındalık yaratmaktır. 

5. İŞ MÜKEMMELLİĞİ VE 
VERİMLİLİK

Türk Hava Yolları, müşteri 
memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, 
inovasyona verdiği önem, ulusal 
ve uluslararası gereklilikleri en üst 
düzeyde karşılama hassasiyeti ile 
kurumsal yapısını güçlendirmeye, iş 
süreçlerini iyileştirmeye ve kaynakların 
etkin ve verimli kullanılması ile 
operasyonel ve ticari verimliliğini 
artırmaya devam etmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik 
altyapı yatırım ve güncellemeleri, 
filosuna katılan yeni uçaklar ile 
gençleşen dinamik filo yapısı ve 
etkin süreç yönetimi sayesinde 
sürdürülebilir iş mükemmelliği 
sağlanmaktadır.

6. İNOVATİF YAŞAM

Küresel hava taşımacılığı sektör 
liderlerinden biri olarak yenilik 
ve dönüşüme önem veren Türk 
Hava Yolları; iş yapma kültüründen 
pazarlamaya, müşteri ilişkilerinden 
üretim süreçlerine her alanda 
inovasyon kültürünü yerleştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu amaçla; yapay 
zeka, nesnelerin interneti, sanal 
gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi 
alanlarda yenilikçi proje faaliyetleri 
yürütmektedir. Türk Hava Yolları, 
dijital dönüşüm ve inovasyon 
çalışmaları kapsamında iç süreçlerinin 
geliştirilmesinin yanı sıra, iç ve dış 
paydaşlarla müşteri memnuniyetini 
artırmaya yönelik projeler yapmayı da 
sürdürecektir.

7. ÇALIŞANLARA DEĞER KATMAK

Türk Hava Yolları, müşterilerine 
sunulan hizmetin her aşamasında 
gösterilen özen, ilgi ve güler yüzün 
kaynağının çalışanlar olduğu bilinciyle 
hareket etmektedir. 

Sunduğu konforlu çalışma ortamı, 
sosyal imkanlar ve kariyer fırsatları, 
yerli ve yabancı kurumlarla ortaklaşa 
düzenlenen eğitimlerle çalışanlarının 
motivasyonlarını yükseltmeyi ve 
memnuniyetlerini artırmayı öncelik 
olarak belirlemiştir. 

Pandemi sürecinin başından 
itibaren uzaktan çalışma dönemini 
en iyi şekilde değerlendirmek 
ve pandemi sonrası döneme 
güçlenerek hazırlanması adına 
eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. 
Önümüzdeki süreçte de çalışanların 
tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde faaliyetlerin sürdürülmesi 
planlanmaktadır.

8. PAYDAŞLARA DEĞER KATMAK

Türk Hava Yolları bütün paydaşları 
ile bir bütün olduğu, başarısının 
paydaşlarının memnuniyetine ve 
onlar için yarattığı katma değere eşit 
olduğu bilinciyle tüm faaliyetlerinde 
şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap 
verebilirlik prensiplerini ilke edinerek, 
hedef ve değerlerinin paydaşları 
tarafından da benimsenmesini 
sağlamak için çalışmalar 
yürütmektedir. Paydaşlarının iş 
sağlığı ve güvenliği, veri güvenliği, 
teknolojik yeterlilik konusundaki 
farkındalığını ve bilincini artırmak ve 
iş süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla 
eğitim ve denetim faaliyetleri 
gerçekleştirmektedir.

Türk Hava Yolları, paydaşlarına değer 
katma vizyonu doğrultusunda iş 
birliklerini geliştirmeyi ve iş ortakları 
ile yaptığı proje sayısını artırmayı 
sürdürecektir. 

Türk Hava Yolları, 
bilişim teknolojileri, 
kargo taşımacılığı, 
yeni iş modelleri ve 
sürdürülebilirlik gibi 
farklı alanlarda da 
gelişmeye yönelik 

adımlar atmaktadır.

Türk Hava Yolları, her 
türlü koşula esnek bir 
şekilde adapte olarak 
proaktif hamlelerle 

müşteri beklentilerini 
eksiksiz olarak 

karşılamaktadır.

Türk Hava Yolları, 
müşterilerine 

sunulan hizmetin her 
aşamasında gösterilen 

özen, ilgi ve güler 
yüzün kaynağının 

çalışanlar olduğunun 
bilincindedir. 
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B a ğ l ı  O r t a k l ı k l a r  v e  İ ş t i r a k l e r

H e m  h a v a c ı l ı k  s e k t ö r ü n ü n  h e m  d e  T ü r k  u ç a k  s a n a y i i n i n 
g e l i ş i m i n e  k a t k ı d a  b u l u n a n  T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı  A . O . , 

ü l k e m i z  i ç i n  b ü y ü k  b i r  i s t i h d a m  k a y n a ğ ı  o l m a y a 
d e v a m  e t m e k t e d i r.

T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ,  o r t a k l ı k  v e  i ş t i r a k l e r i  i l e  m a l i y e t l e r i n i 
d ü ş ü r ü r k e n  o p e r a s y o n l a r ı n d a  e s n e k l i k ,  k a l i t e  v e  v e r i m l i l i k 

s a ğ l a m a k t a ;  b ö y l e l i k l e  h a v a c ı l ı k  s e k t ö r ü n d e k i  r e k a b e t ç i 
g ü c ü n ü  v e  e t k i n l i ğ i n i  a r t ı r m a k t a d ı r. 

GÜNEŞ EKSPRES 
HAVACILIK A.Ş. 

THY ULUSLARARASI 
YATIRIM VE 

TAŞIMACILIK A.Ş. 

THY OPET HAVACILIK 
YAKITLARI A.Ş. 

THY HAVAALANI 
GAYRİMENKUL YATIRIM 

VE İŞLETME A.Ş. 

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

GOODRICH & THY TEKNİK 
SERVİS MERKEZİ LTD. ŞTİ. 

TCI KABİN İÇİ 
SİSTEMLERİ SAN. 

VE TİC. A.Ş.

CORNEA HAVACILIK 
SİSTEMLERİ SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. 

WE WORLD 
EXPRESS LIMITED

AIR ALBANIA SHPK 

THY TEKNOLOJİ VE 
BİLİŞİM A.Ş.

THY TEKNİK A.Ş. 

TFS AKARYAKIT 
HİZMETLERİ A.Ş.

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

THY DO & CO İKRAM 
HİZMETLERİ A.Ş. 

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

THY UÇUŞ EĞİTİM 
VE HAVALİMANI 

İŞLETME A.Ş. 

Nitelikli ve deneyimli kadrosu ve Grup 
şirketleri ile havacılık sektöründe lider 
olma yolunda küresel marka kimliğini 
güçlendirmeye devam eden Türk 
Hava Yolları’nın toplamda 18 adet 
bağlı ortaklık ve iştiraki bulunmaktadır. 
Türk Hava Yolları, ortaklık ve 
iştirakleri ile maliyetlerini düşürürken 
operasyonlarında esneklik, kalite 
ve verimlilik sağlamakta; böylelikle 
havacılık sektöründeki rekabetçi 
gücünü ve etkinliğini artırmaktadır. 

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

2020 yıl sonu itibarıyla 61 bine yakın 
çalışanı ile çok büyük bir aile haline 
gelen Türk Hava Yolları ve Grup 
şirketleri, önümüzdeki dönemlerde 
de ülkemiz için büyük bir istihdam 
kaynağı olmaya devam edecektir.

61 BIN
ÇALIŞAN

Türk Hava Yolları'nın 
çalışan sayısı 
2020 yıl sonu 

itibarıyla 61 bin 
seviyesindedir.
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2006 yılında %100 Türk Hava Yolları 
sermayesi ile kurulan ve Haziran 2015’te 
Türk Hava Yolları HABOM A.Ş. ile birleşen 
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., 9.104 
çalışanı ve iştirakleri ile hava taşımacılığı 
sektöründe dünyanın en büyük uçak 
bakım, onarım ve revizyon merkezleri 
arasında yer almaktadır. Büyük Göç 
olarak adlandırılan 2019 yılı İstanbul 
Havalimanı taşınması sonrası, başta Türk 
Hava Yolları olmak üzere yerli ve yabancı 
birçok hava yoluna tek noktadan tüm 
Maintenance, Repair and Overhaul 
(MRO) hizmetlerini sunma gayesi ile 
projelendirilen MRO kompleksinin ilk 
üs bakım hangarlarının açılışını 2020 
yılı Ekim ayı içerisinde gerçekleştirmiş; 
İstanbul Havalimanı’nda üs bakım 
hizmeti sunan ilk ve tek MRO konumuna 
gelmiştir. Hizmet verdiği yabancı hava 
yolu sayısını ve sahip olduğu pazar 
payını artırmak amacıyla faaliyetlerine 
Ankara, Aydın ve İstanbul'da bulunan 
3 ayrı havalimanı (Atatürk Havalimanı, 
İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen 
Havalimanı) ile toplam 5 havalimanında 
bulunan hangarlarında yurt içi ve yurt 
dışı müşterilerine hizmet vermektedir.

Türk Hava Yolları A.O. ve Havaş 
Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.’nin 
%50-%50 ortaklığıyla kurulan ve 1 
Ocak 2010 tarihinde sektörde yerini 
alan TGS Yer Hizmetleri A.Ş.; İstanbul 
Havalimanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 
Ankara Esenboğa Havalimanı, İzmir 
Adnan Menderes Havalimanı, Antalya 
Havalimanı, Adana Havalimanı, Milas-
Bodrum Havalimanı ve Dalaman 
Havalimanı'nda olmak üzere toplam 9 
istasyonda hizmet vermektedir. Türk 
Hava Yolları ve SunExpress başta olmak 
üzere anlaşmalı 200’ün üzerinde hava 
yoluna sunduğu hizmetlerle faaliyetlerini 
sürdüren TGS, 2020 yılında sefer 
sayılarında önceki yıla oranla %50’den 
fazla düşüş yaşamasına rağmen; 13.200 
personeli ile gerçekleştirdiği 331 bin 
seferde uluslararası standartların 
üzerinde hizmet sunmuştur.

2007’de Türk Hava Yolları ve Avusturya 
kökenli DO & CO AG’nin %50-%50 
ortaklığı ile kurulan Şirket, başta Türk 
Hava Yolları olmak üzere 60’dan fazla 
yerli ve yabancı hava yolu şirketine ikram 
hizmeti sunmaktadır. Hâlihazırda üretim 
merkezi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 
bulunan TURKISH DO & CO, İstanbul 
Havalimanı ile birlikte Türkiye’de toplam 
10 havalimanında hizmet vermektedir ve 
%80 pazar payına sahiptir.

COVID-19 salgınının yoğun bir şekilde 
etkilediği 2020 yılında TURKISH DO 
& CO'nun servis ettiği yemek sayısı 
yaklaşık %70 oranında azalmış; Şirket 
tüm hava yolu sektörü gibi bu süreçten 
oldukça ciddi şekilde etkilense de bu 
süreçte Türk Hava Yolları yolcularının 
beklentilerini değerlendirmeye devam 
ederek, yolcu memnuniyetini en üst 
seviyede tutmak adına ikram kalitesi ve 
konseptlerini sürekli geliştirmeye devam 
etmiştir. Türk Hava Yolları uçaklarında 
ve lounge'larında servis edilen ve her 
aşamada gıda güvenliği kapsamında 
takip edilen ikram ürünleri, bu dönemde 
ilave olarak bireysel tek kullanımlık 
kutularda, kapalı olarak yolculara 
sunulacak bir konseptte tasarlanmış ve 
yine bu konsept doğrultusunda uçak 
üzerinde ekiplerin de gıda ile temasını 
en aza indirecek tedbirler alınmıştır.

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

Türkiye ile Orta Avrupa arasındaki 
uçuşlarda pazar lideri olarak turizm 
taşımacılığı faaliyetlerine devam 
eden SunExpress, 1989 yılında Türk 
Hava Yolları ve Lufthansa’nın %50-%50 
ortaklığı ile Antalya merkezli olarak 
kurulmuştur. İlk uçuşunu 1990 yılında 
gerçekleştiren Şirket, charter pazarında 
uzun yıllar hizmet verdikten sonra, 2001 
yılında başlattığı Antalya-Frankfurt 
uçuşlarıyla Türkiye’nin yurt dışına tarifeli 
sefer düzenleyen ilk özel hava yolu 
şirketi olmuştur. SunExpress, İzmir 
ve Antalya’nın dışında, Anadolu’daki 
13 şehirden Avrupa’daki birçok 
destinasyona direkt ve tarifeli seferler 
düzenlemektedir. Son yıllarda merkezi 
Antalya ile beraber İzmir’i de devreye 
almasıyla çift hub modeliyle hizmet 
veren SunExpress, Antalya ve İzmir’i hem 
iç hatlarda hem dış hatlarda direkt ve 
tarifeli seferlerle en fazla destinasyona 
bağlayan hava yoludur. 2020 yıl sonu 
itibarıyla 58 uçaklık filosu bulunan hava 
yolu 4.000’e yakın çalışanı ile toplam 18 
ülkede ortalama 55 destinasyona uçuş 
gerçekleştirmiştir. 2020 yıl sonu itibarıyla 
SunExpress’in 15 uçağı, AnadoluJet 
operasyonlarını icra etmektedir.

İstanbul Atatürk Havalimanı başta 
olmak üzere yurt içi meydanlarında jet 
akaryakıt depolama ve ikmal hizmeti 
veren Şirket, 2009 yılında Türk Hava 
Yolları ve OPET Petrolcülük A.Ş.’nin 
%50-%50 ortaklığı ile kurulmuştur. 1 
Temmuz 2010 itibarıyla faaliyetlerine 
başlayan THY Opet Havacılık Yakıtları 
A.Ş., Türkiye’deki en büyük jet yakıtı 
entegre tesisine sahiptir. Türkiye 
genelinde tüm havalimanlarında 
müşterilerine akaryakıt ikmali yapabilir 
konuma gelen Şirket, 2020 yılında 
gerçekleştirdiği 0,8 milyon m³ jet yakıtı 
satışıyla halen sektörün önde gelen 
firmaları arasında yer almaktadır. 2019 
yılından itibaren; İstanbul Havalimanında 
deneyimli personelleri ile uçak yakıt 
ikmal hizmeti veren Şirket, Sabiha 
Gökçen Havalimanında da depolama 
ve uçak yakıt ikmal hizmeti vermektedir. 
THY Opet, 2020 yılında tüm havacılık 
sektörünü olumsuz etkileyen pandemi 
sürecinde, Atatürk Havalimanında 
kargo uçuşlarına tek ikmal yapan şirket 
olmuştur. 

Gelir Milyon ABD Doları Gelir Milyon ABD Doları Gelir Milyon ABD Doları Gelir Milyon ABD Doları Gelir Milyon ABD Doları Gelir Milyon ABD Doları

THY TEKNIK A.Ş. TGS YER HIZMETLERI A.Ş. THY DO & CO IKRAM HIZMETLERI A.Ş.
PRATT&WHITNEY THY TEKNIK UÇAK 
MOTORU BAKIM MRKZ. LTD. ŞTI.GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş.

2019 2019 2019 2019 2019 20191.292 1.567 977 358 344 399

2020 2020 2020 2020 2020 2020894 564 286 180 116 349

9.104
Çalışan Sayısı

13.210
Çalışan Sayısı

3.936
Çalışan Sayısı

392
Çalışan Sayısı

3.818
Çalışan Sayısı

496
Çalışan Sayısı
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 
HABOM tesislerinde uçak motor 
kaportası ve geri itki sistemlerinin yüksek 
kalite standartları ile bakım ve onarımını 
sağlamakta olan Şirket, 2010 yılında 
Türk Hava Yolları ve Goodrich iştiraki 
olan TSA Rina Holdings B.V.’nin %40-
%60 ortaklığı ile kurulmuştur. Şirket’in 
yurt dışı ortağı olan Goodrich firması 
2012 yılında UTC Aerospace Systems 
ve 2019 yılında Collins Aerospace 
olarak ismini değiştirmiş ve bu satın 
alımlar ile kapsamını genişletmiştir. 
2019 yılından itibaren “Turkish Nacelle 
Center” markasıyla hizmet vermekte 
olan Şirket, 2019 yılında tamamladığı 
378 adet uçak motor kaportası ve geri 
itki sistemi bakımının ardından, 2020 
yılında pandemi kaynaklı iş hacmi 
küçülmesi sebebiyle 279 adet bakımı 
tamamlamıştır. 

2011 yılında uçak kabin içi ürünlerin 
ve komponentlerinin tasarımını, 
sertifikasyonunu, üretimini ve 
pazarlamasını gerçekleştirmek amacıyla 
kurulan Şirket’in %30 hissesi Türk Hava 
Yolları’na, %20 hissesi THY Teknik 
A.Ş.’ye ve %50 hissesi Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayi A.Ş.’ye (TUSAŞ -TAI) aittir. 
Boeing nezdinde B-737 uçak galleyleri 
için dünya çapında “Onaylı Tedarikçi 
Şirket” listesine giren ve uluslararası 
çapta ihaleler kazanan TCI, bu alanda 
uzun vadeli olarak %20 pazar payı 
projeksiyonuna sahiptir. Üretimini yaptığı 
uçak kabin içi sistemleriyle öncelikle Türk 
Hava Yolları’nın ihtiyaçlarını karşılayan 
Şirket; aynı zamanda Boeing, Airbus, 
Stelia, SpiceJet, Donghai Airlines, 
Azerbaijan Airlines gibi uluslararası 
müşterilere de hizmet vermektedir. 

Uçak koltuğu dizaynı, üretimi, yedek 
parça üretimi, modifikasyonu, pazarlama 
ve satış faaliyetlerini yürüten Şirket, 
2011 yılında %45 hissesi Türk Hava 
Yolları, %5 hissesi THY Teknik A.Ş. ve 
%50 hissesi Assan Hanil Grubu’na ait 
olmak üzere kurulmuş ve 2013 yıl sonu 
itibarıyla üretime başlamıştır. Şirket, 
2019 yılının Kasım ayında Airbus’ın 
BFE kataloğunda yer alma hakkı 
kazanmıştır. TSI Seats’e ait Skysofa ve 
Epianka model ekonomi sınıfı koltuklar 
2020’nin ilk çeyreğinden itibaren 
potansiyel ürünler başlığı altında hava 
yolu firmalarına sunulmaya başlanmıştır. 
İlk Business Class ürünü olan Royalux 
ve hafif tasarımı ile öne çıkan Elesa S 
koltuğu ise sertifikalandırma aşaması 
tamamlandıktan sonra katalogdaki 
yerini alacaktır. 2020 yılında başta Airbus 
A321 ve Boeing 787 projeleri olmak 
üzere 23 adet proje teslimi yapan Şirket, 
ilerleyen dönemlerde farklı hava yolu 
firmaları ve uçak tiplerine de koltuk 
dizaynı ve üretimi, yedek parça üretimi, 
modifikasyonu ve satışını yapmayı 
hedeflemektedir.

THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme 
A.Ş., 2012 yılında %100 Türk Hava Yolları 
sermayesi ile Türk Hava Yolları’nın bir 
alt markası olarak Türk Hava Yolları ve 
diğer havayollarının ihtiyaç duyduğu 
hava yolu pilotlarının yetiştirilmesi ve 
pilotaj eğitiminin verilmesi amacıyla 
kurulmuştur. Şirket, 2013 yılından bu 
yana Aydın Çıldır Havalimanı’nda 
bulunan akademi tesislerinde; filosunda 
bulunan 25 eğitim uçağı, 3 adet uçuş 
simülatörü, 2 adet derslik ve toplam 25 
eğitmeni ile eğitimlerini sürdürmektedir. 
Bugüne kadar toplam 847 mezun veren 
Akademi, hâlihazırda 158 öğrenciye 
eğitim hizmeti sunmaktadır. Şirket, Türk 
Hava Yolları’nın ve havacılık sektörünün 
pilot açığının kapatılmasına büyük katkı 
sağlamaktadır.

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

Satın alma anında ödenen KDV’nin 
yurt dışına çıkışta iade alınmasına 
aracılık hizmeti vermekte olan Vergi 
İade Aracılık A.Ş., 2014 yılı Eylül ayında 
%30 hissesi Türk Hava Yolları’na, %25 
hissesi VK Holding A.Ş.’ye ve %45 hissesi 
Maslak Oto A.Ş.’ye ait olmak üzere 
kurulmuştur. Şirket, Türkiye’de ikamet 
etmeyen yolcuların Türkiye’de satın 
almış oldukları ve beraberlerinde yurt 
dışına götürecekleri mallar için satın 
alma anında ödenen KDV’nin yurt 
dışına çıkışta iade alınmasına aracılık 
etmektedir. 2020 yılında uygulanan 
tedbirler ve uçuş kısıtlamaları nedeniyle, 
Şirket’in iş hacminde daralma yaşansa da 
kısıtlamaların azalmasıyla önümüzdeki 
dönemlerde artış beklenmektedir.

Gelir Milyon ABD Doları Gelir Milyon ABD Doları Gelir Milyon ABD Doları Gelir Milyon ABD Doları Gelir Milyon ABD Doları

GOODRICH THY TEKNIK SERVIS 
MERKEZI LTD. ŞTI.

TCI KABIN IÇI SISTEMLERI 
SAN. VE TIC. A.Ş. UÇAK KOLTUK ÜRETIM SAN. VE TIC. A.Ş.

THY UÇUŞ EĞITIM VE HAVALIMANI 
IŞLETME A.Ş. 

THY HAVAALANI GAYRIMENKUL 
YATIRIM VE IŞLETME A.Ş.VERGI IADE ARACILIK A.Ş.

2019 2019 2019 2019 201924 13 30 13 1

2020 2020 2020 2020 202016 3 20 10 -

77
Çalışan Sayısı

172
Çalışan Sayısı

141
Çalışan Sayısı

69
Çalışan Sayısı

19
Çalışan Sayısı
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Yurt dışı öncelikli olarak kargo 
taşımacılığı başta olmak üzere havacılık 
ekosisteminde yatırım yapmak amacıyla 
%100 Türk Hava Yolları A.O. sermayeli 
olarak Eylül 2018’de kurulmuş olan Şirket, 
2019 yılı içerisinde kurulan We World 
Express şirketinin %45 ortağı olarak Türk 
Hava Yolları grubunu temsil etmektedir. 

THY ULUSLARARASI YATIRIM VE 
TAŞIMACILIK A.Ş. 

Küresel e-ticaret pazarına odaklanarak, 
kapıdan kapıya lojistik hizmeti veren 
global bir kargo/kurye şirketi olmak 
amacıyla %100 Türk Hava Yolları A.O. 
sermayeli olarak kurulan THY Uluslararası 
Yatırım ve Taşımacılık A.Ş.’nin %45, Hong 
Kong merkezli ZTO Express (Hong 
Kong) Limited’in %45 ve Hong Kong 
merkezli PAL Air Limited’in %10 oranında 
hisseye sahip olduğu Hong Kong 
merkezli We World Express Limited 
adlı Ortak Girişim Şirketi 2019 yılı Ocak 
ayında kurulmuş ve Nisan 2019 itibarıyla 
hizmete başlamıştır. 2020 yılında 
İstanbul, Shanghai ve Shenzhen’de 
ofisler açarak operasyonlarını genişleten 
Şirket; Çin’den Türkiye’ye sınır ötesi 
e-ticaret paketlerinin teslimatında 
pazardaki önemli oyunculardan biri 
haline gelmiştir.  

%49 Türk Hava Yolları, %41 MDN 
Investment ve %10 Albcontrol ortaklığı 
ile 2018 yılında kurulmuş olan Air Albania 
Shpk’nin filosunda biri wet lease olmak 
üzere toplam iki uçak bulunmaktadır. 
Tiran merkezli hava yolu 2019 yılı Nisan 
ayında Tiran-İstanbul arası, 2019 yılı 
Eylül ayı itibarıyla da Tiran’dan Roma, 
Milano ve Bologna’ya günlük seferler 
düzenlemeye başlamıştır. Pandemi 
etkisiyle 2020 yılı Mart-Haziran 
dönemleri arasında İtalya ve İstanbul 
destinasyonlu seferlerine ara verilmesi ile 
Şirket tahliye seferleri düzenlemiştir. Bu 
proje kapsamında; Air Albania Avrupa’nın 
en önemli başkentlerine toplamda 73 
tahliye seferi gerçekleştirmiş; yapılan 
bu seferler kapsamında yaklaşık 
10.500 Arnavut vatandaş Arnavutluk'a 
ve yaklaşık 6.000 yabancı vatandaş 
ülkelerine ulaştırılmıştır. Ayrıca; 
COVID-19’a karşı tıbbi malzemelerin 
taşınması için İstanbul’a 11 kargo seferi 
gerçekleştirmiştir. Şirket, pandemi 
döneminde Balkanlarda operasyona 
devam eden birkaç hava yolu 
şirketinden biri olması ve Arnavutluk’ta 
tahliye seferleri yapan tek hava yolu 
olması dolayısıyla önemli bir konuma 
gelmiştir. 2020 yılı Temmuz ayı itibarıyla 
İstanbul, Roma, Milano, Bologna, Pisa, 
Verona ve Bergamo seferleri yeniden 
başlamıştır.

TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. (eski adıyla 
İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri 
A.Ş.), 13 Ekim 2016 tarihinde kurulmuştur. 
Taya Liman İşletmesi A.Ş. 11 Şubat 2019 
tarihinde sermayenin %100’ünü temsil 
eden payları devralmış; Şirket’in 21 Şubat 
2020 tarihinde yapılan Genel Kurul 
Toplantısı ile sermaye artırımına gidilmiş 
ve sermaye payları Taya Liman İşletmesi 
A.Ş., Zirve Holding A.Ş., Demirören 
Akaryakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Türk 
Hava Yolları A.O. arasında eşit olarak 
dağılmıştır. TFS Akaryakıt Hizmetleri 
A.Ş., hava araçlarının ihtiyacı olan yakıtın 
taşınması, depolanması ve uçağa ikmali 
alanlarında İstanbul Havalimanında 
faaliyet göstermektedir. 2020 yılında 1,4 
milyon m³ jet yakıt satışı gerçekleştiren 
Şirket, sektörün önde gelen firmaları 
arasında yer almaktadır.

Cornea Havacılık Sistemleri San. ve 
Tic. A.Ş. Ekim 2018’de %80 THY Teknik 
A.Ş. ve %20 Hava Elektronik Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (HAVELSAN) ortak girişimi 
ile öncelikli olarak “Kabin İçi Eğlence 
Sistemleri ve İnternet Hizmetleri” 
alanında faaliyet göstermek üzere 
kurulmuştur. Başta Türk Hava Yolları 
olmak üzere, bölgesel ve uluslararası 
pazarda Koltuk Arkası Eğlence Sistemi, 
Kablosuz Eğlence Sistemi ve Tablet 
Eğlence Sistemi ile teknolojik hizmetler 
sunmaktadır. Bu sistemler kapsamında 
kabin içi eğlence sistemlerinin tasarımı, 
üretimi, tamiri, bakımı, pazarlaması, 
satışı ve satış sonrası hizmetleri 
alanında müşterilerine hizmetler 
sunan Şirket’in merkezi Sabiha Gökçen 
Havalimanı Tesisleri’dir. 2020 yılında 
olumsuz koşullara rağmen Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezi olma 
yolunda gerekli koşullar sağlanmış ve 
denetimlerden başarı ile geçilerek 
Ağustos ayında Ar-Ge Merkezi olarak 
tescil olunmuştur. 

%100 Türk Hava Yolları A.O. sermayeli 
olarak, Türk Hava Yolları A.O. ve 
iştiraklerinin bilişim teknolojileri 
alanındaki tüm ihtiyaçlarının 
hızlı, ekonomik ve güvenli olarak 
giderilmesinin yanı sıra Türk Hava Yolları 
A.O. ve iştiraklerinin ihtiyaç duyduğu 
yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi 
ve bu ürünlerin pazarlanması amacıyla 
08.12.2020 tarihinde kurulmuştur. 
Şirket, gelecek dönemde Türkiye’nin 
teknoloji ihracatı konusundaki vizyonuna 
katkıda bulunmayı ve Türk Havacılık 
ekosisteminin gelişmesine öncülük 
etmeyi hedeflemektedir.

Gelir Milyon ABD Doları Gelir Milyon ABD Doları Gelir Milyon ABD Doları

WE WORLD EXPRESS LIMITED AIR ALBANIA SHPK TFS AKARYAKIT HIZMETLERI A.Ş. 
CORNEA HAVACILIK SISTEMLERI 
SANAYI VE TICARET A.Ş. THY TEKNOLOJI VE BILIŞIM A.Ş.

2019 20193 10

2020 24

29
Çalışan Sayısı

76
Çalışan Sayısı

82
Çalışan Sayısı

49
Çalışan Sayısı

2020 16 2020 524
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B a ğ l ı  O r t a k l ı k l a r  v e  İ ş t i r a k l e r

2020 YILINDA BAĞLI ORTAKLIKLAR VE IŞTIRAKLER

Aralık 2020 
Personel

Ortaklık Yapısı Faaliyet Alanı

1 Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. (Konsolide) 3.818 %50 Türk Hava Yolları 
- %50 Lufthansa

Yolcu ve kargo 
taşımacılığı

2 Air Albania SHPK  76 %49 Türk Hava 
Yolları - %41 MDN 

Investment - 
%10 Albcontrol

Yolcu ve kargo 
taşımacılığı

3 THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş. - %100 Türk Hava 
Yolları

Kargo ve kurye 
taşımacılığı 

4 We World Express Ltd.  29 %45 Türk Hava Yolları 
- %45 ZTO - 

%10 Pal Air

Kargo ve kurye 
taşımacılığı

Yolcu ve Kargo Taşımacılığı Grubu Toplam 3.923   
5 THY Teknik A.Ş.  9.104 %100 Türk Hava 

Yolları
Uçak bakım - 

MRO
6 Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Mrkz. Ltd. Şti.  392 %51 P&W - 

%49 THY Teknik
Motor bakım - 

MRO
7 Goodrich & THY Teknik Servis Merkezi Ltd. Şti.  77 %60 Goodrich - 

%40 THY Teknik
Geri itki ve 

motor kaporta - 
MRO

Bakım Onarım (MRO) Grubu Toplam  9.573   
8 TCI Kabin içi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.  172 %30 Türk Hava Yolları 

- %20 THY Teknik - 
%50 TAI

Uçak içi 
aksesuar üretimi 

ve ticareti
9 Uçak Koltuk Üretim San. ve Tic. A.Ş.  141 %45 Türk Hava Yolları 

- %5 THY Teknik - 
%50 Assan Hanil

Uçak koltuğu 
üretimi ve 

ticareti
10 Cornea Havacılık Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  49 %80 THY Teknik - 

%20 Havelsan
Uçak içi eğlence 

sistemleri
Uçak İçi Üretim Grubu Toplam  362   
11 THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. (Konsolide)  496 %50 Türk Hava Yolları 

- %50 Opet
Havacılık yakıtı 

ticareti
12 THY Do & Co İkram Hizmetleri A.Ş. 3.936 %50 Türk Hava Yolları 

- %50 Do&Co
Catering

13 TGS Yer Hizmetleri A.Ş.  13.210 %50 Türk Hava Yolları 
- %50 Havaş

Havacılık yer 
hizmetleri

14 THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. 69 %100 Türk Hava 
Yolları

Havaalanı 
işletmeciliği ve 

havacılık eğitimi
15 TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. 82 Yakıt İkmal
16 THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş. - Bilişim 

teknolojileri
Destek Hizmetler Grubu Toplam 17.793   
 17 Vergi İade Aracılık A.Ş.  19 %30 Türk Hava Yolları 

- %45 Maslak Oto 
-%25 VK Holding

Vergi iade 
aracılık

 18 THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. - %100 Türk Hava 
Yolları

Havaalanı 
işletmeciliği ve 

yatırımları
 Diğer Grubu Toplam  19   
    
 İştirakler Toplamı 31.670   

DÜNYANIN GÜLLERİNİ ÖZENLE
TAŞIYORUZ.

TURKISH CARGO; GÜLLERİ ÖZENLE VE İLK GÜNKÜ TAZELİĞİYLE
DÜNYANIN EN FAZLA ÜLKESİNE TAŞIYAN HAVAYOLU.
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T r a f i k  S o n u ç l a r ı 

T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ,  s a l g ı n  d ö n e m i n d e  d i n a m i k  k a p a s i t e 
y ö n e t i m i n e  g e ç e r e k  7 5  m i l y a r  A r z  E d i l e n  K o l t u k  K m 
( A K K )  v e  5 3 , 2  m i l y a r  Ü c r e t l i  Yo l c u  K m  ( Ü Y K )  i l e  % 7 1 

d o l u l u k  o r a n ı  g e r ç e k l e ş t i r m i ş t i r.

2019 yılında 74,3 milyon olan toplam 
yolcu sayısı, 2020 yılında %62,4 azalışla 
28 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu 
sayısı iç hatlarda %54,6, dış hatlarda 
%67,8 oranında azalmıştır. 

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-
Aralık 2019 döneminde 153,2 milyar 
iken, 2020 yılının aynı döneminde 
%65,2 azalarak 53,2 milyar olarak 
gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat hatlarda 
%50,5, dış hatlarda ise %67,4 oranında 
azalmıştır.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı %70,5 
oranında; yolcu doluluk oranı ise 10,6 
puan azalmıştır. 

Toplam Arz Edilen Koltuk Km 
(AKK), Ocak-Aralık 2019 döneminde 
187,7 milyar iken, 2020 yılının aynı 
döneminde %60,1 azalarak 75 milyar 
olarak gerçekleşmiştir. AKK, iç hat 
uçuşlarda %43,9; dış hat uçuşlarda 
%62,3 oranında azalmıştır. 

Konma sayısı, Ocak-Aralık 2019 
döneminde 507.314 iken, 2020 yılının 
aynı döneminde %52,6 azalarak 
240.339 olmuştur. Uçulan nokta sayısı 
ise 321’den 324’e yükselmiştir. 

Taşınan kargo ve posta, Ocak-Aralık 
2019 döneminde 1.543.028 ton 
iken, 2020 yılının aynı döneminde 
%3,6 azalışla 1.487.233 ton olarak 
gerçekleşmiştir.

AKK VE ÜYK GELIŞIMI (MILYON)

2020

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

2017

2016

53.249

153.186

149.169

136.947

126.815

74.960

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

187.696

182.031

173.073

170.092

2020 TOPLAM YOLCU DAĞILIMI

İç Hat

Dış Hat

Özel Kira

Hac-Umre

13.780.339

13.456.887

539.002

173.972

%49,3

%48,1

%1,9

%0,6

TAŞINAN ÜCRETLI YOLCU (000)

20
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20
18

20
17

20
16

 

74
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76
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8

.6
17

6
2
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20

27
.9

5
0

Toplam Trafik Sonuçları 2020 2019 2018 2017 2016

Ücretli Yolcu (000) 27.950 74.276 75.168 68.617 62.759

Arz Edilen Koltuk-Km (milyon) 74.960 187.696 182.031 173.073 170.092

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 53.249 153.186 149.169 136.947 126.815

Yolcu Doluluk Oranı (%) 71,0 81,6 81,9 79,1 74,6

Uçulan Nokta 324 321 310 303 298

Konma Sayısı 240.339 507.314 511.064 483.312 475.303

Uçulan Km (000) 472.205 926.177 866.630 826.048 825.561

Kargo+Posta (ton) 1.487.233 1.543.028 1.412.423 1.122.697 887.164

Fazla Bagaj (ton) 7.281 11.725 7.717 6.904 6.677

İç Hat Trafik Sonuçları 2020 2019 2018 2017 2016

Ücretli Yolcu (000) 13.827 30.438 32.944 30.130 27.301

Arz Edilen Koltuk-Km (milyon) 12.558 22.387 24.037 22.361 20.764

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 9.556 19.288 20.510 18.798 17.046

Yolcu Doluluk Oranı (%) 76,1 86,2 85,3 84,1 82,1

Uçulan Nokta 52 52 52 51 51

Konma Sayısı 107.188 199.159 220.430 207.621 195.522

Uçulan Km (000) 75.918 126.167 136.583 127.560 119.893

Kargo+Posta (ton) 52.074 70.579 79.098 70.671 55.038

Fazla Bagaj (ton) 2.185 4.287 3.227 2.797 2.734

Dış Hat Trafik Sonuçları 2020 2019 2018 2017 2016

Ücretli Yolcu (000) 14.123 43.838 42.224 38.487 35.457

Arz Edilen Koltuk-Km (milyon) 62.403 165.309 157.994 150.712 149.328

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 43.692 133.898 128.660 118.148 109.768

Yolcu Doluluk Oranı (%) 70,0 81,0 81,4 78,4 73,5

Uçulan Nokta 272 269 258 252 247

Konma Sayısı 133.151 308.155 290.634 275.691 279.781

Uçulan Km (000) 396.286 800.009 730.047 698.488 705.668

Kargo+Posta (ton) 1.435.159 1.472.450 1.333.325 1.052.026 832.126

Fazla Bagaj (ton) 5.096 7.439 4.489 4.107 3.943

TOPLAM TRAFIK SONUÇLARI

IÇ HATLAR

DIŞ HATLAR
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F i l o

U z u n  d ö n e m  p r o j e k s i y o n l a r  n e t i c e s i n d e  2 0 2 0  y ı l ı n d a 
f i l o y a  g i r i ş i  d e v a m  e d e n  y e n i  n e s i l  u ç a k l a r l a  y e n i  h a t l a r ı n 

y a n ı  s ı r a  m e v c u t  h a t l a r d a  f r e k a n s  a r t ı ş ı  i l e  u z u n  m e n z i l 
b ü y ü m e n i n  h ı z  k a z a n a c a ğ ı  ö n g ö r ü l m e k t e d i r.

1933 yılında beş uçaklık bir filo ile 
kurulan Türk Hava Yolları, özellikle 
2000’li yıllarda gerçekleştirdiği 
atılımlarla filosunu genişletmiş ve 
gençleştirmiştir. 2004 yılı başında 65 
uçaktan oluşan Ortaklık filosu, 2020 
yıl sonu itibarıyla %450’nin üzerinde 
büyüme kaydetmiştir. Pandemi 
öncesinde dünyanın en çok dış hat 
noktasına uçan hava yolu olan Türk 
Hava Yolları, 2020 yıl sonu itibarı 
ile 363 uçağa sahip filosuyla, yolcu 
taşıyan hava yolları arasında filo 
büyüklüğü bakımından dünyanın en 
büyük 9’uncu hava yolu şirketi haline 
gelmiştir1.

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

FİLO YAŞI: 8,4

Türk Hava Yolları, filosunu genişletme 
ve gençleştirme hedefiyle Avrupa'nın 
en genç ve modern filosu olma 
yolunda her geçen gün gücüne 
güç katarak hızla ilerlemektedir. 
2020 yıl sonu itibarıyla Türk Hava 
Yolları’nın ortalama filo yaşı 8,4 olarak 
gerçekleşmiştir.

Türk Hava Yolları’nın uzun dönem filo 
projeksiyonu neticesinde 2019 yılında 
6 adet ve 2020 yılında 9 adet olmak 
üzere toplamda 15 adet B787-9 

uçağı, 2020 yılı içerisinde 2 adet 
A350-900 uçağı teslim alınmıştır. 
Geniş gövde uçak teslimlerinin 2028 
yılı sonuna kadar tamamlanması 
planlanmaktadır. Bu uçakların filoya 
katılmasıyla yeni hat açılışlarının yanı 
sıra mevcut hatlarda da frekans artışı 
ile uzun menzilde büyümenin hız 
kazanacağı öngörülmektedir.

Geniş gövde uçaklara ilave olarak 
2013 yılında siparişi verilen yeni nesil 
dar gövde A321 NEO uçağından 14 
adedi önceki yıllarda teslim alınmış 
olup, 2020 yılı içerisinde 11 adet A321 
NEO uçağı daha teslim alınmıştır. Yeni 
nesil dar gövde A321 NEO uçaklarının 
teslimlerinin 2028 yılı sonuna kadar 
tamamlanması planlanmaktadır. 
Ayrıca 2013 yılında siparişi verilen yeni 
nesil dar gövde B737MAX uçağından 
12 adedi, söz konusu uçakların 
havacılık otoritelerinin talimatları 
doğrultusunda yere indirilmesine 
kadar teslim alınmış olup, bu tarihten 
sonra herhangi bir uçak teslim 
alınmamıştır. Teslim alınan uçaklar ise 
operasyondan çekilmiştir. 

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

2020 yılında tüm dünyayı etkisi 
altına alan koronavirüsün yol açtığı 
salgın nedeniyle küresel yolcu talebi 
sert şekilde gerilemiştir. Küresel 
havacılık otoriteleri tahminlerine 
göre 2019 yolcu trafiğine 2024 yılında 
ulaşılabileceği beklenmektedir2. Bu 
nedenle Ortaklığın önceki yıllarda 
vermiş olduğu siparişler için üretici 
firmalarla müzakereler yapılmış 

ve siparişlerde bazı değişikliklere 
gidilmiştir. 2018 yılında Airbus 
firmasından siparişi verilen 25 adet 
kesin, beş adet opsiyonlu Airbus A350-
900 uçağının 2 adedi iptal edilmiş 
ve siparişlerin teslim takvimi 2028 
yılına kadar kaydırılmıştır. 2013 yılında 
Airbus firmasından siparişi verilen 92 
adet yeni nesil dar gövde A321 NEO 
uçağından 4 adedi iptal edilmiş ve 
kalan siparişlerin teslim takvimi de 
2028 yılına kadar kaydırılmıştır. Buna 
ilaveten, Boeing firmasından verilmiş 
olan siparişler için de müzakereler 
devam etmektedir.

Kargo operasyonundaki büyüme 
hedefleri doğrultusunda 2018 
yılında siparişi verilen üç adet B777F 
kargo uçağından bir adedi 2019 yılı 
içerisinde iki adet uçağın teslimleri 
ise 2020 yılı içerisinde gerçekleşmiştir. 
Ayrıca 2020 yılında yolcu uçaklarının 
yerde kalması nedeniyle kargo uçağı 
ihtiyacı artmış; bu nedenle kira süresi 
biten 3 adet B747-400F uçağı yerine 
ACT Hava Yolları firmasından 3 adet 
B747-400F uçağı kiralanmış, mevcutta 
filoda bulunan 1 adet B747-400F 
uçağının kira süresi ise uzatılmıştır.

1 Planespotters.net (Dec 2020)
2 IATA Outlook for Air Transport and the Airline Industry 

(IATA Annual General Meeting 24 Nov 2020)

22
YENI NESIL UÇAK
22 yeni nesil uçak 
Türk Hava Yolları 

filosuna katılmıştır.

YENİ NESİL UÇAKLARDA YAKIT 
TASARRUFU

2013 yılında siparişi verilen yeni 
nesil uçaklardan A321 NEO ve B737 
MAX uçaklarının 2018 yılında filoya 
katılmasıyla birlikte, bu uçakların 
muadili uçaklara kıyasla ortalama 
%15 yakıt tasarrufu sağlanmaya 
başlanmıştır. Bu uçakların tamamının 
2028 yılında filoya katılmış olması 
hedeflenmekte ve 2028 yılı itibarıyla 
dar gövde yolcu uçağı filosundaki 
koltuk başına yakıt tüketiminde 
önemli miktarda tasarruf sağlanması 
planlanmaktadır.

Dar gövde uçakların yanı sıra 
2018 yılında siparişi verilen ve 
2028 yıl sonuna kadar teslimleri 
tamamlanacak olan yeni nesil geniş 
gövde uçakların koltuk başına yakıt 
tüketimlerinin de mevcut geniş 
gövde filosuna göre ortalama %13 
daha düşük olması beklenmektedir. 
Böylelikle geniş gövde filosuna 
yeni katılacak uçaklarla da verimlilik 
artırılmış olacaktır.

363
UÇAK

Türk Hava Yolları'nın 
filosunda 363 uçak 

bulunmaktadır.

%15
YAKIT TASARRUFU

Yeni nesil uçaklarla 
%15 oranında 

yakıt tasarrufu 
sağlanmaya 

başlanmıştır.



A319-100 6 Adet

A320-200 13 Adet

A321-200 66 Adet

A321NEO 25 Adet

A350-900 2 Adet

B737-800 97 Adet

B737-8MAX 11 Adet

B737-9MAX 1 Adet

B737-900ER 15 Adet

A330-300 40 Adet

B777-300ER 33 Adet

A330-200 14 Adet

B787-9  15 Adet

A310-300F 2 Adet

A330-200F 10 Adet

A300-600F 1 Adet

B747-400F 4 Adet

B777-200F 8 Adet

DAR GÖVDE (234 ADET) GENIŞ GÖVDE (104 ADET) KARGO (25 ADET)
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T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ,  m a l i y e t  a n a l i z l e r i n i  g ö z  ö n ü n d e 
b u l u n d u r a r a k  g e l i ş e n  y o l c u  t r a f i ğ i n i  v e  d e ğ i ş e n  m ü ş t e r i 
i h t i y a ç l a r ı n ı  k a r ş ı l a y a n ,  y o l c u  k o n f o r u n u  v e  e m n i y e t i n i 

ö n e m s e y e n ,  y e n i  t e k n o l o j i  d o n a n ı m l ı ,  y a k ı t  t a s a r r u f l u  v e 
ç e v r e y e  d u y a r l ı  u ç a k  a l ı m l a r ı y l a ,  m a r k a s ı n ı  g ü ç l e n d i r m e 

y o l u n d a  ö n e m l i  a d ı m l a r  a t m a k t a d ı r.

F i l o

104 
ADET

Geniş Gövde

8,4
Ortalama 
Filo Yaşı

25
ADET
Kargo

234 
ADET

Dar Gövde

363 
ADET

Toplam 
Uçak Sayısı
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T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ,  E k v a t o r  G i n e s i ' n d e  M a l a b o 
ş e h r i n i  v e  J a p o n y a ' d a  To k y o - H a n e d a  H a v a l i m a n ı ' n ı 
u ç u ş  a ğ ı n a  e k l e y e r e k  y o l c u l a r ı n a  f a r k l ı  d e n e y i m l e r 

s u n m a y a  d e v a m  e t m i ş t i r.

1Tüm seferler baz alınmıştır.

1Tarifeli seferleri içermektedir.

YURT DIŞI BÖLGESEL YOLCU SAYISI DAĞILIMI1

Avrupa

Uzak Doğu

Orta Doğu

Afrika

Kuzey Amerika

Güney ve Orta Amerika

%58,2

%12,7

%11,6

%9,2

%7,2

%1,1

BÖLGESEL YOLCU GELIR DAĞILIMI1

Avrupa

Uzak Doğu

Türkiye

Kuzey Amerika

Afrika

Orta Doğu

Güney ve Orta Amerika

%31,3

%18,2

%14,2

%14,1

%10,8

%9,2

%2,3

Dünyanın en fazla ülkesine uçan 
hava yolu şirketi olan Türk Hava 
Yolları, 127 ülke, 319 şehir ve 324 
noktaya ulaşan uçuş ağı ile Türkiye ve 
dünyanın birçok noktasını birbirine 
bağlayarak, yolcuların istedikleri her 
yere kolaylıkla ulaşmasına imkân 
tanımaktadır. 2020 yılında tüm 
dünyayı ve havacılık sektörünü 
derinden etkileyen Covid-19 pandemi 
sürecinde çok sayıda tahliye seferi icra 
ederek insanların evlerine dönmesini 
sağlamış, seyahat kısıtlarının kalkması 
ile birlikte de hızlı bir şekilde uçuş 
ve destinasyon sayısını artırarak 
dünyadaki birçok ülkeyi ve şehri 
ulaşılabilir kılmıştır. 

Türk Hava Yolları, 2020 yılında 
Japonya’da Osaka, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Newark ve Kanada’da 
Vancouver hatlarının açılışını pandemi 
şartları nedeniyle 2021 yılına ertelemiş 
olup Ekvator Ginesi’nde Malabo 
şehrini ve Japonya’da Tokyo-Haneda 
Havalimanı'nı uçuş ağına ekleyerek 
yolcularına farklı deneyimler sunmaya 
devam etmiştir.

U ç u ş  A ğ ı

DÜNYADA EN ÇOK ÜLKEYE
UÇAN HAVA KARGO MARKASI

127 ÜLKE, 324 NOKTA
95 DİREKT KARGO UÇUŞ NOKTASI

ASYA UZAKDOĞU
40 NOKTA

AMERİKA
19 NOKTA

AVRUPA
117 NOKTA

ORTADOĞU
36 NOKTA

AFRİKA
60 NOKTA
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K a r g o

T u r k i s h  C a r g o ,  o r g a n i z a s y o n e l  a n l a m d a  g ö s t e r i l e n 
ç e v i k l i k ,  o p e r a s y o n e l  d i n a m i z m ,  m e v c u t  p r o j e l e r d e 
v e  y a t ı r ı m l a r d a k i  k a r a r l ı l ı k  s o n u c u n d a  2 0 2 0  y ı l ı n d a 

c i r o s u n u  v e  k ü r e s e l  p a z a r  p a y ı n ı  ö n e m l i  o r a n d a 
a r t ı r m a y ı  b a ş a r m ı ş t ı r. 

2020: ÇEVİKLİK, DİNAMİZM VE 
KARARLILIK YILI

2020 yılı ilk çeyreği itibarıyla tüm 
dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 
salgını, tüm sektörleri olduğu gibi 
havacılık sektörünü de olumsuz 
etkilemiştir. Küresel hava kargo 
kapasitesinin %50’sinin yolcu 
uçaklarından karşılandığı bilgisi 
de dikkate alındığında, hava kargo 
sektöründe yıl boyunca önemli oranda 
kapasite kısıtlaması devam etmiştir. 
Salgının hem yerel hem de küresel 
boyutta ekonomik aktiviteyi önemli 
oranda daralttığı değerlendirildiğinde, 
bu durumun hava kargo sektörü için 
ayrıca büyük ölçüde talep daralmasına 
da yol açtığı gözlemlenmiştir.
 
Türk Hava Yolları’nın lojistik markası 
Turkish Cargo, son on yıldır 
yürütmekte olduğu güçlü büyüme 
performansını, bu yıl da kötü giden 
pazar koşullarına rağmen kesintiye 
uğratmadan devam ettirerek tüm 
dünyanın fark ve takdir ettiği önemli 
bir başarıya imza atmıştır. 2020 yılı 
sektördeki tüm firmaları olduğu 
gibi Turkish Cargo’yu da çeviklik, 
dinamizm ve kararlılık çerçevesinde 
büyük bir sınavdan geçirmiştir. Salgının 
etkisiyle yolcu uçaklarından sağlanan 
kapasitenin ve uçuş ağının önemli 
oranda azalması, çalışanların evden 
çalışma koşullarına adapte olması ve 
salgınla mücadele noktasında acil 
ilaç ve sağlık ürünlerinin taşınması 
hususları Turkish Cargo için bu 
dönemde karşılaşılan zorluklar olarak 
ön plana çıkmaktadır. Organizasyonel 
anlamda gösterilen çeviklik, 
operasyonel dinamizm, mevcut 
projelerde ve yatırımlardaki kararlılık 
sonucunda Türkiye’nin Milli Bayrak 
Taşıyıcısı'nın lojistik markası Turkish 

Cargo, bu sorunlara yenilikçi çözümler 
getirerek 2020 yılında cirosunu ve 
küresel pazar payını önemli oranda 
artırmayı başarmıştır. Şirket’in 2019 
yıl sonunda %4,2 olan gelir payı, 2020 
yılında %5,1 seviyesine yükselmiştir.

2019 yılını 1,72 milyar ABD doları ciroyla 
tamamlayan Turkish Cargo, 2020 
yılında gelir bazında %35,5 büyüyen 
küresel hava kargo pazarında yukarıda 
bahsedilen çevikliği, operasyonel 
dinamizmi ve kararlılığı sayesinde 
cirosunu %61 büyüterek 2,7 milyar 
ABD doları düzeyine çıkarmıştır. 
Benzer şekilde, sektörel bazda 
kilometrelendirilmiş tonaj düşüşü 
%-19,0 olarak gerçekleşirken pazara 
göre üstün bir performans sergileyen 
Turkish Cargo, kilometrelendirilmiş 
tonaj miktarını %1.4 büyüme ile 2019 
yılındaki 6,6 milyon ton seviyesinden 
6,7 milyon ton seviyesine yükseltmiştir.

%5,1
GELIR PAYI

Turkish Cargo'nun 
gelir payı 2020 

yıl sonu itibarıyla 
%5,1'e yükselmiştir.

Bu dönemde Turkish Cargo ayrıca 
ürün bazında da uzmanlığının ve 
yatırımlarının bir sonucu olarak özel 
kargo ürünlerinde önemli artışlar 
elde etmiştir. 2020 yılı özel kargo 
gelirlerinde ilaç ve sağlık ürünleri 
taşımalarında %119, elektronik ve 
hassas kargolarda %73, değerli 
kargolarda %34, tehlikeli maddelerde 
%37, bozulabilir kargolarda %28 ve canlı 
hayvan taşımalarında %19 oranında 
artış sağlanmıştır. 2019 yılında 566 
milyon ABD doları olan toplam özel 
kargo geliri %44'lük bir büyüme ile 
2020 yıl sonunda 817 milyon ABD 
doları düzeyine ulaşmıştır. 2020 yılında 
özel kargolar tanıtım, pazarlama ve 
satış faaliyetleri mevcut ürün yapısında 
sürdürülürken, müşterilerin farklı 
hız ve öncelikteki taşıma taleplerini 
karşılayacak, ürün/servis odaklı hizmet 
yapısına geçişi projelendirilmiş ve 2021 
yılında canlıya alınması planlanmıştır.

Bu gelişmeler paralelinde Turkish 
Cargo, 2020 yılında uçuş ağını ve 
filosunu da genişletmeyi başarmıştır. 
Kargo uçağı filosunda 2019 yıl 
sonu itibarıyla 24 adet kargo uçağı 
bulunduran Turkish Cargo, bu sayıyı 
2020 yıl sonunda 25’e yükseltmiş; 
ayrıca mevcut kargo uçağı filosuna 
ek olarak, codeshare anlaşmaları 
yoluyla belirli hatlarda ek kapasite 
sunmuştur. Uçak sayısındaki artış 
ve yolcu uçaklarında sadece kargo 
taşınan seferler ile beraber üretilen 
kilometrelendirilmiş kapasite (AKTK) 
2020 yılında %39 ve kargo uçaklarında 
ise %24 oranında artmıştır. 2020 yılında 
Kito, Ekvador (UIO), Linz, Avusturya 
(LNZ), Beyrut, Lübnan (BEY), Londra, 
Birleşik Krallık (LHR), Lahor, Pakistan 
(LHE), Bangkok, Tayland (BKK), 
Bükreş, Romanya (OTP) ve Singapur 
(SIN) olmak üzere 8 yeni nokta uçuş 
ağına dâhil edilerek direkt kargo seferi 
yapılan nokta sayısı 95’e yükseltilmiştir.

KORONAVİRÜS SALGINIYLA 
MÜCADELEDE KRİTİK ROL

Turkish Cargo, son yıllarda yapmış 
olduğu ciddi altyapı yatırımları ve 
uzmanlaşma faaliyetleri sonucunda 
ilaç, aşı ve medikal ürünlerin taşınması 
adına küresel hava kargo sektöründe 
en önde gelen firmalardan biri haline 
gelmiştir. Hava kargo tedarik zincirinin 
ilaç taşımalarını mükemmelliğe 
ulaştırmak için IATA tarafından 

organize edilen ve dünyada seçkin 
havayollarında bulunan the Center 
of Excellence for Independent 
Validators in Pharmaceutical Logistics 
(CEIV Pharma) Sertifikası 2016 yılında 
Türk Hava Yolları tarafından alınarak 
2019 yılında yenilenmiş ve İstanbul 
Havalimanı için de sertifika alınmıştır. 
Türk Hava Yolları, IATA CEIV Live 
Animal ve CEIV Fresh sertifikalarını 
Şubat 2020 itibarıyla hem İstanbul 
Havalimanı hem de Atatürk 
Havalimanı’ndaki tesisleri ve hava yolu 
bazında alarak dünyada bahsi geçen 
üç farklı dalda (Sağlık Ürünleri & Canlı 
Hayvan & Bozulabilir Ürünler) IATA 
CEIV sertifikasına sahip olan ilk hava 
yolu olmuştur.

2020 yılında 8 yeni 
nokta uçuş ağına 

dâhil edilerek direkt 
kargo seferi yapılan 

nokta sayısı 95'e 
yükseltilmiştir.

TURKISH CARGO ÜKTK GELIŞIM GRAFIĞI VE ÜKTK SIRALAMASI

Uluslararası ÜKTK (Bin Ton)

ÜKTK Pazar Payı
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Bu kapsamda uçuş ağındaki 23 
istasyon için IATA CEIV Pharma 
ve 19 istasyon için GDP (Goods 
Distribution Practice) sertifikasyonunu 
tamamlamıştır. Böylece oluşturulan bu 
Tıbbi İlaç ve Sağlık Ürünleri Koridoru 
sayesinde tıbbi ürünlerin tüm dünya 
genelinde bulunan 400’den fazla 
uçuş rotasında uçtan uca soğuk zincir 
bozulmadan ve uluslararası yüksek 
standartlar korunarak taşınması 
mümkün olmaktadır. 

Turkish Cargo, taşıma sürecinin 
rezervasyonla başlayan ilk 
aşamasından müşterilere teslim 
edilmesi ile tamamlanan son 
aşamasına kadar özel hizmet 
gerektiren sağlık ürünleri 
gönderilerinde yukarıda bahsedilen 
hizmet kalitesinin artırılması 
yönündeki geliştirmeleri sayesinde 
bu alandaki küresel pazar payını %7,5 
seviyesine çıkarmayı başarmıştır. 

Salgının Şubat-Mart aylarıyla birlikte 
tüm dünyaya yayılması sonucu 
maske, eldiven ve solunum cihazı 
başta olmak üzere büyük miktarlarda 
kişisel koruyucu ekipman ihtiyacı 
baş göstermiş ve bu ekipmanların 
hızlı bir şekilde teslim edilmesi 
gerekmiştir. Bu noktada, Turkish 
Cargo yükselen pazar payına paralel 
olarak artan sorumluluğuyla birlikte 
bu gönderilere öncelik vererek kritik 
hava bağlantılarının sürdürülmesinde 
büyük rol oynamış ve bu süreçte 
sağlık kurumlarıyla yakın koordinasyon 
sağlamıştır. Tüm bu yoğun çalışmalar 
sonucunda, Turkish Cargo Mart-Aralık 
döneminde 50.000 tondan fazla 
kişisel koruyucu ekipman taşıması 
gerçekleştirerek koronavirüs salgınıyla 
mücadelede kritik rol oynamıştır. 

Sektörde artan tıbbi ürün talebi, 
ciddi oranda azalan kargo 
kapasitesi ve kaybedilen önemli 
hava köprülerinden kaynaklanan 
lojistik darboğaz sonucunda Turkish 
Cargo, rakiplerine göre oldukça hızlı 
davranarak 20 Mart itibarıyla geniş 
gövde yolcu uçaklarından kargo 
taşımalarına dedike hale getirerek 
sektöre önemli oranda kapasite arzı 
gerçekleştirmiştir. Yolcu uçuşlarının 
tamamen kesildiği dönemlerde 50 
yolcu uçağı ile haftalık ortalama 180 
sefer gerçekleşmiştir. Yolcu uçağı 
bazlı kapasite beklenen seviyeye 
ulaşana kadar bu uygulamanın devam 
etmesi planlanmaktadır. Bu minvalde 
yıl içerisinde yolcu uçaklarında 
sadece kargo taşınan 2.900 sefer icra 
edilmiştir.

Yıl genelinde sürdürülen aşı 
çalışmalarından Kasım-Aralık 
aylarıyla birlikte olumlu haberlerin 
gelmesi ve ülkeler nezdinde aşı 
onaylarının verilmesiyle birlikte 
aşılama çalışmaları yıl sonu itibarıyla 
başlamış bulunmaktadır. Aşılama 
çalışmalarının ve yoğun aşı üretiminin 
2021 yılı boyunca artarak devam 
edeceği de öngörüldüğünde, hava 
kargo taşıyıcıları için bu aşıların soğuk 
zincirleri bozulmadan taşınması için 
büyük bir uzmanlık ve yeterli soğuk 
depo kapasitesi gerekmektedir. IATA 
bu zorlu görevi hava kargo sektörü 
için “Yüzyılın Misyonu” olarak nitelemiş 
ve hükümetlerin yanı sıra hava kargo 
taşıyıcılarının hazırlık düzeylerini en 
üst seviyeye çıkarmaları yönünde 
tavsiyelerde bulunmuştur. 

Bu çerçevede Turkish Cargo 
oldukça hızlı hareket ederek, 
Atatürk Havalimanı’nda 1.200 m² 
büyüklüğünde +15°C/+25°C sıcaklık 
kontrollü depo inşa etmiş ve aşı 
taşımalarında kullanılacak aktif ve 
pasif konteyner kapasitesinde önemli 
oranda artış sağlamıştır. İnşa edilen 
bu alan sayesinde uçak başına 150 
ULD paletlik operasyonel kabiliyetle 
birlikte günlük olarak 30 ile 40 
milyon doz aşının elleçlenebilmesine 
olanak sağlanmıştır. Ayrıca tüm 
aşı taşımalarının koordinasyon 
ve takibi için “COVID-19 Aşı Takip 
Ekibi” oluşturulmuş ve özellikle de 
mRNA türü aşılarda yoğun kuru buz 
kullanımı hesaba katılarak Airbus 
ve Boeing firmaları ile görüşülmüş 
ve Turkish Cargo’nun kuru buz 
limitleri artırılmıştır. Aşı üretim yerleri, 
muhtemel ticari hatlar, hacimler ve 
mevcut siparişler göz önüne alınarak 
Turkish Cargo bünyesinde detaylı 
projeksiyonlar hazırlanmış ve planlama 
faaliyetleri hız kesmeden devam 
etmiştir.

Türk Hava Yolları, 
uçuş ağındaki 23 
istasyon için IATA 

CEIV Pharma ve 19 
istasyon için GDP 
sertifikasyonunu 
tamamlamıştır. 

K a r g o

Turkish Cargo klinik deney aşamasında 
olan ilk koronavirüs aşı taşımasını Eylül 
ayında, onaylı ilk aşı taşımasını ise 
Kasım ayında gerçekleştirmiştir. Aynı 
zamanda sektörel firmalar, uluslararası 
kuruluşlar, sağlık otoriteleri, aktif ve 
pasif sıcaklık kontrollü konteyner 
tedarikçileri ile sürekli iletişim 
halinde olmakta ve gerekli görülen 
geliştirmeleri yapmaktadır. Tüm bu 
faaliyetlerle birlikte, Turkish Cargo’nun 
aşı taşımalarında da sektördeki en 
aktif hava kargo taşıyıcıları arasında 
olması hedeflenmektedir.

SMARTIST TAŞINMA SÜRECİ 

2020 yılı içerisinde yaşanan salgına 
rağmen Turkish Cargo’nun İstanbul 
Havalimanı’ndaki yeni tesisi olan 
SmartIST yatırımı devam etmekte 
ve buna bağlı planlama faaliyetleri 
ile teknoloji odaklı projeler hız 
kesmeden sürdürülmektedir. Tüm 
fazları tamamlandığında yıllık 4 milyon 
tonluk kargo kapasitesine sahip olacak 
bu tesisle birlikte Turkish Cargo son 
yıllarda ortaya koyduğu güçlü büyüme 
performansını daha da ivmelendirerek 
devam ettirecektir. 

Turkish Cargo, klinik 
deney aşamasında 
olan ilk koronavirüs 
aşı taşımasını Eylül 

ayında, onaylı 
ilk aşı taşımasını 
ise Kasım ayında 

gerçekleştirmiştir. 

T u r k i s h  C a r g o ,  M a r t - A r a l ı k  d ö n e m i n d e  5 0 . 0 0 0 
t o n d a n  f a z l a  k i ş i s e l  k o r u y u c u  e k i p m a n  t a ş ı m a s ı 

g e r ç e k l e ş t i r e r e k  K o r o n a  v i r ü s  s a l g ı n ı y l a  m ü c a d e l e d e 
k r i t i k  r o l  o y n a m ı ş t ı r. 

%7,5
PAZAR PAYI

Turkish Cargo, 
2020 yılında özel hizmet 

gerektiren sağlık ürünleri 
gönderileri küresel 
pazar payını %7,5'e 

yükseltmiştir.



5958 Türk Hava Yolları Grubu Türk Hava Yolları 2020 Faaliyet Raporu

K a r g o
taleplerinin çok daha hızlı yanıtlanması 
projenin bir diğer hedefidir. İş birimleri 
tarafında ise daha etkin kapasite, 
allotment ve ücret yönetimiyle 
birlikte kargo katkı maksimizasyonu 
sağlanacaktır. 

Ek olarak Turkish Cargo’nun yeni 
pazar dinamiklerini yakalayabilmek 
için kurulan iştiraki We World Express 
Limited (WWE) ile e-ticaret faaliyetleri 
ve yeni ürün alanlarında iş geliştirme 
faaliyetleri de devam etmektedir.

ŞİRKETLEŞME

Kasım ayında Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulunun almış olduğu kararla birlikte 
%100 Türk Hava Yolları iştiraki olan bir 
hava kargo şirketi kurulmasına karar 
verilmiştir. Böylece bir alt marka olarak 
faaliyetlerine devam eden Turkish 
Cargo’nun şirket yapısı kazanması 
hedeflenmiştir. Yolcu taşımacılığı ve 
kargo taşımacılığı iş ve operasyon 
faaliyetleri arasında büyük farklılıkların 
daha etkin yönetilebilmesi, yeni ürün 
geliştirme faaliyetlerinin hız kazanması, 
dikey entegrasyonun sağlanması ve 
kargo odaklı stratejilerin geliştirilmesi 
amacıyla alınan bu karar vasıtasıyla 
Turkish Cargo’nun uluslararası 
arenada rekabet avantajının artması 
öngörülmektedir. 

2021 yılı süresince devam etmesi 
planlanan geçiş süreciyle birlikte 
tüm yönetimsel ve yapısal süreçlerin 
titizlikle planlanması sonucunda ortaya 
konmuş olan hedeflere daha hızlı 
ve daha çevik bir biçimde ulaşılması 
amaçlanmaktadır. Kuşkusuz ki, hava 
kargo ve lojistik sektörlerine verilen 
önemin oldukça arttığı bir yılda verilen 
bu şirketleşme kararı, başta müşteriler 
olmak üzere, tüm iş ortakları ve 
paydaşlara verilen önemin bir neticesi 
mahiyetindedir.
 
ARTAN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
Artan Müşteri Memnuniyeti 
kapsamında Turkish Cargo; hem her 
yıl düzenlediği Müşteri Memnuniyeti 
Anketi sonuçlarının hem de Müşteri 
İlişkileri birimlerinin iç bulgular ve 
bildirimler sonucu tespit ettiği kök 
nedenlerin beraber değerlendirildiği 
düzenli toplantılar organize etmektedir. 
Bu toplantılar ile müşterilerin gözünden 
süreçler analiz edilmekte ve toplantı 
sonucu elde edilen çıktılarla birlikte 
çözüm süreçlerine dâhil edilen 
müşterilerin memnuniyet oranının 
sürekli olarak artırılması sağlanmaktadır.

2 0 2 0  y ı l ı n d a  T u r k i s h  C a r g o ' n u n  e n t e g r e  g e l i r  y ö n e t i m i 
s i s t e m i  “ H a v a  K a r g o  G e l i r  Yö n e t i m  S i s t e m i ”  p r o j e s i n i n 

u y g u l a m a  ö n c e s i  a d ı m l a r ı  h ı z l a n d ı r ı l m ı ş t ı r. 

Bu kapsamda ayrıca hava 
kargo pazarında önemli paya 
sahip müşterilerden oluşan kilit 
müşterilerimizle uzun süreli stratejik 
iş birliklerinin geliştirilmesi ve 
sürdürülebilir hale getirilmesi adına 
faaliyetler devam etmektedir. İlgili 
faaliyetler neticesinde kilit müşteriler 
2020 yılında kendi pazarlarında 
gelir bazında %28’lik büyüme 
gerçekleştirirken, Turkish Cargo 
kilit müşterileriyle kurduğu iş birliği 
sayesinde bu oranı yaklaşık iki katına 
çıkararak gelir bazında %53,8 oranında 
büyüme sağlamıştır. 2020 yılında pazar 
verileri baz alındığında ise Turkish 
Cargo, Kilit Müşteriler pazarı içindeki 
payını gelir bazında %23 artırarak 
2019 yılında %2,9 olan oranını 2020’de 
%3,5’e çıkarmıştır. Bu gelişmelere 
paralel olarak hava kargo sektörü için 
Avrupa trafiğinin ve Kuzey Atlantik 
hattının en önemli şehirlerinden 
olan Amsterdam’da Turkish Cargo 
bünyesinde Kargo Satış Başkanlığı 
Ofisi kurulmuştur.

Artan pazar payı ve son yıllarda 
gösterilen başarılı büyüme 
performansıyla birlikte Turkish Cargo 
2020 yılında havacılık ve hava kargo 
sektörünü ilgilendiren birçok etkinliğe 
davet edilmiş; fuarlara katılmış ve 
sponsorluk çalışmaları yürütmüştür. 
Gösterilen üstün performans 
neticesinde hava kargo sektörünün 
Oscar ödülleri olarak bilinen AirCargo 
News Awards kapsamında 2019 yılında 
“Cargo Airline of the Year” ödülünü 
alan Turkish Cargo, 2020 yılında “Best 
Cargo Airline - Europe” ödülüne lâyık 
görülmüştür. Benzer şekilde hem 
yerel hem de uluslararası düzeyde 
birçok kalite ve başarı ödülü Turkish 
Cargo’nun olmuştur. 

Müşterileriyle birlikte büyüme 
sağlamak için uzun süreli güçlü 
ilişkiler kuran Turkish Cargo, 2020 
yılında hayata geçirdiği yeni marka 
stratejisi #RaiseTheBar ile sürekli 
değişen dünyada beklentilerin ötesine 
geçmekte ve tüm paydaşlarını bu 
gelişime davet etmektedir. 2023 
hedefleri kapsamında hareket eden, 
iş ortakları ve müşterileriyle güçlü bir 
iletişim kuran Turkish Cargo, her daim 
güvenilir, kaliteli ve etkili çözümler 
sunarak katılımcı bir çalışma yöntemi 
izlemeye devam etmektedir. 

2021 yılı içerisinde gerçekleşmesi 
planlanan taşınma ile birlikte 
operasyonel süreçlerin tek Hub 
sistemine geçiş sayesinde daha verimli 
hale gelmesi ve Turkish Cargo’nun 
müşterilerine sunduğu transfer 
süresinin önemli oranda azaltılması 
öngörülmektedir. Ayrıca SmartIST 
bünyesinde otomatik depolama 
sistemleri, artırılmış gerçeklik, giyilebilir 
teknolojiler, 3D planlama ve insansız 
kara araçları gibi çok sayıda modern 
teknoloji ürününün süreçlere entegre 
edilmesiyle birlikte ürün ve hizmet 
kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması 
amaçlanmaktadır. 

DİJİTALLEŞME SÜRECİ

2023 hedeflerini yakalamak ve 
SmartIST ile beraber dünyanın 
en teknolojik hava kargo firması 
olabilmek için planlanan inovasyon ve 
dijitalizasyon projeleri Turkish Cargo 
tarafından ortaya konan stratejik 
plana uygun bir şekilde hayata 
geçirilmektedir. Bununla birlikte 

teknoloji ve dijitalleşme projeleri 
salgın dönemi şartlarına göre yeniden 
önceliklendirilerek yönetilmiştir. 
Özellikle olumsuz salgın etkilerini 
azaltacak ve değişken dinamik tarife/
network koşullarına uygun bilgileri en 
hızlı şekilde müşteriyle buluşturmak 
adına Turkish Cargo’nun iş süreçlerini 
robotlaştırma projeleri olan Robotik 
Süreç Otomasyonu (RPA - Robotic 
Process Automation) ve “Whatsapp 
Chatbot - Cargy” bu dönemde öne 
çıkan projeler olmuştur.

Diğer yandan, Turkish Cargo’nun 
entegre gelir yönetimi sistemi 
“Hava Kargo Gelir Yönetim Sistemi” 
projesinin uygulama öncesi adımları 
hızlandırılmıştır. Bu sistemin canlıya 
alınmasından sonra optimum doluluk 
yönetimi sayesinde müşteriler 
açısından daha düşük offload riski 
ile birlikte müşteri memnuniyetinde 
en üst seviyelere ulaşılması 
amaçlanmaktadır. Sistemin sunacağı 
dinamizmle birlikte müşterilerin 
allotment/free-sale kapasite 

2020 yılında 
teknoloji ve 
dijitalleşme 

projeleri salgın 
dönemi şartlarına 

göre yeniden 
önceliklendirilerek 

yönetilmiştir. 

%53,8
ARTIŞ

Turkish Cargo, 
2020 yılında kilit 

müşterileriyle gelir 
bazında %53,8 

oranında büyüme 
sağlamıştır. 

%3,5
PAZAR PAYI

Turkish Cargo, 
2020 yılında kilit 
müşteriler pazar 

payını %3,5'e 
yükseltmiştir.

Turkish Cargo, 2020 
yılında “Best Cargo 

Airline - Europe” 
ödülüne lâyık 
görülmüştür.
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M ü ş t e r i  D e n e y i m i

A350-900 DENEYİMİ

Türk Hava Yolları A.O. filosuna yeni 
katılan A350-900 uçakları, piyasadaki 
bazı rakiplerine nazaran daha sessiz 
motorlara ve daha iyi bir gövde 
yalıtımına sahip olması sayesinde 
kabin içerisindeki ses şiddetini %50'ye 
kadar daha düşük bir seviyede 
tutarak yolculara maksimum konfor 
ve kusursuz bir uçuş deneyimi 
sunmaktadır. 

Business Class kabininde, koltuğun 
dış tasarımı mahremiyeti artırırken, 
koridor bölümündeki koltuklarda 
da hareketli mahremiyet panelleri 
yolcuların alanlarını kendilerine 
özel hale getirmelerine imkân 
sağlamaktadır.

Salgın sürecinden sonra bile 
yolcuların kişisel alana, sosyal 
mesafeye ve izolasyona verdiği 
önemin azalmayacağı; hatta 
salgın öncesi dönemden çok daha 
büyük hassasiyetlerle bu durumları 
değerlendirecekleri öngörülmektedir. 
Bu yeni normalde Türk Hava Yolları 
koltuklarını, yolcuların tüm bu 
beklentilerini karşılamaya yönelik 
tasarlamıştır.

Business sınıfındaki koltuklarda 
tek dokunuşla tam yatış özelliği, 10 
dereceye kadar açısı ayarlanabilen 
18 inç HD uçak içi eğlence ekranı, 40 
dereceye kadar açısı ayarlanabilen 
kişisel ayna, indirildiklerinde 8 cm 
daha geniş bir alan sağlayan kol 
destekleri ve kilitli saklama alanları 
sunulmaktadır.

Business sınıfındaki 
koltuklarda 

tek dokunuşla tam 
yatış özelliği ve 
18 inç HD uçak 

içi eğlence ekranı 
bulunmaktadır.

A 3 5 0 - 9 0 0  u ç a k l a r ı ,  k a b i n  i ç e r i s i n d e k i  s e s 
ş i d d e t i n i  % 5 0 ' y e  k a d a r  d a h a  d ü ş ü k  b i r  s e v i y e d e 

t u t a r a k  y o l c u l a r a  m a k s i m u m  k o n f o r  v e  k u s u r s u z  b i r 
u ç u ş  d e n e y i m i  s u n m a k t a d ı r. 

Ekonomi sınıfı kabinlerde de Turkish 
Seat Industries (TSI) firmasıyla birlikte 
tasarımı ve üretimi tamamen yerli 
olan koltuklar, 13 inçlik HD video ekranı, 
özel cepli dergilik, 44 cm genişlik ve 
78 cm diz mesafesiyle donatılmış ve 
yolcuların beğenisine sunulmuştur.

Kabin içerisinde yolcuların 
deneyimlerini iyileştirmek için 
düşünülen tüm detaylar, Business 
sınıfı için “Kapadokya’da Gündoğumu” 
ve Ekonomi sınıfı için “Turkuaz 
Dalgalar” aydınlatma senaryoları ile 
zenginleştirilmiştir.

GÜVENLİ SEYAHAT STANDARTLARI

Türk Hava Yolları A.O., yolculara salgın 
döneminde en üst hijyen seviyesinde 
sağlıklı bir seyahat deneyimi sunmak 
amacıyla uçuş öncesinde, uçuş 
esnasında ve uçuş sonrasında birçok 
tedbir almaktadır. Bu tedbirlerden 
öne çıkanlar:
• Seyahat boyunca maske takma 

zorunluluğu, 
• Tüm havalimanı hizmet noktalarına 

koruyucu siperlik yerleştirilmesi, 
• Tüm yolculara hijyen kiti sunulması, 
• Tüm temas noktalarına sosyal 

mesafe işaretlerinin yerleştirilmesi, 
• Uçak içerisinde hijyen uzmanlarının 

görevlendirilmesi, 
• İkramların özel yolcu salonlarında 

ve uçuşlarda sağlıklı paketlerde 
sunulması, 

• Uçakların uçuş öncesinde özel olarak 
dezenfekte edilmesi, 

• Bagaj alım sahasında fiziksel teması 
azaltmak amacıyla düzenlemeler 
yapılması.

HİJYEN UZMANI

Türk Hava Yolları A.O.’nun Güvenli 
Seyahat Standartları kapsamında 
yolcuların kendilerini daha 
güvende hissetmelerini sağlamak 
amacıyla kabin ekibi içerisinde; dar 
gövde uçaklarda bir, geniş gövde 
uçaklarda ise iki Hijyen Uzmanı 
görev almaya başlamıştır. Kabin 
içinde tüm hijyen ve sosyal mesafe 
tedbirlerinin uygulanması, uçak 
içi hareketliliğin azaltılması, ortak 
alanların dezenfeksiyonu ve maske 
kullanımı takibi gibi hijyen takibi 
gerektiren alanlarda yolcuların sağlıklı 
bir seyahat süreci geçirmesi için 
titizlikle görev alan hijyen uzmanları, 
aynı zamanda yolcuların kişisel hijyeni 
için özel olarak hazırlanmış hijyen seti 
sunumunu da yapmaktadır. Maskelerin 

saklayamadığı gülümsemeleri ve 
uçuşlarda gösterdikleri özverileriyle 
hijyen uzmanları ve tüm kabin ekibi, 
alınan tedbirlerle birlikte Türk Hava 
Yolları markasının misafirperverliğini 
yolculara tüm seyahatleri boyunca 
yansıtmaya devam etmektedir. 

SAĞLIKLI SEYAHAT REHBERİ 
(TRAVEL TIPS)

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs sürecinde Ortaklığın 
aldığı tedbirlerin yanı sıra, yolcuların 
kendilerini daha huzurlu ve güvenli 
hissederek seyahat etmelerini 
destekleyen sağlıklı seyahat ipuçları 
hazırlanmıştır. Uçuş öncesi, uçuş ve 
uçuş sonrası tüm seyahat süreçlerini 
içeren bu ipuçları; hatırlatmalar, 
yönlendirmeler ve bu süreçte alınacak 
bireysel tedbirleri içermektedir. 

Kabin ekibi 
içerisinde dar gövde 
uçaklarda bir, geniş 
gövde uçaklarda ise 

iki Hijyen Uzmanı 
görev almaya 
başlamıştır. 
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T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ,  e n g e l l i  v e  h a r e k e t  k a b i l i y e t i  k ı s ı t l ı 
o l a n  y o l c u l a r ı n  s e y a h a t  d e n e y i m i n i  i y i l e ş t i r m e k  i ç i n 

“ F a r k l ı l ı k l a r  D e ğ e r  K a t a r ”  s l o g a n ı y l a  s ü r e k l i  g e l i ş t i r m e 
ç a l ı ş m a l a r ı  y ü r ü t m e k t e d i r.

Türk Hava Yolları’nın Sağlıklı 
Seyahat Rehberine web sitesinden 
ulaşılabilmekte; ayrıca, uçak içinde 
uyulması gereken hijyen önlemleri, IFE 
ekranlarına özel hazırlanan içeriklerle 
yolculara hatırlatılarak güvenli seyahat 
sürecine katkı sağlamaktadır.
 
UÇUŞ AKSAKLIKLARI 
İYİLEŞTİRME SÜREÇLERİ

Yolcuların seyahat deneyimlerini 
daha kusursuz hale getirmek amacı 
ile sefer iptali, tarife değişikliği, tehir 
ve bağlantı kaçırma süreçlerinin 
iyileştirilmesi adına komisyonlar 
oluşturulmuştur. Komisyon 
çalışmaları kapsamında sözü geçen 
durumlarda yolculara daha etkin 
bilgilendirme sunulması, işlemlerin 
online kanallardan gerçekleştirilmesi, 
bekleme sürelerinin ortadan 
kaldırılması gibi geliştirmeler hayata 
geçirilmiştir.

FARKLILIKLAR DEĞER KATAR

Türk Hava Yolları, engelli ve hareket 
kabiliyeti kısıtlı olan yolcuların seyahat 
deneyimini iyileştirmek için “Farklılıklar 
Değer Katar” sloganıyla sürekli 
geliştirme çalışmaları yürütmektedir. 
Bu bağlamda Çağrı Merkezi Yönetim 
Müdürlüğü işitme engelli yolcular 
için görüntülü çağrı merkezi projesini 
hayata geçirmiştir. İşitme engelli 
yolcular, bu hizmet sayesinde 
online ya da mobil kanallardan 
kolaylıkla biletlerini alabilmekte ve 
çağrı merkezi personeli ile iletişim 
kurabilmektedirler. 

Web sitesinde yayınlanan seyahat 
deneyim videosuna işitme engelli 
yolcular için işaret dili çeviri desteği 
ekleyen Türk Hava Yolları, tüm 
yolcular için hazırlanan Uçak İçi 

Emniyet Videosunun da işaret 
diline çevrilmesini ve işitme engelli 
yolcular için erişilebilir hale gelmesini 
sağlamıştır. Görme engelli yolcular için 
Uçak İçi Emniyet Brifingi sesli anlatımı 
ve işitme engelli yolculara işaret dili ile 
emniyet brifingi de Uçak İçi Eğlence 
Sistemlerine yüklenmiştir. 

Türk Hava Yolları, engelli yolculara 
sunduğu indirimlerde her uçuşta 
belge gösterme gereksinimine son 
vermiştir. Sadece bir kereliğine engelli 
belgeleriyle birlikte Miles&Smiles üyesi 
olan engelli yolcular ve refakatçileri, 
artık belge göstermeden iç hatlarda 
%20 indirimden ve dış hatlarda %25 
indirimden faydalanabilmektedir. 
Ayrıca, Miles&Smiles özel yolcu 
programına kaydolan engelli yolcuların 
bagajları “Öncelikli Bagaj Etiketi” ile 
etiketlenerek varış istasyonlarında 
yolcuların bagajlarını öncelikli olarak 
almaları sağlanmaktadır. İstanbul 
Havalimanı’nda hareket kabiliyeti kısıtlı 
yolcuların deneyimini iyileştirmek 
için bagaj alım bölgesinde her 
karusel etrafında engelli ve hamile 
yolculara özel bagaj bekleme alanları 
oluşturulmuştur.

Özel hizmete ihtiyaç duyan yolcular 
için hazırlanan seyahat süreci broşürü 
ile engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı 
yolcuların seyahat deneyimlerinin 
baştan sona bilgilendirici bir 
broşür ile kendilerine aktarılması 
hedeflenmektedir.

Türk Hava Yolları, görme engelli 
yolcular için İstanbul Havalimanı, 
İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir, Ankara 
ve Antalya Havalimanlarında bulunan 
Özel Hizmet Kontuarlarında Braille 
Biniş kartı hizmeti de sunmaktadır.

İSTANBUL HAVALİMANI 
BUSINESS CLASS ÖNCELİKLİ 
YOLCU GİRİŞ ALANI

Türk Hava Yolları, İstanbul 
Havalimanı’nda öncelikli yolcuların 
terminal girişlerinde kullandıkları 
5 numaralı giriş kapısı üstünde 
geliştirme çalışmalarını tamamlamıştır. 
Business Class kurumsal kimliği taşıyan 
öğelerle yeni giriş alanı, terminal 
girişleri arasında kolayca fark edilebilir 
bir tasarıma sahiptir. Sadece Business 
Class, Elite Plus, Elite, Star Alliance 
Gold ve Turkish Airlines Corporate 
Club kart sahibi Türk Hava Yolları 
yolcularına özel tanımlanan bu temas 
noktası, sosyal mesafeye elverişli, 
hijyen standartları gözetilerek, geniş 
bir alanda sınırlı sayıda yolcuya daha 
hızlı giriş imkânı sunmaktadır.

PET HAYVAN İLE SEYAHAT 
GELİŞTİRMELERİ

Türk Hava Yolları, gerçekleştirdiği 
düzenli araştırmalar sonucunda 
yolcuların, evcil hayvanlarıyla birlikte 
çıktıkları seyahatlerde karşılaştıkları 
problemlerle ilgili yaptıkları 
geribildirimleri analiz etmekte ve 
önerileri değerlendirmektedir. 
Bu çıktılar doğrultusunda evcil 
hayvan süreçlerinde iyileştirmeler 
gerçekleştiren Türk Hava Yolları, evcil 
hayvan rezervasyon aşamasında 
bilgilendirme eksikliği tespit etmiş ve 
evcil hayvan sahibi yolcular için farklı 
senaryolar ve içerikler hazırlamıştır. 

Uçak İçi Emniyet 
Videosu, işaret diline 

çevrilmiş ve işitme 
engelli yolcular 
için erişilebilir 
hale gelmesi 
sağlanmıştır.

Türk Hava 
Yolları, engelli 

yolculara sunduğu 
indirimlerde 
her uçuşta 

belge gösterme 
gereksinimine son 

vermiştir.

M ü ş t e r i  D e n e y i m i

Salgın dolayısıyla birçok ülkenin 
aldığı kararları ilk günden itibaren 
yakından takip etmekte olan Ortaklık, 
yolcuların ve evcil hayvanlarının 
check-in süreçlerini rahat bir şekilde 
gerçekleştirmeleri için ilki İstanbul 
Havalimanında açılmış olan özel 
check-in kontuarı ve Anadolu’daki 
diğer istasyonlar için Evcil Hayvan 
Kafesi Ölçüm Üniteleri hazırlamıştır.

PRESSREADER

Türk Hava Yolları A.O., PressReader 
uygulaması ile yolculara 120’den fazla 
ülkeden 60'dan fazla dilde 7000’den 
fazla gazete ve dergiye dijital olarak 
erişebilme imkânı sunmaktadır.
Yolcular, Türk Hava Yolları ile uçuşlarına 
24 saat kala pressreader.turkishairlines.
com adresinden veya e-mail 
adreslerine gönderilen yönlendirme 
mailiyle PressReader'a 48 saat ücretsiz 
erişim sağlayabilmektedir.

PressReader ile yapılan iş birliğinin 
kapsamı, salgın sırasında Miles&Smiles 
üyeleri için özelleştirilmiş ve evlerde 
geçen bu dönemde Miles&Smiles 
üyelerine 2 ay boyunca ücretsiz 
erişim imkânı sağlanmıştır. Toplam 
77.162 Miles&Smiles üyesi, kendilerine 
gelen mailde bulunan linki tıklayarak 
aktif olan 2 aylık erişim imkânından 
faydalanmıştır.

Anadolu'daki 
istasyonlar için 

Evcil Hayvan Kafesi 
Ölçüm Üniteleri 
hazırlanmıştır.

7.000+
GAZETE VE DERGI

PressReader 
uygulaması ile yolcular 

7.000'den fazla 
gazete ve dergiye 
ulaşabilmektedir.
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M ü ş t e r i  D e n e y i m i

MÜŞTERİ DENEYİMİ ÖDÜLLERİ

Türk Hava Yolları, yolcuların seyahat 
deneyimlerini en güvenli, konforlu ve 
ayrıcalıklı hale getirmek için hayata 
geçirdiği projeler ve koronavirüs salgını 
sürecinde almış olduğu hijyen tedbir 
ve önlemleriyle dünya çapındaki 
yarışmalarda başarılar göstermiştir.

Türk Hava Yolları, APEX (Airline 
Passenger Experience Association) 
tarafından 2021 yılının beş yıldızlı hava 
yolu seçilmiştir.

Fast Company’nin Türkiye’de farklı 
sektörlerde hizmet veren markaların 
müşteri deneyimi olgunluk düzeylerini 
ölçmek amacıyla düzenlediği 
araştırmada ise müşteri deneyiminde 
15 sektörün en iyileri seçilmiş ve 
havacılık sektöründe Türk Hava Yolları 
“Deneyim Liderleri” ödülüne lâyık 
görülmüştür.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
ÖZEL FIRSATLAR

Türk Hava Yolları, tüm dünyada 
bulunan sağlık çalışanlarına; daima 
yanlarında olduğunu ve teşekkürlerini 
ifade etmek amacıyla, sevdikleri ile 
birlikte Ortaklık uçuş ağında bulunan 
tüm noktalara güvenle seyahat 
edebilecekleri %40 indirim teklifi 
sunmuştur.

Ulusal ve uluslararası medya ve 
basın iletişim kanallarında geniş 
yer bulan kampanya ile dünyanın 
her yerinden sağlık çalışanlarına 
ulaşılmış ve 120.000’in üzerinde sağlık 
çalışanı, sevdikleriyle birlikte yaptıkları 
seyahatlerde bu kampanyaya katılım 
sağlamıştır.

MÜŞTERİ SEGMENTASYONU VE 
ANALİTİK MODELLEME 

Yolcularına beklentilerinin ötesinde 
hizmet sunmayı hedefleyen Türk Hava 
Yolları, her geçen gün yolcuları daha iyi 
tanımaya, anlamaya, etkili pazarlama 
faaliyetleri gerçekleştirmeye devam 
etmektedir. Ortaklık, bu kapsamda 
Müşteri Segmentasyonu ve Analitik 
Modelleme Projelerini hayata 
geçirmiştir.

Kişiye özel pazarlama faaliyetlerinin ilk 
adımı olan Müşteri Segmentasyonu 
Projesi ile veriye dayalı olarak 
müşterilerin anlamlı bir şekilde 
sınıflandırılması sağlanmaktadır. 
Böylece müşteriye temas edilen 
noktalarda, müşteri değerine göre 
ürün ve hizmetlerin farklılaştırılmasına 
ve yüksek segmentte yer alan 
müşterilerin önceliklendirilmesine 
olanak sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, 
müşterilerin davranışlarına uygun ilave 
ürün ve ek hizmet sunarak pazarlama 
faaliyetlerinin kişiye özel hale 
getirilmesinin de önü açılmıştır.

Analitik Modelleme Projesi 
ise müşterilerin eğilimlerinin 
tahmin edilmesini ve bu eğilimler 
doğrultusunda pazarlama faaliyeti 
yapılmasını mümkün kılmaktadır. Bu 
proje kapsamında; Müşteri Terk Etme 
Eğilim Modeli, Müşteri Yaşam Boyu 
Değeri Modeli, Bir Sonraki Destinasyon 
Modeli ve Business Upgrade Modeli 
olmak üzere toplam 4 model hayata 
geçirilmiştir.

TEMAS NOKTALARINDA 360 DERECE 
MÜŞTERİ GÖRÜNÜMÜ

Müşterilerini her bir müşteri iletişim 
noktasında yakından tanıyarak 
hizmet sunmayı hedefleyen Türk 
Hava Yolları, “360 Derece Müşteri 
Görünümü” uygulamasını hayata 
geçirmiştir. İlk Bakış, Zaman Çizelgesi 
ve Teklifler olmak üzere üç ana sekmeli 
bir görüntüye sahip olan C360’da 
müşteri profil bilgileri, analitik müşteri 
segmentleri ve yolcu tercihleri gibi 
bilgilerin barındırılması ile yolcuların 
daha yakından tanınması sağlanmıştır. 
Böylece yolculara; bilet, rezervasyon, 
kayıp bagaj ve şikâyet/geribildirim 
gibi temas durumlarında daha 
hızlı ve kişiselleştirilmiş hizmetler 
sunulabilmektedir.

YENİ İADE YÖNTEMLERİ

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm 
havacılık sektöründe oluşan finansman 
sıkıntısının etkilerini en aza indirmek 
amacıyla alternatif iade yöntemleri 
geliştirilmiştir. İçeriğinde Mil ile iade ve 
bilet tutarına ek %15 ekstra seyahat çeki 
alternatiflerinin bulunduğu yöntemler 
ile müşteri memnuniyetinin artırılması 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda daha 
önce hiç uygulanmamış olan nakit 
olarak alınan biletlerin ‘Mil ile iadesi’ 
alternatifi ise sektörde öncü bir gelişme 
sağlamış ve diğer hava yolu firmalarının 
da uyguladığı bir yöntem olmuştur.

MILES&SMILES STATÜ GEÇERLİLİK 
SÜRELERİNİN UZATILMASI 

Miles&Smiles; Classic Plus, Elite ve Elite 
Plus statüsündeki üyelerinin salgın 
süresince uçuş gerçekleştirememelerini 
dikkate alarak, statü geçerlilik sürelerini 
ve ücretsiz kabin yükseltme geçerlilik 
sürelerini Nisan ve Ekim aylarında 
yapılan bildirimlerle toplamda bir 
buçuk yıl uzattığını duyurmuş; ayrıca 
Statü Mil satın alma limitini de 2 katına 
çıkarmıştır.

GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRECEK MİLLERİN 
SÜRESİNİN UZATILMASI

Seyahat kısıtlarına bağlı olarak 
Miles&Smiles üyeleri 2020 yılının 
büyük çoğunluğunda uçuş 
gerçekleştirememiş, kazandıkları 
Milleri uçuşlarda kullanma imkânı 
bulamamışlardır. Üye memnuniyetini 
artırmak amacıyla 2020 yıl sonunda 
geçerliliğini yitirecek Millerin süresi 6 ay 
uzatılmıştır.

Türk Hava Yolları 
2020 yılında 

“Deneyim Liderleri” 
ödülüne lâyık 
görülmüştür.

Türk Hava Yolları, 
2020 yılında Müşteri 
Segmentasyonu ve 
Analitik Modelleme 
Projelerini hayata 

geçirmiştir.

T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ,  A P E X  ( A i r l i n e  P a s s e n g e r  E x p e r i e n c e 
A s s o c i a t i o n )  t a r a f ı n d a n  2 0 2 1  y ı l ı n ı n  b e ş  y ı l d ı z l ı  h a v a 

y o l u  s e ç i l m i ş t i r.

MILES&SMILES KUVEYT TÜRK  
CO-BRANDED KREDİ KARTI  
İŞ BİRLİĞİ

Yurt içinde üçüncü co-branded 
kredi kartı iş birliğini Kuveyt Türk 
ile gerçekleştiren Türk Hava Yolları, 
2020 yılında sözleşme süreçlerini ve 
IT entegrasyonlarını tamamlamıştır. 
Banka, kart lansmanını 2021 Haziran 
ayında yapmayı planlamaktadır.

MILES&SMILES ASCENDA 
ANLAŞMASI

Ascenda, bankalar ve seyahat 
sektöründe bulunan firmalar ile 
anlaşma sağlayarak uçtan uca sadakat 
çözümleri sunmaktadır. Türk Hava 
Yolları, yapmış olduğu sözleşme ile 
Ascenda’nın havuzunda bulunan 
bütün firmalara (banka ve hava 
yolu dışındaki firmalar) ulaşma şansı 
yakalamıştır. Bu anlaşma ile ağırlıklı 
olarak bankaları hedefleyen Türk 
Hava Yolları, hâlihazırda 5 banka 
ile karşılıklı anlaşma sağlamıştır. 
Havuzdaki bankaların ve Ortaklığın 
onayı akabinde banka müşterileri 
banka puanlarını Miles&Smiles Miline 
çevirebilmektedir. Türk Hava Yolları, 
hedef pazardaki diğer bankalarla da 
görüşmelerine devam etmektedir. 

Ascenda ile yapılan sözleşme 3 yıl 
sürecek olup, tarafların itirazı olmadığı 
sürece her yıl yenilenecektir. Bu 
anlaşmadan 5 yıl için yaklaşık olarak 
12 milyon ABD doları gelir elde etmeyi 
planlayan Türk Hava Yolları, ayrıca 
Business Class doluluk oranlarını 
artırmak amacıyla, bankaların 
üst segment müşterilerine özel 
kampanyalar da sunacaktır. 

Miles&Smiles, 2020 
yılında Statü Mil 

satın alma limitini 
2 katına çıkarmıştır.

2020 yıl sonunda 
geçerliliğini 

yitirecek Millerin 
süresi 6 ay 

uzatılmıştır.
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Türk Hava Yolları, yolcu uçaklarına ek 
olarak VIP ve eğitim uçakları dâhil 
350’nin üzerinde uçağı için SHY-M'de 
belirtilen şartlar çerçevesinde Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 
tarafından sertifikalandırılmış olarak 
aldığı Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve 
Bakım Kuruluşu onayı ile sürekli uçuşa 
elverişlilik yönetimi faaliyetlerinin sevk 
ve idaresini gerçekleştirmektedir. 
Bu bağlamda, işletme ruhsatlarında 
(AOC) belirtilen uçakların ve uçaklar 
üzerindeki motor, komponent ve 
teçhizatın bakım, tamir, tadilat, test ve 
revizyonlarını Ortaklık dışından tedarik 
etmek suretiyle yaptırarak, filodaki 
uçakların yurt içi ve yurt dışında “Uçuşa 
Elverişli” olarak hizmete sunulmasını ve 
sürekli uçuşa elverişliliğinin sağlanmasını 
yönetmektedir.

Ticari Hava Taşımacılığı İşletme Ruhsatı 
altında yer alan ticari uçaklar (SHY-
6A Filosu- Airbus A320 CEO ve NEO 
serisi, Airbus A330, Airbus A350, Boeing 
737NG ve MAX serisi, Boeing 777 ve 
Boeing 787) ile genel havacılık işletme 
ruhsatı altında yer alan VIP ve eğitim 
uçaklarının (SHY-6B Filosu - Cessna 
172S, Diamond DA40 ve Diamond DA42, 
Bombardier Challenger 850, Gulfstream 
G450 ve G550, A318CJ, A319CJ, A330CJ, 
A340CJ ve B747BBJ) tümünün sürekli 
uçuşa elverişlilik ve bakım yönetimi 
sorumluluğu, Türk Hava Yolları tarafından 
yürütülmektedir. SHGM tarafından 
her iki filo tipi için de “Sürekli Uçuşa 
Elverişlilik Yönetimi Kuruluşu Onay 
Sertifikası” yayımlanarak onaylanmıştır. 
Türk Hava Yolları, ticari filosundaki 
uçaklar için Türkiye’de uçuşa elverişlilik 
gözden geçirme yetkisi alan ilk firmadır. 
Alınan onaylar kapsamında, öncelikli 
olarak hava araçlarının işletim ömründeki 
herhangi bir zamanda, yürürlükteki 
uçuşa elverişlilik gerekliliklerine uygun 
olmasını ve emniyetli işletim için elverişli 
bir durumda kalmasını sağlamakla 
birlikte; 

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

• Uçak konfigürasyonlarının 
belirlenmesi,

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

kontrolleri ve uçakların teslim alınması,
• İlgili bakım anlaşmalarının yapılması,
• Uçağın Türk Hava Yolları operasyonu 

süresince uçuşa elverişliliğinin 
sağlanması,

• Teknik modifikasyonlar, 
• Kabin içi eğlence sistemlerinin uçağa 

takılması,
• Kira dönemleri sonunda uçağın iade 

edilmesi 
gibi tüm teknik bakım hizmetlerinin 
tedariği, alınan bakım hizmetlerinin 
anlaşma, standart ve kurallara 
uygunluğunun takibi ve sürekli uçuşa 
elverişlilik yönetimi faaliyetleri eksiksiz 
ve mevcut hedeflere uygun olarak 
gerçekleştirilmektedir.

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

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

Türk Hava Yolları, 
emniyet, müşteri 
memnuniyeti ve 

verimliliği öncelikli 
hedefleri olarak 
belirlemektedir.  

Türk Hava Yolları, 
aldığı onay ile sürekli 

uçuşa elverişlilik 
yönetimi faaliyetlerinin 

sevk ve idaresini 
gerçekleştirmektedir.

S ü r e k l i  U ç u ş a  E l v e r i ş l i l i k  Yö n e t i m i

T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ,  t i c a r i  f i l o s u n d a k i  u ç a k l a r  i ç i n 
T ü r k i y e ' d e  u ç u ş a  e l v e r i ş l i l i k  g ö z d e n  g e ç i r m e  y e t k i s i 

a l a n  i l k  f i r m a d ı r. 
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UÇAK İÇİ İKRAM KONSEPTİ

Yolcularının seyahatlerini zengin 
ikramlar sunarak en güvenli ve 
konforlu şekilde gerçekleştirmelerini 
sağlamayı hedefleyen Türk Hava 
Yolları, 2020 yılında dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs salgını nedeniyle 
uçuşlarını daha sağlıklı ve güvenli 
kılmak için gerekli bütün tedbirleri 
alarak ikramla ilgili yeni uygulamalara 
başlamıştır. Türk Hava Yolları A.O., Bilim 
Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, 
yolcu ve kabin ekiplerinin temasını en 
aza indirmek için ikram konseptinde 
değişiklikler gerçekleştirmiştir.

Bu dönemde de yolculara sunduğu 
Türk misafirperverliği konseptine 
bağlı kalan Türk Hava Yolları, kişiye 
özel bir ikram konsepti tasarlamış; 
ikramlarını yolculara bireysel kutularda, 
mühürlenmiş olarak, en az temasla 
ulaştırmıştır. 

Tüm ikram servisi paketli, kapalı, 
mühürlü ama aynı hijyen zincirinde, 
aynı kalitede, aynı tazelikte ve lezzette 
olacak şekilde sunulmuştur. 

Salgın döneminde en az temasla, 
yolcuların kalbine dokunmaya devam 
etmeyi amaçlayan Türk Hava Yolları, 
iç hat uçuşlarında ve kısa süreli yurt 
dışı uçuşlarında yolculara kapalı şişe su 
ikram etmiştir. Yurt dışı ve kıtalararası 
uçuşlarda ise Bilim Kurulunun 
tavsiyelerini göz önünde bulundurarak, 
özenle hazırlanmış ve paketlenmiş 
ikramları ve içecekleri tek kullanımlık 
olarak servis etmiştir. Ayrıca bütün 
seferlerde uçuş esnasında misafirlere 
anti bakteriyel mendil verilmiştir.

Türk Hava Yolları, 2020 yılında 
yolcularına 21 milyon adet ikram 
servisinde bulunmuştur.

T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ,  2 0 2 0  y ı l ı n d a  d ü n y a y ı  e t k i s i  a l t ı n a 
a l a n  k o r o n a  v i r ü s  s a l g ı n ı  n e d e n i y l e  u ç u ş l a r ı n ı  d a h a 

s a ğ l ı k l ı  v e  g ü v e n l i  k ı l m a k  i ç i n  g e r e k l i  b ü t ü n  t e d b i r l e r i 
a l a r a k  i k r a m l a  i l g i l i  y e n i  u y g u l a m a l a r a  b a ş l a m ı ş t ı r. 

ÖZEL YEMEK UYGULAMASI

Türk Hava Yolları, koronavirüs 
nedeniyle geçici olarak kaldırdığı 
özel yemek hizmetini; sağlık durumu, 
dini inanış veya beslenme tercihi 
nedeniyle talep edilebilen seçenekleri 
yolcularına sunmaktadır. 2 saat üzeri 
dış hat uçuşlarında, en çok ihtiyaç 
duyulan; DBML (Diyabetik yemek), 
GFML (Glutensiz yemek), KSML 
(Koşer yemeği), VJML (Jain-vejetaryen 
Hindu yemeği), VGML (Koyu kurallara 
bağlı vegan yemeği), BBML (Bebek 
yemeği) CHML (Çocuk yemeği) gibi 
özel yemek seçeneklerini yolcularına 
tekrar sunmaya başlamıştır.

TÜRK HAVA YOLLARI İLE DÜNYA 
LEZZETLERİNE YOLCULUK

Tüm dünyayı derinden etkileyen 
koronavirüs süreci bittiğinde ve 
normalleşme sürecine geçildiğinde 
Türk Hava Yolları, ülkemizin bayrak 
taşıyıcı hava yolu şirketi olarak 
sektördeki en iyi ikram servisini 
sunmakla kalmayıp yeni trendler 
oluşturmak ve misafirlerini sürekli 
şaşırtmak için yenilikçi uygulamalarına 
devam edecektir. Bu kapsamda, 
uçak içi eğlence sistemleri ve diğer 
kanallarla (sosyal medya, yolcu 
mektupları vb.) iletilen yolcu ve kabin 
geri bildirimleri ve sağlık örgütlerinin 
bildirimleri değerlendirilerek ikramlar 
sürekli yenilenecek ve yolculardan 
gelen talepler neticesinde, sağlıklı 
beslenmeye ve ikram menülerinde 
dünya mutfaklarının yöresel yemek 
seçeneklerine ağırlık verilecektir.

Özel günleri de farklı ürün ve 
hizmetlerle misafirleri için unutulmaz 
kılmayı hedefleyen Türk Hava Yolları, 
ulusal özel günler ve dini bayramlarda 
havada olan misafirlerine özel tasarım 
ve birbirinden lezzetli ikramlar 
sunmayı planlamaktadır.

Türk Hava Yolları, 2021 yılında 
da misafirlerinin beklentilerini 
değerlendirmeye devam ederek, 
yolcu memnuniyetini en üst seviyede 
tutma adına ikram kalitesi ve 
konseptlerini sürekli geliştirecektir.

UÇAK İÇİ KONFOR ÜRÜNLERİ

Misafirlerinin güvenli ve konforlu 
bir seyahat gerçekleştirmesini 
hedefleyen Türk Hava Yolları, 
koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını 
daha sağlıklı ve güvenli kılmak için yeni 
tedbirler ve standartlar getirmiştir. 
Seyahatlerinin başlangıcından 
sonuna kadar, yolcuların tüm temas 
noktalarında güvenliği düşünülerek 
alınan sosyal mesafe ve hijyen 
önlemleri ile uçuşların; daha sağlıklı, 
konforlu ve güvenli gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda 
hijyen kuralları gerekliliklerini sağlamak 
amacıyla Türk Hava Yolları’nın titizlikle 
tasarladığı yeni uygulamaları arasında 
uçak içinde tüm yolculara sunulan 
hijyen seti ön planda yer almaktadır.

Salgını sebebiyle Mart 2020’de 
durdurulan uçuşların, 1 Haziran 
tarihinde yeniden başlayan iç hat 
seferleriyle birlikte servis edilen 
özel tasarım hijyen setinin içeriği 
uçuş sürelerine göre değişkenlik 
göstermektedir. İç hat ve kısa mesafeli 
uçuşlardaki setlerde maske ve 2’şer 
adet antiseptik mendil yer almakta; 
orta ve uzun mesafeli uçuşlarda 
sunulan setler de ise uçuş saatine göre 
adedi değişkenlik göstermekle birlikte 
maske, 2’şer adet antiseptik mendil ve 
50 ml el dezenfektanı bulunmaktadır. 

Türk Hava Yolları, 
2021 yılında da  

ikram kalitesi ve 
konseptlerini sürekli 

geliştirecektir.

21
MILYON

Türk Hava Yolları'nın 
2020 Yılında 

Sunduğu İkram 
Sayısı

Tüm ikram servisi 
paketli, kapalı, 

mühürlü ama aynı 
hijyen zincirinde, 

aynı kalitede, aynı 
tazelikte ve lezzette 

olacak şekilde 
sunulmuştur. 
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Hijyen zincirini korumak adına koruyucu 
bir ambalaja sahip hijyen setinin 
sunumunda ve tedbirlerinin uygulanması 
konusunda "Hijyen Uzmanı" kabin ekipleri 
görev almaktadır. Yolcular ile sürekli 
temas halinde olan kabin ekibi ve maske 
kullanamadığını beyan eden yolcular için 
siperlik servisi de yapılmaktadır.

Güvenli seyahat standartları kapsamında 
uçak içerisinde tüm lavabolarda el 
dezenfektanı ve sabun bulunmaktadır. 
Ayrıca bazı hatlarda servis edilen 
battaniye, uyku seti gibi tekstil ürünleri, 
her kullanım sonrasında uluslararası 
otoriteler tarafından uygunluğu 
alınmış, alerjen içermeyen özel ürünler 
ile profesyonel tesislerde yüksek 
sıcaklıklarda temizlenip hijyen kurallarına 
uygun şekilde paketlenmekte ve 
her ambalaj üzerine “ Hijyen Etiketi” 
uygulanmaktadır.

Havacılık sektöründe uygulama 
değişikliklerini de beraberinde getiren 
salgın süreci kapsamında, hijyen 
tedbirleri gereği mevcut hizmetlerin 
servis standartlarında da güncellemeler 
yapılmıştır. Koronavirüs sürecindeki 
olumlu gelişmelere paralel olarak salgın 
öncesi servis düzenine kademeli olarak 
geçiş çalışmaları yapılmaktadır.

Ekim 2020 itibarıyla 8 saat ve üzeri 
kıtalararası seyahatlerde Business Class 
yolcularına zarif, sofistike ve zamansız 
tasarımlarıyla moda tarihine geçen 
Versace seyahat setleri sunulmaya 
başlanmıştır. Özel olarak tasarlanan 
ve Türk Hava Yolları’nın dinamik ve 
yenilikçi ruhunu yansıtan Versace 
marka seyahat setleri, erkek ve kadın 
yolcuların ihtiyaçları doğrultusunda 
farklı tasarım ve renk seçenekleri ile ayrı 

ayrı sunulmaktadır. Yolcular ve kabin 
ekibinden gelen geri bildirimler; 
cinsiyete göre kişiselleştirilmiş konfor 
seti uygulamasının çok beğenildiği 
ve sunulan kitlerin çok ilgi gördüğü 
yönündedir.

Ekim 2020 itibarıyla kıtalararası 
uçuşlarda business class yolcuların 
daha konforlu uçuş deneyimi 
yaşayabilmeleri için gürültü önleyici 
özellikli DENON marka kulaklıklar 
servis edilmeye başlanmıştır. 
Kulaklıklar her bir kullanım sonrasında 
özel dezenfektan maddeler ile 
dezenfekte edilerek ilk kullanımdaki 
gibi servise hazır hale getirilmektedir. 
8 saat altındaki dış hat seferlerinde 
business classta seyahat eden yolcular 
için baş üstü model, ekonomi sınıfı 
için ise kulak içi silikonlu model tek 
kullanımlık olarak servis edilmektedir.

Türk Hava Yolları, insanların salgın 
sürecinde seyahat etmeye dair 
kaygılarını göz önünde bulundurarak, 
aldığı tedbirleri ve sunduğu 
hizmetleri yolcularına daha iyi 
aktarabilmek için online kanallar 
üzerinden, özellikle sosyal medya 
platformları ile iletişim kurmaya özen 
göstermektedir. Sunulan hizmetlere 
dair güncellemelerin, kurum içi ilgili 
departmanlarla iş birliği kurularak, 
yolculara ulaştırılması sağlanmaktadır. 
Bununla birlikte salgın sürecinde 
güvenli ve konforlu bir şekilde 
seyahat edilebilmesi için alınan tüm 
bu tedbirler, ilgili otoritelerce çeşitli 
platformlarda ödüllendirilmiş ve 
uygunluğu kanıtlanmıştır. 

Türk Hava Yolları, her yıl düzenli 
olarak, küresel ölçekli hava yolu 
şirketlerinin çeşitli alanlardaki 
hizmetlerini ödüllendiren Travel Plus 
gibi uluslararası organizasyonların 
gerçekleştirdiği yarışmaları da 
yakından takip etmekte ve gerekli 
başvuruları yapmaktadır. 

Tüm bunların yanı sıra Türk Hava 
Yolları, salgın öncesinde yolcularının 
alışmış olduğu hizmet kalitesini ve 
standartlarını en güvenli şekilde tekrar 
hayata geçirmeyi planlamaktadır. 

Türk Hava Yolları, 2020 yılında 
yolcularına;
• 319.546 adet Business Amenity Kit, 
• 2.223.468 adet Economy Relax Kiti, 
• 53.570 adet Umre Kiti, 
• 14.078 adet Çocuk Kiti, 
• 15.856.898 adet Hijyen Seti  
• 700.393 (Philips) business class 

kulaklık, 
• 20,7 milyon ekonomi sınıfı kulaklık, 
• 181.639 adet Denon kulaklık, 
• 7.370.212 adet battaniye, 
• 7,7 milyon yastık ve yastık kılıfı, 
• Business class için 23 bin adet el 

losyonu, el sabunu, oda kokusu, 
• Ekonomi sınıfı için 37.293 adet el 

losyonu, el sabunu 
servis etmiştir.

UÇAK İÇİ MEDYA VE UYGULAMA

2020 yılında PLANET’te yer alan 
en yeni ve en popüler film, dizi, TV 
program, belgesel, çizgi film, sesli 
kitap ve müzik içeriklerinden oluşan 
son derece zengin bir seçki sunan 
Türk Hava Yolları, bu zenginliğin 
içinde yolcuların farklı türde içeriklere 
ulaşmasını kolaylaştırmak ve en 
çok tercih edilen içerik türlerini 
öne çıkarmak için PLANET’teki 
kategorilerini revize etmiştir. 
Ayrıca salgın sürecinde yolcuları 
bilgilendirmek amacıyla hem Sağlık 
Bakanlığı hem de Ortaklık tarafından 
hazırlanan koronavirüs bilgilendirme 
videolarının yer aldığı özel bir 
kategorinin açılması ile yolcuların 
daha güvenli bir yolculuk deneyimi 
yaşaması ve salgından korunma yolları 
ile ilgili detaylı olarak bilgilendirilmesi 
sağlanmıştır. 

Güvenli seyahat 
standartları kapsamında 

uçak içerisinde 
tüm lavabolarda el 

dezenfektanı ve sabun 
bulunmaktadır. 

E k i m  2 0 2 0  i t i b a r ı y l a  8  s a a t  v e  ü z e r i  k ı t a l a r a r a s ı 
s e y a h a t l e r d e  B u s i n e s s  C l a s s  y o l c u l a r ı n a  z a r i f ,  s o f i s t i k e 

v e  z a m a n s ı z  t a s a r ı m l a r ı y l a  m o d a  t a r i h i n e  g e ç e n  Ve r s a c e 
s e y a h a t  s e t l e r i  s u n u l m a y a  b a ş l a n m ı ş t ı r. 

En iyi yolculuk deneyimini yaşatırken 
“dünyada en fazla ülkeye uçan 
hava yolu" unvanına sahip olmanın 
gururuyla tüm uçuş noktalarını 
tanıtmak amacıyla her bir destinasyon 
için Ortaklığa özel olarak videolar 
hazırlanmaktadır. Yıl içerisinde 54 
dış hat ve 33 iç hat olmak üzere 
toplam 87 uçuş noktasına ait video 
hazırlanmıştır. Projenin başladığı 
günden bu zamana kadar ise 200 adet 
uçuş noktası videosu tamamlanmış 
olup, güncelleme takvimine göre 
PLANET’te yolcuların beğenisine 
sunulmaktadır. Ayrıca tüm bu 
destinasyon videolarının paylaşımları, 
Türk Hava Yolları’nın sosyal medya 
hesaplarından da yapılmaktadır. 

PLANET’te, Hollywood, dünya 
sineması ve yerli sinema içeriklerinden 
oluşan 428 film, yerli ve yabancı 
diziler, belgeseller, spor, iş dünyası ve 
yaşam tarzı gibi farklı türlerde 1.009 
TV programı, 82 sesli kitap, yerli ve 
yabancı olmak üzere 2.067 farklı müzik 
albümünden oluşan toplam 3.586 
farklı medya içeriği yer almaktadır. 

Türk Hava Yolları, 
2020 yılında 14.078 

adet Çocuk Kiti 
servis etmiştir.

İç hat ve kısa 
mesafeli uçuşlardaki 

setlerde maske 
ve 2'şer adet 

antiseptik mendil 
yer almaktadır.

15,9
MILYON

2020'de Yolculara 
Servis Edilen Hijyen 

Seti Sayısı
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İ k r a m

Yolcular 2020 yılı boyunca, PLANET 
eğlence sisteminde 12.903.416 saat 
film ve TV program izleyerek, 1.090.474 
saat müzik dinleyerek ve 722.128 saat 
oyun oynayarak yolculuklarını çok 
daha keyifli bir hale getirmişlerdir.

Türk Hava Yolları B777, A330 geniş 
gövde uçaklarının yanında filosuna 
kattığı A321NEO ve B737MAX tipi dar 
gövde uçaklarıyla da internet hizmeti 
sunmaya başlamıştır. Mevcut dar 
gövde uçaklarına internet sisteminin 
takılması ile ilgili de retrofit programı 
başlatan Türk Hava Yolları, gelecek 
yıllarda tüm uçaklarda internet 
sistemini aktif hale getirecektir.

Business class yolcular ile Elit, Elit Plus 
yolcular, ücretsiz internet hizmeti 
almaktadırlar. Ayrıca uçak içinde 
Miles&Smiles üyesi olan yolcular ile 
Classic ve Classic Plus kart sahibi 
yolcular 10 MB kotalı ücretsiz internet 
kullanabilmektedirler. 2020 yılında bu 
hizmetin verildiği uçak sayısı 116’dan 
138’e çıkmış ve toplamda 337.574 yolcu, 
beraberinde getirdikleri Wi-Fi uyumlu 
elektronik cihazlarıyla internete erişim 
sağlamıştır.

İnternet hizmetinin yanı sıra 160 bin 
yolcu telefonlarındaki mobil veri 
aracılığıyla 2020 yılında yaklaşık 50 bin 
SMS gönderip, toplamda 246 bin MB 
internet kullanmıştır. 

2020 yılında Türk Hava Yolları filosunda 
yer alan uçakların PLANET Eğlence 
Sistemi'nin ara yüz tasarımı standart 
hale getirilmiştir.

İnternet sistemine sahip uçaklarında 
canlı TV hizmetini vermeye devam 
eden Türk Hava Yolları, canlı TV 
kanalları arasına TRT World kanalını da 
dâhil etmiştir.

Türk mühendisleri tarafından yerli ve 
milli olarak geliştirilen, kablosuz uçak 
içi eğlence sistemiyle birçok yolcu, 
kişisel cihazları aracılığıyla yüzlerce 
film, TV programı içeriğini izleyip, 
binden fazla şarkıyı dinleyebilmiştir. 
Uygulama üzerinden erişilebilen 
Kablosuz Eğlence Sistemi web tabanlı 
yapıya (Google Chrome ve Safari) 
geçiş işlemleri tamamlanmıştır.

2019 yılında PLANET eğlence 
platformu için geliştirilen “Companion 
Entertainment” uygulaması Android 
Market veya IOS mağazalarıyla 
yolcuların kullanımına sunulmuştur. 
2020 yılında da bu uygulama tüm 
filoya yayılmıştır. Bu uygulama 
ile yolcular seyahatleri öncesi ve 
sonrasında, gökyüzünde sunulan 
içerikleri inceleyip, uçak içerisinde 
kendi mobil cihazları ile planet 
platformunu eşleştirerek bu 
içerikleri koltuk arkası ekranlarına 
aktarabilmektedir. 

2019 yılında, markaların reklamlarını 
yayınlayabileceği şekilde geliştirilen 
Planet eğlence sistemi, Ortaklığa 
ilave gelir getirici bir mecra haline de 
gelmiştir. 2020 itibarıyla söz konusu 
uygulama tüm filoda kullanılabilir hale 
getirilmiştir.
 

1.009
Planet'te Bulunan 
TV Programı Sayısı

T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı  B 7 7 7,  A 3 3 0  g e n i ş  g ö v d e  u ç a k l a r ı n ı n 
y a n ı n d a  f i l o s u n a  k a t t ı ğ ı  A 3 2 1 N E O  v e  B 7 3 7 M A X  t i p i 
d a r  g ö v d e  u ç a k l a r ı y l a  d a  i n t e r n e t  h i z m e t i  s u n m a y a 

b a ş l a m ı ş t ı r.

TURKISH CARGO OLARAK, TEKSTİL ÜRÜNLERİNİ DÜNYADA
127 ÜLKEDE 324 NOKTAYA GÜVENLE TAŞIYORUZ.

HER YILIN MODASI, HIZLI TAŞIMACILIK.

Business class 
yolcular ile 

Elit, Elit Plus 
yolcular, ücretsiz 
internet hizmeti 

almaktadırlar. 
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YERDEKİ BAŞARI

Tüm dünyayı etkileyen salgın süreci 
ile birlikte havacılık sektörünün zorlu 
bir dönemine tanıklık edilmektedir. 
Bu süreç içerisinde yer hizmetlerinde 
koronavirüs tedbirleri kapsamında 
kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmalara 
devam edilmiştir.

Havacılık sektörüne getirdiği 
yeniliklerle değer katan Türk Hava 
Yolları, uçuşlarında %90 oranında 
zamanında kalkış performansına 
ulaşmış ve ‰3,9 bagaj aksaklık oranı 
ile salgın döneminde de rakipleri 
arasında öne çıkmıştır.

1 Haziran 2020 itibarıyla iç hat 
uçuşları, devamındaki süreçte 
ülkelerin sınırlarını açması ile birlikte 
dış hat uçuşları da kademeli olarak 
başlamıştır. Uçuşların başlaması ile 
yer hizmetlerinde koronavirüs risk 
seviyesini minimuma indirecek bazı 
tedbirler alınarak, yolcuların güvenli 
seyahat etmeleri amaçlanmıştır.

Koronavirüs mücadelesi kapsamında 
tıbbi malzemelerin taşınması 
sürecinde yine yer hizmetleri önemli 
katkı sağlamış ve Türk Hava Yolları’nın 
gerçekleştirdiği 59 ülkeden tahliye 
seferine hizmet vermiştir. Bu süreci 
en sağlıklı şekilde yönetmek için 
havalimanı otoriteleri ile iş birliği 
içinde çalışılarak boarding kapı 
bölgelerine bilgilendirme görselleri 
ve sosyal mesafe işaretlemelerinin 
yerleştirilmesi sağlanmıştır. Uçuş 
öncesi yolcuların ateş ölçümleri 
yapılmaya başlanmış ve kullanıma 
açık olan Özel Yolcu Salonları’nda 
gerekli önlemler yüksek hassasiyet 
ile uygulanmaya devam edilmiştir. 

Yer Hizmetleri kuruluşu tarafından 
kullanım sonrasında, uygun sıvılarla 
uçakların, yolcu otobüslerinin, VIP-
CIP araçlarının dezenfeksiyonunun 
yapılması, alınan diğer tedbirler 
arasında yer almaktadır. 

Bu önlemlere ek olarak koronavirüs 
tedbirleri kapsamında ülke otoriteleri 
tarafından yayımlanan notamlara 
göre negatif PCR testi talep eden 
ülkelere seyahat edecek olan 
yolcuların test sonuçları check-in ve 
boarding esnasında kontrol edilerek 
uçağa binişleri sağlanmaktadır. İç hat 
yolcularının ise check-in esnasında 
HES kodu kontrolleri yapılarak işlemleri 
yapılmaktadır.

Ortaklığın 2021 yılı için ana 
hedeflerinden biri, Türk Hava Yolları 
markasını dünyanın en büyük 
havalimanlarından biri olan İstanbul 
Havalimanı ile birlikte sektöründe 
en üst sıralara taşımak ve modern 
dünyanın gerekliliklerine uyum 
sağlayan her yeniliği müşteri 
memnuniyeti adına kullanarak 
rekabet gücünü artırmaktır. Bu amaçla 
yeni havalimanında TGS’ye tahsis 
edilen yaklaşık 23 bin m²’lik GSE ve 
atölye binasının yanı sıra, 5 bin m²’lik 
operasyon ofisleri ve 40 bin m²’lik 
ekipman park sahası ile yolculara 
kaliteli hizmet verebilmek için gerekli 
altyapı donanımları sağlanmıştır.

TURKISH GROUND SERVICES

Kurulduğu günden beri sektöre 
yön veren uygulamalarıyla hizmet 
kalitesinde çıtayı hep bir adım yukarıya 
taşıyan ve dünya standartlarında yer 
hizmeti sunan TGS, salgın döneminde 
de yer hizmeti anlayışında fark 
yaratmaya devam etmektedir.

2020 yıl sonu itibarıyla anlaşmalı 
olduğu hava yolu sayısını 221’e 
çıkaran TGS Yer Hizmetleri A.Ş.; 
%56’lık pazar payı ile liderliğini 
korumaktadır. İstanbul Havalimanı, 
İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul 
Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, 
İzmir Adnan Menderes, Antalya, 
Adana, Milas-Bodrum ve Dalaman 
Havalimanlarında olmak üzere 
toplam dokuz istasyonda, anlaşmalı 
221 hava yoluna sunduğu hizmetlerle 
faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. 
2020 yılında salgınla birlikte başlayan 
zorlu döneme rağmen 39 milyonu 
aşkın yolcuya hizmet vermiştir. 

TGS, yerli ve yabancı hava yolu 
şirketlerinin 331 bini aşkın uçuşuyla 
2.375 motorlu 6.119 motorsuz 
ekipmanı ve 13.210 personeliyle 
yer hizmetleri kapsamındaki tüm 
faaliyetleri, uluslararası kalite 
standartlarında sunmaktadır.

“Havaalanları Yer Hizmetleri 
Yönetmeliği” çerçevesinde yolcu 
hizmetleri, ramp, harekât ve kargo 
hizmetlerini sunan TGS, şirket politikası 
olarak müşteri memnuniyetini esas 
alırken, kusursuz hizmet anlayışını 
benimsemektedir.

1 Haziran 2020 
itibarıyla iç hat 

uçuşları, devamındaki 
süreçte ülkelerin 
sınırlarını açması 
ile birlikte dış hat 

uçuşları da kademeli 
olarak başlamıştır. 

Uçuşların 
başlaması ile yer 

hizmetlerinde 
koronavirüs risk 

seviyesini minimuma 
indirecek bazı tedbirler 

alınarak, yolcuların 
güvenli seyahat 

etmeleri 
amaçlanmıştır.

T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ,  u ç u ş l a r ı n d a  % 9 0  o r a n ı n d a 
z a m a n ı n d a  k a l k ı ş  p e r f o r m a n s ı n a  u l a ş m ı ş  v e

‰ 3 ,9  b a g a j  a k s a k l ı k  o r a n ı  i l e  s a l g ı n  d ö n e m i n d e  d e 
r a k i p l e r i  a r a s ı n d a  ö n e  ç ı k m ı ş t ı r.

Ye r  H i z m e t l e r i
BAGAJ AKSAKLIK ORANI
(1.000 YOLCU BAŞINA)

2019 ‰5

2020 ‰3,9

ZAMANINDA KALKIŞ ORANI 

2019 %81

2020 %90

TGS, hâlihazırda sürdürdüğü istikrarlı 
büyüme politikaları sayesinde, bugün 
küresel bir servis sağlayıcı olma 
hedefine emin adımlarla ilerlemekte 
ve sektöründe öncü olma rolünü 
yenilikçi yatırımlarla desteklemektedir. 
Şirket, son on bir yılda büyüme odaklı 
ve büyük çaplı yatırımlarla yoluna 
devam etmektedir.

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

Salgın sürecinde çalışanlarının ve 
yolcularının sağlığını ve güvenliğini 
güçlendirmek adına ilgili otoritelerin 
kılavuzları ile uyumlu olarak gerekli 
tüm iç tedbirleri almakta ve süreç 
üzerinde çalışmalarına devam 
etmektedir.

TGS, salgın 
döneminde de yer 

hizmeti anlayışında 
fark yaratmaya 

devam etmektedir.
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E ğ i t i m

TÜRK HAVA YOLLARI HAVACILIK 
AKADEMİSİ

Sivil hava taşımacılığı sektöründe 
Türkiye’nin ilk ve Avrupa’nın önde 
gelen hava yolu şirketlerinden biri 
olan Türk Hava Yolları’nın eğitim 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 
1982 yılında kurulan Türk Hava Yolları 
Havacılık Akademisi; bölgesinin 
önde gelen saygın havacılık eğitim 
kuruluşlarından biridir. Birçok ulusal ve 
uluslararası akreditasyona ve onaya 
sahip olan Havacılık Akademisi geniş 
eğitim yelpazesi ile hava yolu ve kargo 
firmalarına, seyahat acentelerine, 
üniversitelere, havalimanı işletmelerine 
ve sivil havacılık sektöründeki diğer 
firmalar ile gerçek kişilere eğitim ve 
danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

EĞİTİM KAYNAKLARI

5.800 m²’lik bir alanda faaliyet 
gösteren Havacılık Akademisi, 2020 
yılında 66’sı eğitmen olmak üzere 
toplam 199 kişi ile 12 adet derslik, 1 
adet amfi, 1 adet kütüphane ve 1 adet 
dijitalleştirme stüdyosuyla hizmet 
vermiştir.

TEKNOLOJİK EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ

Eğitim Başkanlığı faaliyetleri; Eğitim 
Kaynak Yönetim Sistemi (FAAL), online 
sınav sistemi (HAVAGRAM), sosyal 
paylaşım platformu ile desteklenmiş 
uzaktan eğitim portalı (LMS), 
AKADİMU podcast ve çeviri mobil 
uygulaması ve akademi web sitesi 
entegrasyonu ile yönetilmektedir. 
Akademinin LMS’inde yer alan 
eğitimlere, eğitim dokümanlarına 
ve dijital bilgi notlarına istenilen 
yerden ve mekândan ulaşılabilir ve 
mobil platformlarla uyumlu uzaktan 
eğitimler yapılabilir hale gelmiştir. 

66
EĞITMEN

Havacılık Akademisi 
bünyesinde 
66 eğitmen 

bulunmaktadır.

H a v a c ı l ı k  A k a d e m i s i  g e n i ş  e ğ i t i m  y e l p a z e s i  i l e  h a v a 
y o l u  v e  k a r g o  f i r m a l a r ı n a ,  s e y a h a t  a c e n t e l e r i n e , 

ü n i v e r s i t e l e r e ,  h a v a l i m a n ı  i ş l e t m e l e r i n e  v e  s i v i l  h a v a c ı l ı k 
s e k t ö r ü n d e k i  d i ğ e r  f i r m a l a r  i l e  g e r ç e k  k i ş i l e r e  e ğ i t i m  v e 

d a n ı ş m a n l ı k  h i z m e t l e r i  s a ğ l a m a k t a d ı r.

Pandeminin başlamasıyla beraber sınıf 
ortamında icra edilen eğitimler, sanal 
sınıf eğitimi olarak devam ettirilmiştir. 
Ülkelerdeki saat farklarından dolayı 
planlanan eğitimler, çalışanların görev 
yaptığı lokasyonun zaman dilimine 
göre düzenlenmiştir.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

2020 yılında 3.328 adet eğitim icra 
edilmiş; yaklaşık 27.620 kursiyer 
eğitimlere iştirak etmiş; yaklaşık 
407.996 adet dijital eğitim oturumu, 
993.530 saat olarak icra edilmiş; 
toplam 11.678 kişi için 742 adet sınav 
başarı ile icra edilmiştir. Ortaklık 
içi tedarikçi eğitmen projesine 
devam edilerek, çalışanların sektör 
tecrübesinin eğitime dönüştürülmesi 
hızlandırılmış; kamu otoriteleri 
nezdinde yapılan girişimler ile bazı 
eğitimlerin sınıf içi yerine uzaktan da 
verilebilmesi müsaadesi alınmış ve 
kursiyerlerin sınıf ortamında eğitim 
alma zorunluluğu oldukça azaltılarak 
etkin kaynak kullanımı sağlanmıştır.

ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİKLERİ

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

HAVACILIKTA DİL EĞİTİMİ VE 
HİZMETLERİ

Kabin personelinin in-house Test of 
English for Cabin (iTEC) sınavında test 
edilen dil becerilerini geliştirebilmesi 
amacıyla, birebir olarak online verilen 
ve 4 modülden oluşan Language 
Proficiency for Cabin eğitimi 
kataloğa eklenmiştir. Kabin içerisinde 
standart dil kullanımını sağlamak 
amacıyla kabin amirlerine yönelik 
Standard Language for Cabin eğitimi 
geliştirilmiş ve 2020 yılı itibarıyla kabin 
amirlerine verilmeye başlanmıştır. 

Ayrıca, salgın süreciyle birlikte 
yapılması gerekli olan yeni anonsları 
içeren Post-Covid Announcements 
eğitimi oluşturularak kabin ekiplerine 
online verilmeye başlanmıştır. 
TKStore’dan indirilebilen Akademi 
Dil Mobil (AKADİMU) aplikasyonuna, 
kabin personelinin her yerde pratik 
yapabilmesi amacıyla özel gün 
anonsları da eklenmiştir.

Tüm Ortaklık personelinin 
faydalanabileceği Covidish 101, 
2020 – The Good, The Bad and 
The Ugly ve Small Talk isimlerinde 
özgün içeriklere sahip 3 adet online 
konuşma eğitimi geliştirilerek 
talep eden personele atanmaya 
başlanmıştır. Benzer şekilde Ortaklık 
bünyesindeki eğitmenler tarafından 
online olarak verilen ve Writing Emails, 
Negotiations, Presentations, Meetings 
modüllerinden oluşan Business 
English Sertifika Programı, Ortaklık 
personelinin istifadesine sunulmuştur.

SHGM onaylı Test of English for 
Aircraft Maintenance Personnel 
(TEAM) sınavının yetki yenileme 
süreci başarıyla tamamlanmış ve 
2020 yılında da uygulanmaya devam 
etmiştir. Bunun yanı sıra salgın 
tedbirleri kapsamında her oturumun 
kontenjanı yarı yarıya düşürülerek 
sağlık konusunda bir zafiyetin ortaya 
çıkmasının önüne geçilmiştir. 

2020 yılında 407.996 
adet dijital eğitim 
oturumu, 993.530 

saat olarak icra 
edilmiştir.

2020 yılında 3.328 
adet eğitim icra 
edilmiş; yaklaşık 
27.620 kursiyer 

eğitimlere iştirak 
etmiştir.
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SERTİFİKA PROGRAMLARI

Çalışanlar için pazarlama, finans, 
teknoloji, lojistik, İK ve business 
English olmak üzere uzmanlıklarını 
artırabilecekleri 6 farklı sertifika 
programı başlatılmıştır. Sertifika 
programlarında online canlı dersler 
yaklaşık olarak 25-30 saat arasında 
sürmekte, her bir programa 
maksimum 25 kişilik kontenjan 
tanımlanmakta, her bir program bir 
takvim ayı içinde tamamlanmaktadır. 
Bu programların bilahare dış 
müşterilere satışının yapılması da 
gündemde yer almaktadır.

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

SESLİ MAKALELER

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

YOUTUBE SEMİNERLERİ

Havacılık Akademisi Youtube 
sayfasında başlatılan “Canlı Yayın 
YouTube Seminerleri”nde, iki haftalık 
periyotlar halinde akademisyenlere 
ve iş dünyasındaki profesyonellere 

yer verilmekte; konuşmacılar ile 
üzerinde çalışılan içerikler tüm 
Ortaklık personeline ulaştırılmakta; 
yapılan kayıtlar ayrıca arşivlenerek 
sürekli yararlanmaya açık bir 
halde tutulmakta ve canlı yayın 
esnasında soru alınarak interaktifliğin 
artırılmasına gayret edilmektedir.

EĞİTİM HİZMETLERİ PAZARLAMA 
VE SATIŞ FAALİYETLERİ

Pazarlama faaliyetleri kapsamında 
hava yolu şirketleri ve lojistik şirketler 
olmak üzere, Havacılık Akademisi 
eğitimlerinin hitap ettiği kurumlarla 
online toplantılar düzenlenmektedir. 
Mevcut eğitimlerin tanıtım ve 
pazarlama faaliyetleri 2020 yılında da 
devam etmiş; bu kurumlar ile eğitim 
satışına yönelik e-mailing çalışmaları 
yapılmıştır. Havacılık Akademisi 
tarafından kurum dışı kişilere verilen 
sanal sınıf eğitimleri artırılarak satış 
gelirleri artırılmaya çalışılmış; salgın 
etkisiyle kurum içi iletişim ihtiyacı 
daha fazla hissedildiğinden Ortaklık 
çalışanlarına sık sık bilgilendirme 
duyuruları ve iletişimleri yapılmıştır. 
Müşteri memnuniyetini yüksek 
tutabilmek için, değişen eğitim/sınav 
bilgisi durumları iç ve dış müşteriye 
gecikmeksizin sunulmakta; web sitesi 
ve sosyal medya hesaplarının takipçi 
sayı ve trafiği korunmaktadır.

Kursiyerlerin memnuniyet oranını 
artırabilmek ve kendilerine daha 
efektif bir şekilde geri dönüş 
yapabilmek için FAAL’de Müşteri 
İlişkileri Modülü tasarlanarak, 
müşterilerden gelen geri bildirimlerin 
daha hızlı bir şekilde ilgili birimlere 
iletilmesi ve aksiyon alınması 
sağlanmıştır.

UÇUŞ EĞİTİM MERKEZİ

Uçuş Eğitim Merkezi, kokpit ve 
kabin personelinin eğitimleri başta 
olmak üzere, Ortaklığın tüm uçuş 
eğitim hizmetlerinden sorumlu olan 
birimdir. 1994 yılından bu yana eğitim 
hizmetleri, ulusal ve uluslararası 
otoritelerce belirlenmiş kurallar 
çerçevesinde sunulmaktadır. 

Ortaklık 2023 hedefleri doğrultusunda 
her geçen gün büyüyen filo ile birlikte, 
kokpit ve kabin eğitimlerine duyulan 
ihtiyaç da artarak devam etmekte; 
bu doğrultuda, uçuş simülasyon 
eğitim cihazlarına gereken yatırımlar 
yapılarak operasyonel ihtiyaçlar 
karşılanmaktadır. 

25 yılı aşkın tecrübe ile Uçuş Eğitim 
Merkezi'nde, 2020 yılında 37 adet farklı 
eğitimle tüm kokpit, kabin, dispeçer 
ve load master kursiyerine yaklaşık 45 
bin kişilik eğitim verilmiştir.

500 Kişilik Eğitmen Kadrosu
Her biri kendi branşlarında uzman 391’i 
kokpit ve 109’u kabin eğitimlerinde 
görev alan toplam 500 eğitmen 
ve 230 personelin görev yaptığı 
Uçuş Eğitim Merkezi’nin eğitim ve 
operasyon kalitesi yapılan yatırımlar ile 
her geçen gün artırılmaktadır. Bunun 
bir neticesi olarak; 1995 yılında tek bir 

%98 
MEMNUNIYET ORANI

Uçuş Korkusunu 
Yenme Programı, 

2007 yılından bu yana 
%98'in üzerinde bir 

memnuniyet oranı ile 
devam etmektedir. 

Havacılık Akademisi 
tarafından kurum 
dışı kişilere verilen 

sanal sınıf eğitimleri 
artırılmıştır.

2 0 2 0  y ı l ı n d a  ç a l ı ş a n l a r  i ç i n  p a z a r l a m a ,  f i n a n s , 
t e k n o l o j i ,  l o j i s t i k ,  İ K  v e  b u s i n e s s  E n g l i s h  o l m a k  ü z e r e 

u z m a n l ı k l a r ı n ı  a r t ı r a b i l e c e k l e r i  6  f a r k l ı  s e r t i f i k a 
p r o g r a m ı  b a ş l a t ı l m ı ş t ı r. 

simülatör ile mevcut kampüsünde 
hizmet vermeye başlayan Uçuş Eğitim 
Merkezi, bölgenin en büyük ve en 
modern eğitim merkezi olma yolunda 
emin adımlarla ilerlemektedir.

Ulusal ve Uluslararası Otoritelerden 
Alınmış Yetkiler
• Flight Simulation Training Device 

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

Ruanda, Tacikistan gibi Sivil Havacılık 
Otoriteleri tarafından verilmiş olan 
ATO yetkileri, Kabin Ekibi Temel 
Eğitim yetkisi,

• European Resuscitation Council 
onaylı Defibrilator Eğitimi yetkisi,

• Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı 
Temel ve Güncelleme Eğitimi 
yetkisi,

• Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme 
Genel Müdürlüğü (TMKTD) onaylı 
Tehlikeli Madde Kuralları Eğitimi 
yetkisi,

• MEB onaylı “Eğiticinin Eğitimi” 
verme yetkisi,

• SHGM onaylı Aircraft Security 
Eğitimi verme yetkisi,

• SHGM onaylı SAFA Ramp Denetçi 
Eğitimi verme yetkisi,

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

Uçuş Eğitim 
Merkezi'nde 391'i 
kokpit ve 109'u 

kabin eğitimlerinde 
görev alan toplam 

500 eğitmen ve 
230 personel görev 

yapmaktadır.

45 BIN+
2020 yılında 45 binin 

üzerinde kokpit, 
kabin, dispeçer 
ve load master 

kursiyerine eğitim 
verilmiştir.
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• Kontrol Kabin Amirliği Eğitimi,
• European Resuscitation Council 

onaylı Defibrilator Temel ve 
Yenileme Eğitimi.

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

Uniform) Eğitimi,
• Uçuş Operasyonunda Yolcu 

İhtiyaçları Eğitimi,
• Kabinde Sessizlik Eğitimi,
• Kabin Ekibi Perspektifinden Uçuş 

Deneyimi Eğitimi,
• Temel Ürün Hizmet Sunumu 

Eğitimi,
• Kabin Ekibi Profesyonel Farkındalık 

Eğitimi,
• ER/BC Uzmanlaşma Eğitimi (B777/ 

A330),
• ER/BC Uzmanlaşma Yenileme 

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

Eğitimi,
• Uçak İçi Eğlendirici Sistemler 

Eğitimi (IFE),
• Kabin Amirliğinde Uzmanlaşma 

Eğitimi,
• Teori Bazlı Uçuş Günü Eğitimi.

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

Uçuş Eğitim Merkezi’nin kokpit ve 
kabin simülatörü envanteri, eğitim 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 
2023 yılı projeksiyonu doğrultusunda 
24’e yükseltilmiş olup, 2021 yılında 
3 HAVELSAN A320 simülatörünün 
katılımıyla 27’ye yükseltilecektir.

2020 yılında salgın kısıtlamalarına 
karşın, yıl sonu itibarıyla uçuş 
simülasyon eğitim cihazları ile 
koronavirüs önlemleri alınarak 65.417 
saat üzerinde uçuş icra edilmiştir. 
Ayrıca, cihazların 2020 yılı için EASA 
yetkilendirmeleri kuruluşun fiili 
ziyaretleri ile idame ettirilmiştir.

Aşağıdaki cihaz ve güncellemeler de 
bu dönemde devreye alınmıştır:

• CAE firmasından alınan B787 #2 
ve A350 #2 Simülatörleri, testleri 
ve EASA sertifikasyon süreci 
tamamlanarak eğitimlerde 
kullanılmaya başlanmıştır. 

• 2 adet A320 Simülatörü, 2 adet B737 
Max, 1 adet A330 ve 1 adet B787#1 
Simülatörü olmak üzere toplamda 
6 simülatörde majör güncelleme 
gerçekleştirilmiş ve fiili EASA 
yetkilendirilmesi yapılmıştır.

• A320 #3 Simülatörü Airbus 1.8’den 
2.0 Standardına, A330 #2 Simülatörü 
Airbus 2.4’den 2.6 Standardına, A320 
#1 Simülatörü Airbus 1.4’den 1.9 
Standardına yükseltilmiştir.

• B787 #1 Simülatörü data standardı 
en güncel seviyeye yükseltilmiştir.

• B737 Max Simülatörleri için 3.23.4-
3 Simülasyon paketi simülatörlere 
entegre edilerek, uçakların 
operasyona dönüşüne uygun eğitim 
koşulları sağlanmıştır.

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

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

(CBT) sınıfı sayısına ulaşılmıştır.

E ğ i t i m

Kokpit Personeli Eğitimleri
Uçuş Eğitimi Merkezi, SHGM 
tarafından “Approved Training 
Organization” (ATO) olarak 
yetkilendirilmiştir. Tüm simülatörler 
ve uçuş eğitim cihazları ise yine 
EASA tarafından yetkilendirilmiş 
konumdadır.

Kokpit eğitimlerinde “Dönüşüm”, 
“Uçak Tipi” ve “Yenileme” eğitimleri 
ağırlıklı olmak üzere 37 farklı eğitim 
programı yer almaktadır. Aynı 
zamanda Ortaklık bünyesinde 
görev yapmakta olan yaklaşık 66 
farklı ülkeden 527 yabancı kokpit 
personelinin eğitimleri de Uçuş Eğitim 
Merkezi bünyesinde verilmektedir. 

2020 yılında toplam 4.785 kokpit 
personeline yer eğitimi/simülatör 
eğitimi verilmiştir. Koronavirüs salgını 
döneminde, verilen sanal ve sınıf yer 
eğitimleri 60 bin saatin, simülatör 
eğitimleri ise 65 bin saatin üzerindedir.

Uçuş Eğitim Merkezi’nde Kokpit 
Personeline Verilen Eğitimler
• Tip İntibak Eğitimleri,
• Kaptanlık Eğitimleri,
• Yenileme, Tazeleme Eğitimleri,
• Tip İntibak/Tip İntibak Kontrol 

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

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

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

yetki ve lisanslandırma eğitimleri,
• Steep Approach, Rejected landing 

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

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

ve CRMI (CRM Eğitmeni Yetiştirme 
Eğitimi),

• Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 
Eğiticinin Eğitimi.

Kabin Ekibi Eğitimleri
Kabin Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 
2020 yılında Temel, Yenileme, 
Tazeleme, Tekrar Sertifikalandırma, 
Kabin Amirliği, İlk Yardım, Defibrilator, 
Hizmet Kalitesi ve Mesleki Gelişim 
Eğitimleri de dâhil olmak üzere 
toplam 26 farklı kategoride 21.173 
kişilik eğitim verilmiştir. 2020 yılında 
332 kişi Temel, 33 kişi Expat olmak 
üzere 365 yeni kabin memuru mezun 
edilmiş; yabancı hava yolları kabin 
personeline toplam 329 saat eğitim 
verilmiştir.

Uçuş Eğitim Merkezi’nde Kabin 
Personeline Verilen Eğitimler
• Temel Eğitim,
• Kokpit ve Kabin Güvenliği Eğitimi,
• Uçuş Emniyeti ve Acil Durum 

Prosedürleri Eğitimi,
• Ekip Kaynak Yönetimi Eğitimi 

(CRM),
• Tehlikeli Madde Kuralları Eğitimi 

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

B777, A330),
• Yenileme, Tazeleme, Tekrar 

Sertifikalandırma Eğitimleri,
• Kabin Amirliği Eğitimi (Dar Gövde 

Uçaklar),
• Kabin Amirliği Eğitimi (Geniş Gövde 

Uçaklar),
• İl Sağlık Müdürlüğü onaylı İlk 

Yardımcı Temel ve Güncelleme 
Eğitimleri,

2020 yılında toplam 
4.785 kokpit 

personeline yer 
eğitimi/simülatör 
eğitimi verilmiştir.

37
EĞITIM

Kokpit eğitimlerinde 
37 farklı eğitim 

programı yer 
almaktadır.

O r t a k l ı k  b ü n y e s i n d e  g ö r e v  y a p m a k t a  o l a n  y a k l a ş ı k 
6 6  f a r k l ı  ü l k e d e n  5 2 7  y a b a n c ı  k o k p i t  p e r s o n e l i n i n 

e ğ i t i m l e r i  U ç u ş  E ğ i t i m  M e r k e z i  b ü n y e s i n d e 
v e r i l m e k t e d i r. 

2020 yıl sonu itibarıyla 
uçuş simülasyon eğitim 
cihazları ile koronavirüs 

önlemleri alınarak 
65.417 saat üzerinde 
uçuş icra edilmiştir. 

Uçuş Eğitim 
Merkezi'nin kokpit 

ve kabin simülatörü 
envanteri, eğitim 

ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi amacıyla 

2023 yılı projeksiyonu 
doğrultusunda 24'e 

yükseltilmiştir.
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2021 yılı itibarıyla Uçuş Eğitim 
Merkezi’ndeki toplam FFS sayısının 
27 (fiili) (3 HAVELSAN A320), FTD 
sayısının ise 10 olması planlanmaktadır.

Kabin Eğitimlerinde kullanılmak üzere:
• 3 adet Mock-Up (A320 CEET, B737 

CEET, B787 CEET),
• 1 adet Yangınla Mücadele Eğitim 

Cihazı RFFT,
• 8 adet Kapı ve Pencere Eğitim 

Cihazı (B777 DT, B737 DT/OWE, A330 
DT, A320 DT, A320 DT/OWE, A321 
ACF OWE, A310 DT, A340 DT), 

• B777 ve B737 Tahliye Slide’ı,
• Acil durum malzemelerinin yer 

aldığı 4 adet İstasyon Bölgesi, 
• Suya Tahliye Havuzu (Ditching Pool),
• 5 adet Kabin Servis Eğitim Cihazı 

(CST) bulunmaktadır.
• 1 adet B787 kabin acil durum tahliye 

cihazı kurulumuna ise başlanmıştır.

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ

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

Çeyrek asrı aşkın uçuş eğitim 
tecrübesi, uluslararası otoritelerce 
onaylanmış ekipman ve hizmet 
kalitesi, modern ve yerli teknolojiye 
destek vererek oluşturulmuş genç 
simülatör filosu ile Ortaklık uçuş 
eğitim ihtiyacının ve diğer yurt içi 
taleplerin karşılanmasının yanı sıra; 
sektördeki daralmaya rağmen daha 

önce portföyünde yer almayan 7 adedi 
bayrak taşıyıcı hava yolu olmak üzere 
15 yeni yurt dışı merkezli müşteri, 2020 
yılında müşteri portföyüne eklenerek 
hizmet verilmeye başlanmıştır. Mevcut 
müşterilerin talepleri ise, çalışanların 
ve iş ortaklarının sağlığı ve güvenliği ön 
planda tutularak karşılanmaya devam 
etmiştir. Uçuş Eğitim Merkezi, alanında 
bölgenin lideri ve bir kâr merkezi olma 
özelliğini korumaktadır.

DEĞİŞİME ADAPTASYON

Havacılık sektörünün en zorlu ve 
en öngörülemez dönemlerinden 
2020 yılında; Uçuş Eğitim Merkezi 
çalışanlarının, müşteri hizmetlerinde 
ve diğer faaliyetlerde herhangi 
bir aksama yaşanmaksızın, 
değişen operasyonel koşullara ve 
ulusal ve uluslararası otoritelerin 
direktiflerine hızlı adaptasyonu 
gurur vesilesi olmuştur. Hizmet 
kalitesinden taviz vermeden 
maliyetlerin en aza indirilerek tüm 
koronavirüs tedbirlerinin eksiksiz 
hayata geçirilmesi, operasyonel 
sürdürülebilirliğin ve özellikle iç 
ve dış müşteri memnuniyetinin 
sağlanmasına önemli katkıda 
bulunmuştur.
 

Kabin Eğitimlerinde 
kullanılmak üzere 

5 adet Kabin Servis 
Eğitim Cihazı (CST) 

bulunmaktadır.

Türk Hava Yolları 
Uçuş Eğitim Merkezi, 

gelir yaratan bir 
kâr merkezi olarak 

Ortaklığa katkı 
sağlamaktadır.

2 0 2 1  y ı l ı  i t i b a r ı y l a  U ç u ş  E ğ i t i m  M e r k e z i ' n d e k i  t o p l a m 
F F S  s a y ı s ı n ı n  2 7  ( f i i l i )  ( 3  H AV E L S A N  A 3 2 0 ) ,  F T D 

s a y ı s ı n ı n  i s e  1 0  o l m a s ı  p l a n l a n m a k t a d ı r.
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UÇUŞ İŞLETME

Koronavirüs salgınından en çok 
etkilenen sektörlerin başında gelen 
havacılık sektöründe, uluslararası ve 
ulusal otoriteler ile sürekli iletişim 
ve istişare halinde sürdürülen uçuş 
operasyonu faaliyetleri, yeni oluşan 
ve güncellenen mevzuat, kural ve 
düzenlemeler kapsamında devam 
etmektedir.

Yaşanılan bu dönemde “yolcu uçağında 
kargo taşınması operasyonu” icrası 
için risk değerlendirme çalışmaları 
yapılmış ve risk seviyesi “kabul edilebilir 
seviyede” bulunmuştur. Söz konusu 
operasyon, yayımlanan kural ve 
düzenlemeler doğrultusunda uyumlu, 
etkin, emniyetli ve güvenli bir şekilde 
icra edilmektedir. Tasarrufta artışın 
gerçekleştiği operasyonun etkin ve 
emniyetli bir şekilde devam etmesi 
hedeflenmektedir.
 
Salgın dönemi uçuş operasyonları 
uygulamalarına ilişkin mevzuat, kural 
ve düzenlemeler güncel olarak takip 
edilmiş; uçuş ekiplerinin uçuş öncesi, 
uçuş esnası ve uçuş sonrası alması 
gereken tedbirler ve tüm operasyonel 
önlemler belirlenerek sağlık kurallarının 
ön planda olduğu, emniyetli uçuş 
operasyonları gerçekleştirilmiştir. 
Koronavirüs önlemleri kapsamında 
devam eden uçuş operasyonu icrasının 
emniyetten ödün vermeyecek şekilde 
devamı hedeflenmektedir.

Salgın döneminde uçak içerisinde yer 
değiştirilmesine ilişkin yeni kurallar, uçuş 
emniyeti göz önünde bulundurularak 
oluşturulmuş; uçaklarda yer müsaitliği 
doğrultusunda yolcuların yer 
değiştirebilmelerine imkân sağlanmıştır. 
Bu şekilde, müşteri memnuniyetinin 
artırılması hedeflenmektedir.

Uçuş ekiplerinin bilgi, tecrübe ve 
farkındalıklarının artırılması amacıyla 
tüm operasyonel konularda eğitim 
yardımcı dokümanları ve bilgilendirici 
duyurular hazırlanmaktadır.

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

Türk Havayolları filosuna 2020 yılı mart 
ayında katılması planlanan A-350 geniş 
gövde uçaklarının bir kısmı, içinde 
bulunulan koronavirüs salgını nedeniyle 
üretici firma (Airbus) ile yapılan 
görüşmeler neticesinde 2020 yılı ekim 
ayında filoya katılmıştır. EIS (Entry into 
Sevice) çalışmaları tüm birimler ile 
koordineli bir şekilde tamamlanmış; 
operasyonun mevcut filo altyapısındaki 
pilotların, ayrı bir filo yapılandırılması 
kurulmasına gerek duyulmaksızın, 
“ortak filoda” uçmaları sağlanmıştır. 
Bu şekilde; hem operasyonel esneklik 
kazanılmakta hem de maliyet etken bir 
operasyon gerçekleştirilmektedir.

Alışılagelmiş ofis çalışma düzeninin 
uzaktan çalışma düzenine geçişiyle 
birlikte yüz yüze yapılan toplantı 
ve görüşmeler Ortaklık tarafından 
kullanımına onay verilen dijital 
kaynaklar vasıtası ile etkin ve verimli bir 
şekilde gerçekleştirilmiştir.

İnşaatı tamamlanan “Operasyon 
Binasına” taşınma işlemi, 2020 Haziran 
ayında gerçekleştirilmiştir. Bu vesile ile 
birimler arası iletişime hız kazandırılarak 
operasyonel ve idari süreçlerde etkinlik, 
verimlilik ve tasarrufun artırılması 
hedeflenmektedir.

Uçaklarda yer müsaitliği 
doğrultusunda yolcuların 
yer değiştirebilmelerine 

imkân sağlanmıştır.

Ortaklığın uçuş 
operasyonuna yönelik 
Emniyet Performans 

Göstergeleri yakından 
takip edilmektedir.

K o r o n a  v i r ü s  ö n l e m l e r i  k a p s a m ı n d a  d e v a m  e d e n  u ç u ş 
o p e r a s y o n u  i c r a s ı n ı n  e m n i y e t t e n  ö d ü n  v e r m e y e c e k 

ş e k i l d e  d e v a m ı  h e d e f l e n m e k t e d i r.

U ç u ş  O p e r a s y o n u
ENTEGRE OPERASYON KONTROL 

Salgın başlangıcından itibaren 
yaşanan tüm gelişmelere ve 
kısıtlamalara çok hızlı adapte olarak, 
bu süreci başarılı şekilde yöneten 
Türk Hava Yolları, Irregular Operasyon 
Modülünü bu süreçte efektif olarak 
kullanmaya devam etmiştir. Gelirlerini 
maksimize etmek ve giderlerini 
minimize etmek amacıyla Ortaklık, 
talep yönetim sistemini birimler arası 
koordinasyonu artırarak daha efektif 
hale getirmiştir. Bunun yanı sıra hem 
park edecek uçakların hem de kargo 
uçağına çevrilecek yolcu uçaklarının 
belirlenmeleri sürecinde operasyonel 
verimliliğin en yüksek seviyede 
tutulması açısından gerekli birimler ile 
koordine olarak çalışılmıştır.

Bu süreçte hem bütün operasyonel 
prosedürler gözden geçirilip gerekli 
güncellemeler yapılmış hem de 
çalışan eğitimleri tamamlanmıştır. 
IOCC back-up sisteminde 
iyileştirmeler sağlanmıştır. Otomatik 
arıza ve bakım sisteminin testlerinde 
son aşamaya gelinmiş olup sistemin 
en kısa sürede aktif hale getirilmesi 
hedeflenmektedir bu sayede uçak 
müsaitliği artırılacaktır.

Mevcut sistemler ile entegre 
olarak geliştirilen “manage by 
exception” sisteminde iyileştirilmeler 
yapılmış olup, yaşanması beklenen 
operasyonel aksaklıkların operasyona 
yansımadan sistem tarafından 
otomatik düzeltilmesi projesi devam 
etmektedir. Bunun yanı sıra makine 
öğrenmesi (machine learning) ile 
seferlerin daha hiç tehir yaşanmadan 
kaç dakika gecikeceğini belirleyip 
otomatik önlem alınması ile ilgili 
çalışmalar devam etmektedir. 

Yeni uçuş operasyon kontrol 
sisteminde karar aşamasına 
gelinmiş olup sürecin en kısa sürede 
başlatılması hedeflenmektedir. Bu 
sistem sayesinde hem yakıt tasarrufu 
sağlanacak hem de majör ve minör 
aksaklıkların yönetilmesi aşamasında 
yolcu memnuniyeti en üst seviyede 
tutulurken maliyetler minimum 
seviyeye düşürülecektir.

2020 yılı içerisinde IOCC birimi olarak 
İstanbul Havalimanında inşa edilen en 
son teknolojik özelliklere sahip yeni 
operasyon binasına taşınma süreci 
başarıyla tamamlanmıştır.

KABİN HİZMETLERİ

Koronavirüs salgını sonrasında, 
hizmet sektöründe ve bilhassa hava 
yolu taşımacılığında bir yandan 
toplum sağlığını korumak diğer 
yandan da havacılık sektöründeki 
sürdürülebilirliği mümkün kılmak 
amacıyla ezber bozan birçok gelişme 
ve değişiklik yaşanmıştır.

Kabin ekiplerinin üzerine düşen 
yeni görevleri ve Ortaklığın yeni 
uygulamalarını titizlikle yerine 
getirebilmesi amacıyla toplum 
sağlığını korumaya karşı hissedilen 
sorumluluk duygusu ile uluslararası 
ve ulusal mevzuatlardaki değişiklikler 
titizlikle takip edilmektedir. Diğer 
hava yolu şirketleri ile benchmark 
çalışmaları yapılmış ve Ortaklık kabin 
operasyonu prosedürleri yolcular 
ve çalışanların sağlığı göz önünde 
bulundurularak, emniyet ve hizmetten 
ödün verilmeyecek şekilde yeniden 
yazılmıştır.

Yolcu taşıma operasyonlarının 
durduğu Nisan-Haziran arasındaki 
dönemde yolcu uçaklarının kabininde 
kargo taşınması operasyonu 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu 
yeni operasyon türünün potansiyel 
riskleri tanımlanmış; otoriteler 
tarafından yayımlanan mevzuatlar 
çerçevesinde ilave prosedürler 
oluşturulmuş ve kabin ekiplerine hızlı 
bir şekilde yayımlanarak, operasyonun 
emniyetli şekilde başlatılması 
sağlanmıştır. Kabinde kargo 
operasyonu, bu önlemler çerçevesinde 
Ortaklığa katkı sağlamaya devam 
etmektedir.

Türk Hava Yolları, 
Irregular Operasyon 

Modülünü salgın 
sürecinde efektif 
olarak kullanmaya 

devam etmiştir. 

İnşaatı tamamlanan 
“Operasyon Binasına” 

taşınma işlemi, 
2020 Haziran ayında 
gerçekleştirilmiştir. 
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Yolcu taşımacılığı ana sürecinin tekrar 
başlaması öncesinde, tüm otoritelerin 
(IATA, EASA, SHGM vb.) salgın sürecinde 
kabin operasyonu için yayımladıkları 
tüm dokümanlar incelenmiş; bu 
mevzuatlar çerçevesinde emniyetli 
ve sağlıklı bir operasyon tasarlamak 
adına Ortaklık genelinde koronavirüs 
değişim yönetimi çalışmasına katılım 
sağlanmıştır. 

Bu dönemde uçak içerisinde sunulan 
ikram hizmeti azaltılmış; ikram içeriği 
ve sunum usulleri hijyen kuralları 
doğrultusunda yeniden düzenlenmiş; 
kabinin temizliği ve dezenfeksiyonu, 
uçak içi havanın temizliğinin sağlanması, 
yolcuların boarding ve deboarding 
usulleri gibi birçok uygulamada 
değişiklikler yapılmıştır.

Geliştirilmiş hijyen standartları 
doğrultusunda seyahat deneyiminin 
ilk temas noktasından son temas 
noktasına kadar alınan tüm önlemler 
kabin ekiplerinin eğitimlerinin bir 
parçası haline getirilerek, yolcuların 
uçak içi hijyen beklentisine yönelik 
sorularına en doğru şekilde cevap 
verilebilmesi amaçlanmıştır. Yolcular 
tarafından sıkça sorulabilecek sorular 
ve bu soruların cevapları oluşturulmuş; 
kabin ekipleri tarafından yapılacak olan 
bilgilendirmelerde standardizasyon 
sağlanmıştır.

Filyasyonun sağlanması ve bulaş 
riskinin azaltılması için virüs şüphesi 
olan yolcu veya ekip üyesi olması 
durumunda kabin içerisinde yapılacak 
olan uygulamalar tanımlanmış ve tüm 
uçuşlarda uygulanması sağlanmıştır.

Kabin içerisinde; hem yolcuların 
kendi aralarında hem de kabin 
ekiplerinin yolcular ile sosyal mesafeyi 
sağlayabilmesi için ilave anonslar 
hazırlanmış; kabin içerisindeki yolcu 
karşılama, yolcu yerleştirme, yolcu 

yer değişikliği taleplerinin yönetimi, 
ikram sunumu, ilk yardım, acil durum 
operasyonu usulleri revize edilerek 
online eğitimlerle kabin ekiplerine 
aktarılmıştır.

Ulusal ve uluslararası otoritelerce uygun 
görülen değişiklikler ve kısıtlamaları 
bildirmek için yayımlanan güncel 
duyuru ve dokümanlar her uçuş 
öncesinde yapılan brifinglerde kabin 
amirleri tarafından ekip üyelerine 
hatırlatılmaktadır.

Yolcu emniyeti, güvenliği ve 
memnuniyetine ilave olarak hijyenin 
de sağlanması ve yolcularda hijyen 
algısının oluşturulması amacıyla uçak 
içerisine yüklenen hijyen ürünlerini 
dağıtmak ve yolcuların ortak kullanım 
alanlarının dezenfeksiyonunu sağlamak 
için hijyen uzmanı kabin ekibi üyeleri 
belirlenerek, kullanacakları malzemeler, 
dezenfektizasyon usulleri ve görev 
tanımları hakkında ilave eğitimlerle bilgi 
sahibi olmaları sağlanmıştır.

Uçak içerisinde sosyal mesafenin ve 
hijyenin sağlanmasından sorumlu 
olan kabin ekiplerinin “hijyen uzmanı” 
rozeti ile diğer kabin ekibi üyelerinden 
ayrılması sağlanmıştır.

Yolcu memnuniyetine verdiği 
önem konusunda dünyada öncü 
havayolları arasında yer alan Türk 
Hava Yolları A.O., bu dönemde 
de aynı başarıyı sürdürebilmek 
amacıyla “Gülümsememiz maskenin 
gizleyemeyeceği kadar büyüktür” 
mottosuyla kabin ekiplerine 
maskelerin ardından sosyal mesafe 
kurallarına riayet ederek nasıl 
hizmet sunabileceklerini ve yolcu 
memnuniyetini sağlarken dikkat 
etmeleri gereken hususları online 
eğitimlerle aktarmış; beden dili ve 
ses tonu gibi iletişim unsurlarını 
eğitimlerinde ön plana çıkartmıştır.
 

Kabin içerisinde; 
hem yolcuların kendi 

aralarında hem de kabin 
ekiplerinin yolcular 
ile sosyal mesafeyi 
sağlayabilmesi için 

ilave anonslar 
hazırlanmıştır.

Yolcular tarafından 
sıkça sorulabilecek 

sorular ve bu 
soruların cevapları 
oluşturulmuştur.

S a l g ı n  s ü r e c i n d e  k a b i n i n  t e m i z l i ğ i  v e  d e z e n f e k s i y o n u , 
u ç a k  i ç i  h a v a n ı n  t e m i z l i ğ i n i n  s a ğ l a n m a s ı ,  y o l c u l a r ı n 

b o a r d i n g  v e  d e b o a r d i n g  u s u l l e r i  g i b i  b i r ç o k  u y g u l a m a d a 
d e ğ i ş i k l i k l e r  y a p ı l m ı ş t ı r.

Salgın sürecinde uçuş frekanslarının 
azalmasıyla birlikte ekiplerin 
mesleki ve yabancı dil yetkinliklerini 
artırabilmek için online sınıf eğitimleri 
ve podcastlerle desteklenmeleri 
sağlanmıştır.

Ekiplerin sektörel tüm gelişmeler 
hakkında bilgi sahibi olması 
amacıyla online iletişim toplantıları 
düzenlenerek iş motivasyonlarının 
yüksek tutulması sağlanmış; kabin 
operasyonunda görev yapan 
tüm kademe yöneticilerinin 
ekip terminallerinde hem kabin 
operasyonunu izlemesi, hem de 
çalışanların memnuniyetini etkileyen 
unsurların takip edilerek iyileştirici 
aksiyonların alınması sağlanmıştır.

Kabin ekiplerinin kullanacağı kişisel 
koruyucu ekipmanların belirlenmesi 
ve tedariği için gerekli koordinasyon 
kurulmuş; tüm uçuşlarda ve yatı 
görevlerinde gidilen ülkenin koşulları 
göz önünde bulundurularak 
kullanılacak olan malzemeler ve 
ekipler tarafından alınacak tedbirler 
belirlenmiştir. Ekip terminalleri sosyal 
mesafe kurallarına uygun şekilde 
yeniden dizayn edilmiş ve ekip üyeleri 
tarafından ortak kullanılan alanların 
sürekli olarak dezenfeksiyonunun 
yapılarak hijyen tedbirlerine uygun 
hale getirilmesi sağlanmıştır.

Salgın nedeniyle sağlık bakımından 
riskli olarak değerlendirilen kabin 
ekiplerinin sağlıklarını koruyabilmek 
amacıyla uçuş görevi verilmemesi 
sağlanmıştır. Sağlık Bakanlığı 
ile koordineli olarak HES kodu 
uygulamasının uçuş ekipleri tarafından 
da kullanılması sağlanmakta; uçuş 
ekipleri arasında bulaş riskinin 
azaltılmasına yönelik tedbirler en üst 
düzeyde alınmaktadır.

“Havacılık; iradenin, imkânsızı 
başarma kapasitesine sahip 
olduğunun kanıtıdır.” sözü, olağan dışı 
değişimlerin yaşandığı bu süreçte 
kabin ekiplerinin en büyük motivasyon 
kaynağı olmuştur. Salgın süresince 
bu motivasyonla hareket eden kabin 
ekipleri, Türk Hava Yolları’nın bayrak 
taşıyıcı konumuna yakışır şekilde 
büyük bir özveri ve bilinçle görevlerini 
yerine getirmektedirler.

EKİP PLANLAMA

Türk Hava Yolları A.O., 4.386 uçuş 
ekibi ve 11.228 kabin ekibi ile 2020 
yılı operasyonlarını tamamlamıştır. 
Salgın döneminde ekiplerin uçuş 

süresilerinin mümkün olduğunca eşit 
dağılımı sağlanarak, insan kaynağının 
en verimli ve âdil şekilde planlanması 
amaçlanmıştır.

Yerel otoriteler tarafından ülkelere 
girişten önce talep edilen PCR 
testlerinin, uçuş ve kabin ekipleri için 
takibinin sağlanması amacıyla Ekip 
Planlama Sisteminde gerekli kurallar 
oluşturulmuştur. Böylece dinamik 
yapıda olan bu sistem ile hızlı aksiyon 
alınabilmektedir.

Ülkelerin salgın sebebiyle başka 
ülke vatandaşlarına ya da o ülkelere 
belirli bir tarih içerisinde giriş yapmış 
ekiplere koydukları kısıtları planlama 
ve operasyon esnasında takip edecek 
sistemsel yapılar kurulmuş; ekiplerin 
görev harici seyahat bilgileri de 
ayrıca kontrol edilerek süreç etkin ve 
sorunsuz bir şekilde yönetilmiştir.

SHGM tarafından yayımlanan 
muafiyet genelgesi kapsamında 21 
ve 24 saatlik mesai limitlerinde kargo 
ve tahliye uçuşları gerçekleştirilmiştir. 
Gerçekleştirilen bu uçuşlar düzenli 
olarak SHGM'ye raporlanmış 
ve Ekip Planlama Başkanlığı’na 
düzenli aralıklarla denetlemeler 
gerçekleştirilmiştir.

IOSA Standards Manual gerekliliklerine 
tam uyumluluğun kontrolü amacıyla 
2020 yılında ekip planlama ile ilgili 
hususlarda denetim gerçekleştirilmiş 
ve herhangi bir uygunsuzluk tespit 
edilmemiştir.

Yolcu uçaklarının yolcu kabininde 
kargo taşınması genelgesi 
kapsamında gerekli aksiyonlar alınmış 
ve Ekip Planlama Başkanlığı’na 
denetlemeler gerçekleştirilmiştir.

Hem uçuş hem kabin ekiplerine 
uygulanan “Bitkinlik Risk Yönetim 
Sistemi” kapsamında ulusal/
uluslararası düzenlemelere uygun ve 
bilimsel araştırmalar doğrultusunda 
planlama, izleme ve iyileştirme 
faaliyetleri yürütülmektedir.

Ekip planlama süreçlerinde genel 
veya koronavirüs kaynaklı ulusal 
ve uluslararası tüm mevzuat 
gerekliliklerine ve bunlardaki olası 
değişikliklere sorunsuz ve eksiksiz 
adaptasyon sağlanması amacıyla 
iç ve dış denetimlerde azami uyum 
hedeflenmektedir.

Uçuş ekipleri 
arasında bulaş 

riskinin azaltılmasına 
yönelik tedbirler 
en üst düzeyde 
alınmaktadır.

U ç u ş  O p e r a s y o n u

Ekiplerin mesleki 
ve yabancı dil 
yetkinliklerini 

artırabilmek için 
online sınıf eğitimleri 

ve podcastlerle 
desteklenmeleri 

sağlanmıştır.
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İ s t a n b u l  H a v a l i m a n ı

İ s t a n b u l  H a v a l i m a n ı ,  2 0 2 0  H a z i r a n  a y ı n d a  a ç ı l a n  3 ' ü n c ü 
p i s t i  i l e  ş u  a n  3  b a ğ ı m s ı z  a n a  p i s t  v e  2  y e d e k  p i s t i  i l e  5 

a d e t  o p e r a s y o n e l  p i s t e  s a h i p t i r. 

Türk Hava Yolları A.O., 2019 
yılında gerçekleştirilen büyük 
göç ile tüm yolcu operasyonunu 
Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul 
Havalimanı’na taşımış; dünyanın en 
büyük terminal binası ve ülkemizin 
en büyük altyapı yatırım projesi 
olan İstanbul Havalimanı uçuş 
operasyonlarına başlamıştır.

İnşaat süresinden kapasitesine kadar 
dünya çapında bir eser olan İstanbul 
Havalimanı, 2020 Haziran ayında 
açılan 3’üncü pisti ile şu an 3 bağımsız 
ana pist ve 2 yedek pisti ile 5 adet 
operasyonel piste sahiptir. 

İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile 
bağımsız paralel operasyon yapabilen 
(3 uçağın aynı anda paralel olarak 
iniş ve kalkışına olanak sağlayan) 
Türkiye’de ilk, Avrupa’da Amsterdam 
Schiphol Havalimanı’ndan sonra ikinci 
havalimanı konumundadır. 3’üncü 
bağımsız pistin faaliyete başlamasının 
yanında, hizmete giren ikinci Hava 
Trafik Kontrol Kulesi ve ikinci End 
Around Taksi Yolu ile de iç ve dış 
hatlardaki bekleme süreleri önemli 
ölçüde düşürülmüştür.

İstanbul Havalimanı Terminali’nin 
doğusunda yer alan 3’üncü bağımsız 
pistin faaliyete geçmesi ile birlikte 
iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi 
sürelerinde yaklaşık %50 oranında 
bir azalma yaşanmıştır. Yapılan 
simülasyonlara göre ortalama taxi-
in süresi 15 dakikadan 10 dakikaya 
inerken, ortalama taxi-out süresi ise 23 
dakikadan 15 dakikaya inmiştir.

Üçüncü pist, havacılıkta CAT- III 
olarak adlandırılan en zorlu hava 
koşullarında iniş ve kalkışa olanak 
sağlayacak elektrik ve elektronik 
seyrüsefer sistemlerine sahiptir. 
Üçüncü pist ile hava tarafındaki 
kapasitesinin büyüklüğü sebebiyle 
karmaşık yer hareketlerinin kontrolü 
ve yönlendirilmesinde kullanılan 
A-SMGCS sistemi ile birlikte 
Türkiye’de ilk defa kullanılan çift 
stopbar kontrollü pist operasyonu ve 
Pist Durum Bilgilendirme Aydınlatma 
Sistemi (Runway Status Light 
System) de kurulmuştur. Bu sistemler 
sayesinde hem trafik verimliliği hem 
de güvenli hava tarafı operasyonu 
sağlanmaktadır.

TESİS YATIRIMLARI

İstanbul Havalimanı’ndan yapılan 
uçuşların planlandığı ve izlendiği, 
uçuşa ait tüm operasyonlardan 
sorumlu birimlerin kullandığı 
Operasyon Merkezi Tesisi, Mayıs 
2020 tarihinde resmi olarak faaliyete 
başlamıştır. Yaklaşık 50.000 m²’lik alana 
sahip olan tesisin içinde kabin/kokpit 
ekipleri tarafından kullanılan Ekip 
Terminali bölümü de bulunmaktadır.

Sadece Türk Hava Yolları ekiplerinin 
kullanımına imkân sağlayan, kabin 
ve kokpit ekipleri için uçuş öncesi 
brifing (toplantı), bekleme ve 
dinlenme alanlarının bulunduğu, uçuş 
işlemlerinin yapıldığı Ekip Terminali 
Alanı sayesinde, ekipler ana terminal 
binasına uğramadan direkt olarak 
uçuşlarına bu terminalden geçiş 
yapabilmektedirler.

Ana tesisler dışında Ortaklık 2020 
yılında yatırımlarına devam etmiş ve 
kış aylarındaki uçuş operasyonları için 
hayati önem taşıyan 4.000 m²’lik  
De-icing tesisi başta olmak üzere, 
Enerji Merkezi Binaları, Su Depoları 
gibi irili ufaklı yaklaşık 36.000 m²’lik 
tesisleri de tamamlayarak faaliyete 
geçirmiştir. Ayrıca 17.377 m²’lik B 
Bölgesi Enerji Merkezi (ECB) Binasının 
yapımına da devam etmektedir.

Dünyanın en hızlı büyüyen hava 
kargo markalarından biri olan Turkish 
Cargo’nun, son on yıldır yürütmekte 
olduğu güçlü büyüme eğilimini 
kesintiye uğratmadan sürdürmeye 
ve dünya hava kargo pazarındaki 
payını artırmaya yönelik, kargo ve 
yolcu uçaklarında yapılacak yükleme 
boşaltma işlemleri ile gümrük işlerinin 
yapılacağı, Turkish Cargo biriminin 
yönetim ve operasyon ofislerini de 
bünyesinde barındıran Ana Kargo 
Tesisi, tamamlandığında yaklaşık 
178.000 m²’lik alana sahip olacaktır. Söz 
konusu tesis, şu anki operasyondan 
farklı olarak full otomasyon sistemi ile 
donatılacak, yılda 2 milyon ton kargo 
taşıma kapasitesi ve 0,8 milyon ton 
uydu tesis kapasitesi ile toplamda 
2,8 milyon ton kapasiteye erişmiş 
olacaktır. Yapımı devam etmekte olan 
tesisin, 2021 yılı içerisinde resmi olarak 
faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. 

IÇ HATLAR
Taxi-in Süresi

10 dakika

Taxi-out Süresi
12 dakika

DIŞ HATLAR
Taxi-in Süresi

10 dakika

Taxi-out Süresi
15 dakika

Tüm fazlar tamamlandığında da 
kargo tesisleri 4 milyon ton kapasiteye 
ulaşmış olacaktır.

Bununla beraber Teknik A.Ş.’nin 
İstanbul Havalimanı tesislerinin ilk 
fazının inşaat süreci, ikinci fazının ise 
tasarım süreci 2020 yılında da devam 
etmiştir.

2019 yılında operasyona başlayan 
Hat Bakım Hangarlarına ilave olarak, 
A Bakım Hangarı ve Enerji Merkezi 
Binaları, Ağustos 2020 itibarıyla 
tamamlanmıştır. A Bakım işlemlerinin 
yürütüleceği hangarın oturum alanı 
41.000 m² olup aynı anda 3 geniş, 6 dar 
gövde uçağa hizmet verebilmektedir. 
Yaklaşık 14.000 m² büyüklüğe sahip 
olan Enerji Merkezi Binası ise, tüm 
MRO (Maintenance-Repair-Overhaul) 
tesisinin ihtiyaç duyacağı enerjiyi 
sağlayacaktır.

2025 yılında tamamlanması 
öngörülen İstanbul Havalimanı MRO 
Kampüsü, yaklaşık 800.000 m²’lik alanı 
ve kapasitesi ile dünyadaki en büyük 
bakım tesislerinden biri olacaktır. Tüm 
tesis tamamlandığında aynı anda 17 
geniş gövde ve 18 dar gövde uçağa 
bakım; 2 geniş ve 4 dar gövde uçağa 
boya hizmeti verebilecektir.

İstanbul Havalimanı 
MRO Kampüsü, 

dünyadaki en büyük
bakım tesislerinden 

biri olacaktır.

2020 yılında 
4.000 m2’lik Deicing

tesisinin yapımı 
tamamlanmıştır.
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İNOVASYON ÇÖZÜMÜN ODAĞINDA 

Başta hava yolu ulaşımı sektörü 
olmak üzere tüm sektörleri 
etkileyen eşi görülmemiş küresel 
koronavirüs salgını başladığı aylardan 
itibaren Türk Hava Yolları, inovatif 
çözümler üretmenin gayretinde 
olmuştur. Bu çetin uzaktan çalışma 
koşullarında hem çalışanlarla iç 
inovasyonda hem de dış inovasyon 
ekosisteminde yer alan tüm aktörler 
ile sürdürülebilirliği önceleyen çözüm 
odaklı çalışmalar yürütülmüştür. 
Türk Hava Yolları, inovasyon ve 
girişimcilik ekosisteminde yer 
alan tüm paydaşlarını koronavirüs 
salgınının doğurduğu şoklar kendisini 
hissettirdiği ilk zamanlardan itibaren 
harekete geçirmiştir. Çözüme 
yönelik iç ve dış çalışma ve arayışlar 
üzerinde planlamalar yapılmış; 
haziran ayı itibarıyla uçuşların yeniden 
başlamasıyla çözüm yolları üzerine 
gidilmiş ve yenilikçi uygulamalar 
bu dönemde sürekli revize edilen 
IATA kurallarına uygun olarak hayata 
geçirilmeye başlanmıştır. Bu anlamda, 
başta koronavirüs dakikalar içinde 
teşhis etme kabiliyeti üzerine 
çalışmalar yürüten girişimler olmak 
üzere Eylül-Aralık döneminde yerli 
yabancı 20’den fazla girişim ile 
birebir görüşmeler yapılmış; bunların 
yaklaşık %90’ı kurum içerisinde bir 
veya birden fazla ilgili iş ünitesi ile 
irtibata geçirilmiştir. Geri kalan faydalı 
girişimlere ise gerekli mentörlük 
sağlanmış; proje ve fikirlerini 
olgunlaştırmaları amacıyla kendilerine 
ilgili iş üniteleri ile görüşmeleri için 
gerekli hazırlık ve olgunlaşma süreci 
tanınmıştır. 

Salgın süresince ekosistemden 
Ortaklık’a önerilen çözümlerin önemli 
bir grubu dezenfektan teknolojisi 
ve antiviral-antibakteriyel maske 
çözümlerine yönelik olmuştur. Gerek 
kabin içi yüzeyleri ve havalandırma 
ortamını temizleyebilecek, gerekse 
ateş ölçerli el ve ayak dezenfeksiyon 
teknolojisine sahip firma, girişim ve 
üniversitelerle görüşmeler yapılmış; 
değerlendirilmeleri için ilgili birimlere 
yönlendirilmiştir. Türk Hava Yolları bu 
anlamda kendi iş süreçlerine ve hizmet 
kalitesine uygun, en yenilikçi çözümleri 
hayata geçirmektedir. Bunun yanı sıra 
yine salgın ile mücadeleye yönelik 
antiviral, antibakteriyel, antimikrobiyal 
yıkanabilir maske numuneleri Türk 
Hava Yolları iştiraklerinin de yer aldığı 
yenilikçi proje grubu üyeleri tarafından 
deneyimlenerek prototipleri 
tamamlanmış ve kitlesel üretim 
aşamasına geçilmiştir.

Ayrıca yaklaşık 10 girişim, Türk 
Hava Yolları’nın inovasyon ağında 
paylaşılarak ekosisteme de katkı 
sağlanmıştır. Bu süreç içerisinde 2 
kuluçka merkezine de aktif mentörlük 
desteği verilmiştir. Bu dönem yenilikçi 
öneriler arasında yapay zekâ ve 
makine öğrenmesi, görüntü işleme 
teknolojileri, otonom taşıma çözümleri 
ve eğlence üzerine çözümlerin ağırlık 
kazandığı gözlemlenmiştir. Mart 
2020’de İstanbul Havalimanı’nda IGA 
ile birlikte Sosyal Yazılım Yarışması 
gerçekleştirilmiştir. Girişimcilerden 
bu dönemde toplumsal sorunlara 
yenilikçi çözümler geliştirilmesi 
istenmiş ve bu amaçla, sosyal 
bilimciler, yazılımcılar ve girişimciler 
bir yarışma formatında İstanbul 
Havalimanı’nda buluşturulmuştur. Yeni 
nesillerin inovasyon ve yenilikçiliğe 
özendirilmesi amacıyla iş süreçlerinde 
hissedilen ihtiyaçlara ve problemlere 

Yaklaşık 10 girişim, 
Türk Hava Yolları'nın 

inovasyon ağında 
paylaşılarak 

ekosisteme katkı 
sağlanmıştır.

Mart 2020'de 
İstanbul 

Havalimanı'nda IGA 
ile birlikte Sosyal 
Yazılım Yarışması 

gerçekleştirilmiştir. 

A n t i v i r a l ,  a n t i b a k t e r i y e l ,  a n t i m i k r o b i y a l  y ı k a n a b i l i r 
m a s k e  n u m u n e l e r i  T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı  i ş t i r a k l e r i n i n  d e 

y e r  a l d ı ğ ı  y e n i l i k ç i  p r o j e  g r u b u  ü y e l e r i  t a r a f ı n d a n 
d e n e y i m l e n e r e k  p r o t o t i p l e r i  t a m a m l a n m ı ş  v e  k i t l e s e l 

ü r e t i m  a ş a m a s ı n a  g e ç i l m i ş t i r.

K u r u m s a l  İ n o v a s y o n
çözüm üretmeye yönelik, Türk Hava 
Yolları’na müracaat eden liselere 
çözüm yarışması için fırsat verilmiş 
ve mentörlük yapılarak inovasyon 
ekosistemine ilk adımı atmaları 
sağlanmıştır. 

100 ÖNERİ 100 PROJE

Daha önce çalışanlar tarafından 
paylaşılan 100 adet öneri, üst 
yönetim tarafından salgın sürecinde 
hayata geçirilmek üzere seçilerek 
desteklenmiştir. Yalnızca bu 
kampanya kapsamda 22 adet 
yeni proje tamamlanırken diğer 
öneriler projelendirilmiş ve proje 
ekipleri tarafından aktif olarak 
çalışılmaktadırlar. 

Türk Hava Yolları web sitesi, mobil 
uygulaması ve çağrı merkezleri gibi 
kanallar aracılığıyla yolculardan alınan 
inovatif geri bildirimlere ilave olarak, 
sektörde bir ilke daha imza atılmıştır. 
Uçak içi eğlence sistemine eklenen 
“İnovasyon Anketi” ve “İnovatif Çözüm 
Önerisi” ile yolcuların uçuş esnasında 
inovasyon süreçlerine ilişkin görüş, 
öneri ve tecrübelerini paylaşmaları ile 
katkı sağlamalarına imkân verilmiştir. 
Gelen öneriler düzenli olarak proje 
ekipleri tarafından iş sürecine uygun 
şekilde kategorize edilmiş; okunmuş 
tematik alanlara göre birleştirilmiş 
ve ilgili iş ünitesi ile uygun çözüm 
yolları arayışına girişilmiştir. Yeni 
açılan bu kanal üzerinden bugüne 
kadar 47.000’den fazla geri bildirim 
alınmış ve sunulan öneriler 6 ana 
kategori altında sınıflandırıldıktan 
sonra ilgili süreçlerin sahibi olan iş 
üniteleri ile paylaşılmıştır. Yine anket 
sonuçları iş birimleri ile paylaşılarak 
müşterinin inovasyona ilişkin anket 
yoluyla geri bildirimine uygun olarak 
projeler geliştirilmeye çalışılmıştır. 
Müşteri inovasyonuna ilişkin 
beklentiler, iştiraklerle de paylaşılarak 
havalimanında, uçak içerisinde ve 
web sayfasında onlarla ortak inovatif 
projeler geliştirilmeye çalışılmıştır. 
Proje koordinasyon tarafında 
yalnızca müşteri inovasyonu değil, 
çalışanların geliştirdiği fikirlerden 
inovasyona giden süreçte iç 
mentörlük ve koordinasyon desteği 
de sağlanmaktadır. Bu anlamda 
Bireysel Öneri Sistemi’nden doğan 
onlarca projeye destek verildiği gibi 
öneri sisteminden bağımsız 430’un 
üzerinde projeye koordinasyon 
desteği verilmektedir. 

BİREYSEL ÖNERİ SİSTEMİ

2020 yılında Bireysel Öneri Sistemi, 
paylaşılan 2.042 yeni öneriyle 
faaliyetine devam ederken çalışanların 
uzmanlık alanlarına yönelik önerilerini 
paylaşabildiği klasik öneri sisteminin 
yanı sıra Türk Hava Yolları’nın 2020 yılı 
hedeflerine uygun biçimde 3 adet 
büyük ve spesifik teması olan yarışma 
düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu’nun 
senelik stratejileri belirlerken 2020 
yılını business class yılı ilan etmesi 
üzerine ilk yarışma, “Business Class” 
olmuştur. 3 aylık bir süre boyunca 
tüm çalışanların katılımına açık olan 
yarışmada, business class kabin ve 
hizmetlerini dünya standartlarını 
belirler noktaya taşımak için proje 
fikirleri paylaşılmıştır. Proaktif bir 
yarışma olan ikinci yarışma, tüm 
dünyayı etkisi altın alan ancak özellikle 
havacılık sektörünü olumsuz etkileyen 
koronavirüs salgınının getirdiği 
gerçekliğe uygun adımlar atmak 
amacıyla “COVID-19” olmuştur. Son 
olarak “Gelir Odaklı Yenilikçi Fikirler” 
ise zorlu geçen bu senenin kaçınılmaz 
negatif mali etkilerini olabildiğince 
hafifletmek maksadıyla oluşturulan 
ve finansal fayda sağlamayı 
hedefleyen fikirlerin mücadele ettiği 
bir yarışma olmuştur. Bu yarışmalar 
kapsamında paylaşılan 821 adet proje 
fikrinin değerlendirilmesi, verilen 
önerilerin temas ettiği iş birimlerinin 
yöneticileri tarafından Bireysel 
Öneri Sistemi altyapısı üzerinden 
gerçekleştirilmektedir.

2020 yılında Bireysel 
Öneri Sistemi, 

paylaşılan 2.042 yeni 
öneriyle faaliyetine 

devam etmiştir.

Daha önce çalışanlar 
tarafından paylaşılan 
100 adet öneri, üst 
yönetim tarafından 

salgın sürecinde hayata 
geçirilmek üzere seçilerek 

desteklenmiştir. 
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Türk Hava Yolları markası olan 
AnadoluJet, 2020 yıl sonu itibarıyla 
Boeing 737-800 tipi 40 uçaklık filosu 
ile Sabiha Gökçen ve Esenboğa 
havalimanlarını hub olarak 
kullanmakta ve yurt içinde 71, yurt 
dışında 47 olmak üzere toplam 118 
hatta gerçekleştirdiği tarifeli seferlerle 
hava yolu seyahatini ulaşılabilir kılmaya 
devam etmektedir. AnadoluJet, 2020 
yılında yurt dışı açılımıyla genişleyen 
uçuş ağı sayesinde 53.305 sefer 
gerçekleştirmiştir.

Salgın sebebiyle dünya genelinde 
koruyucu tedbirler kapsamında 
uygulanan seyahat kısıtlamalarının 
esnetilmesiyle birlikte 11 Haziran 
2020 tarihinde yurt dışı uçuşları 
başlamıştır. Bu tarihten sonra ise 
uçuşlar, seyahat engellerinin kalktığı 
ülkelerde otoritelerin verdiği izinler 
doğrultusunda kademeli olarak 
artırılmıştır.

Sabiha Gökçen’de AnadoluJet’in dış 
hat uçuşlara başlamasıyla birlikte 
aktarmalı uçuşlarda bağlantı kalitesi 
iyileştirilmiş ve pazar payı artırılmıştır.

Meydanlarda yürüttüğü operasyon 
iyileştirme çalışmalarıyla zamanında 
kalkış performansında da bir önceki 
yıla göre 8 puanlık artış sağlayarak 
%92’ye ulaşan AnadoluJet, 2020 
yılı içerisinde birçok alanda hayata 
geçirdiği çeşitli projelerle, yolcularına 
sunduğu hizmet kalitesinde 
iyileştirme sağlamıştır. Web sitesi 
ve mobil uygulaması üzerinden 
rezervasyon hakkı satışı, check-in’de 
fazla bagaj ve spor ekipmanlarının 
satışa sunulması, ekstra koltuk gibi 
projeleri hayata geçirmiş; salgının 
gerektirdiği şartlara uygun olarak 
yolcuların ihtiyaçlarına cevap verecek 
tüm ek hizmetleri online olarak 
sunmayı başarmıştır. 

2020 yılında Sabiha Gökçen ve 
Ankara’dan başlayan dış hat 
uçuşlarında, geliştirdiği ek hizmetlerin 
yolcular tarafından beğeni ile 
karşılandığı, kabul gördüğü ve 
AnadoluJet’e avantaj sağladığı 
gözlenmiştir.

%72,4
YOLCU DOLULUK 

ORANI
AnadoluJet'in yolcu 

doluluk oranı 2020 yıl 
sonu itibarıyla %72,4 

seviyesindedir.

A n a d o l u J e t  d a h a  f a z l a  y o l c u n u n  h a v a y o l u  u l a ş ı m ı n ı n 
k o l a y l ı ğ ı n d a n  i s t i f a d e  e d e b i l m e s i  i ç i n  d ü ş ü k  m a l i y e t l i 

t a ş ı y ı c ı  ( L C C )  i ş  m o d e l i y l e  h i z m e t  v e r m e y e  d e v a m 
e t m e k t e d i r.

A n a d o l u J e t
Koronavirüs salgını nedeniyle 
yer ve uçuş operasyonlarında bir 
takım değişiklikler gerçekleştiren 
AnadoluJet, yolcuların sağlıklı ve 
güvenli bir şekilde seyahat etmeleri 
için;
• Check-in ve boarding alanlarındaki 

mesafe kurallarına titizlikle dikkat 
edilmesi,

• Bilgilendirme anonsları yapılması,
• Uçak içi ücretsiz hijyen kiti 

dağıtılması,
• Her sefer sonrası uçakların 

dezenfekte edilmesi gibi tedbirler 
almaktadır.

Ayrıca, hazırlamış olduğu “Güvenli 
Seyahat Standartlarımız” video 
içeriğinde uçuş öncesi, esnası 
ve sonrasında uygulanan hijyen 
standartları anlatılmakta; sağlık 
otoriteleriyle birlikte alınan önlemler 
yolculara sunulmaktadır.

AnadoluJet 2020 yılı içerisinde 
marka bilinirliğinin dijital 
platformlarda artmasını sağlamak 
ve online kanallardaki satış oranlarını 
yükseltebilmek için arama motoru 
optimizasyon çalışmalarına ağırlık 
vermiştir. Web sitesinde yurt içi ve 
yurt dışı birçok yeni destinasyona dair 
içeriğe yer vererek hem yolcuların 
ihtiyaç duyabileceği bilgileri temin 
etmekte hem de arama sonuçlarında 
daha üst sıralarda görüntülenmeyi 
sağlamaktadır.

AnadoluJet, yolcuları ile salgın 
sürecinde de iletişime ara 
vermeyerek her türlü bilgiye erişimi 
kolaylaştırmıştır. İleti yönetim sistemi 
ile entegrasyon sağlanarak yolculara, 
kampanya ve duyuru gibi gerekli 
konularda haberdar olabilmeleri 
seçeneği sunulmaktadır.

Sosyal medya platformlarında 
da yolcuya birebir dokunacak ve 
etkileşimi artıracak iletişim politikasını 
sürdüren AnadoluJet, yolcuların 
mağduriyet yaşamaması için, salgın 
sürecinde resmi otoritelerce alınan 
ani karar değişikliklerinin, en hızlı 
şekilde web sitesinde ve tüm sosyal 
kanallarda iletişimini sağlamaktadır.

AnadoluJet, salgın
sürecinde de 
iletişime ara

vermeyerek her 
türlü bilgiye erişimi

kolaylaştırmıştır.

53.305
AnadoluJet'in 
2020 Yılında 

Gerçekleştirdiği 
Sefer Sayısı

2020 2019 2018 2017 2016

Ücretli Yolcu (000) 7.036 14.529 15.975 14.087 12.008

Arz Edilen Koltuk-Km (milyon) 7.877 11.246 12.388 11.244 9.809

Ücretli Yolcu-Km (milyon) 5.703 9.807 10.674 9.459 8.098

Yolcu Doluluk Oranı (%) 72,4 87,2 86,2 84,1 82,6

Konma Sayısı 53.305 90.748 100.125 90.634 81.270

ANADOLUJET TRAFIK SONUÇLARI

ÜCRETLI YOLCU (BIN)

2019

2018

2017

2016 

14.529

15.975

14.087

12.008

2020 7.036

KONMA SAYISI

2019

2018

2017

2016 

90.748

100.125

90.634

81.270

2020 53.305
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T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ,  d ü n y a n ı n  ö n d e  g e l e n  h a v a  y o l l a r ı y l a 
a k d e t t i ğ i  5 3  k o d  p a y l a ş ı m  a n l a ş m a s ı  i l e  o f f l i n e 

n o k t a l a r d a  t o p l a m d a  2 5 9  ş e h r e  s a t ı ş  i m k a n ı  s a ğ l a y a r a k 
u ç u ş  a ğ ı  g e n i ş l i ğ i n i  k o r u m a k t a d ı r.

H a v a  Yo l l a r ı  i l e  T i c a r i  İ ş  B i r l i k l e r i ,  T r a f i k  H a k l a r ı  v e 
G e l i ş e n  U ç u ş  A ğ ı

Star İttifakı; dünya ülkelerinin %98’inde 
varlık göstererek, en büyük küresel 
hava yolu ittifakı olma pozisyonunu 
korumaktadır. Özellikle inovasyon 
konusunda dijitalleşme stratejisi 
kapsamında; Biometric Hub, Digital 
Connection Service gibi projeleri 
hayata geçirmiştir. Kasım 2020’de 
Frankfurt ve Münih Havalimanları’nda 
canlıya alınan Biometric Hub 
projesiyle havalimanlarındaki birçok 
kontrol noktasından otomatik 
ve hızlı geçişler, temassız olarak 
gerçekleşmektedir.

2020 yılında müşteri deneyimini 
iyileştirmek amacıyla daha fazla 
ürün sunmayı ve yolcuya yönelik 
hizmetlerin dijitalleştirilmesini 
hedefleyen Star Alliance; bazı 
projelerde öncelik belirleyerek 
revizyona gitmiş; Interline Seat 
Selection, Contact Me, Frequent 
Traveler Validation gibi projelerin 
geliştirmelerini devam ettirmiştir.

Star İttifakı bünyesinde koronavirüs 
krizi sırasında hava yolculuğuna 
duyulan güveni geri kazanma 
amacıyla; “Star Alliance Hygiene 
Safety Standards” belirlenmiş; ilgi 
standartlara Ortaklık web sitesinde de 
yer verilmiştir. Ayrıca online ve/veya 
interline seyahatlerinde yolcuların 
kullanabileceği, top 100 Star network 
havaalanlarını kapsayan, taşıyıcıların 
hijyen ve sağlık gereksinimleri 
hakkındaki bilgilerin yer aldığı; “Travel 
Information Hub” oluşturulmuştur. 

Bu bağlamda Star İttifakı bünyesinde, 
güven ve karşılıklı kabul ile bilgi 
paylaşımı esasına dayalı yeni bir 
strateji geliştirmek üzere pek çok 
paydaşın devrede olduğu bir süreç 
başlamıştır. Belirli test merkezleri ile 
iş birliği yaparak sağlıklı bir seyahat 
koridoru oluşturulması, yolcuların 
bir veya daha fazla test yöntemi 
aracılığıyla taranması ve bu sayede 
ilgili hükümetlere, hava yolu ile 
seyahatin bulaşma vakalarının nedeni 
olmadığına dair sağlam güvence 
sağlanması hedefi kapsamında 
oluşturulan IATA Travel Pass ve 
CommonPass gibi Dijital Sağlık 
Pasaportu uygulamalarıyla uyum 
çalışmaları başlatılmıştır.

2019 yılında interline katkı geliri 606 
milyon ABD doları iken 2020 yılında 
COVID 19 salgını etkisiyle 212 milyon 
ABD dolarına gerilemiş; yolcu sayısı 
2,5 milyondan 873 bine düşmüştür. 
Bununla birlikte interline anlaşmalar 
gelirinin Ortaklık cirosuna katkısı  
1 puan artış ile %7 olmuştur.

2020 yıl sonu itibarıyla 324 noktaya 
sefer düzenleyen Türk Hava Yolları, 
dünyanın önde gelen hava yollarıyla 
akdettiği 53 kod paylaşım anlaşması 
ile offline noktalarda toplamda 259 
şehre satış imkânı sağlayarak uçuş 
ağı genişliğini korumaktadır. Bu 
ticari anlaşmalar sayesinde yolcular, 
İstanbul’dan henüz direkt sefer 
bulunmayan 259 şehre Ortaklık sefer 
sayısı ve uçuş kodu altında tek Türk 
Hava Yolları biletiyle ve son noktaya 
kadar check-in yaparak, aktarma 
noktasında bagaj işlemlerine gerek 
kalmadan, konforlu, hızlı ve ekonomik 
olarak ulaşabilmektedir.

2020 yılında salgın etkisiyle bir 
önceki yıla göre düşen gelir katkısı 
incelendiğinde; 
• Amerika & Doğu Avrupa'nın gelir 

katkısı 268 milyon ABD dolarından 
115 milyon ABD dolarına, 

• Asya & Uzak Doğu'nun gelir katkısı 
154,9 milyon ABD dolarından 38,5 
milyon ABD dolarına, 

• Avrupa (Batı, Güney, Orta, Kuzey)'nın 
gelir katkısı 95,3 milyon ABD 
dolarından 33 milyon ABD dolarına 
ve 

• Orta Doğu & Afrika'nın gelir katkısı 
87,6 milyon ABD dolarından 25,5 
milyon ABD dolarına gerilemiştir.

STAR İTTİFAKI

Star Alliance, koronavirüs nedeniyle 
hava yolu endüstrisinin karşılaştığı bu 
dönemde yeniliğe ve dijitalleşmeye 
öncelik vermeye devam etmiştir. 
Salgının başlangıcından bu yana Star 
Alliance bünyesinde, Plug and Play, 
Amazon Web Services AWS, Amadeus 
gibi pek çok teknoloji şirketi ve 
küresel inovasyon platformu ile ortak 
çalışmalar yürütülerek; Ortaklığın da 
önemli stratejilerinden biri olan yolcu 
deneyimini dönüştürecek teknolojileri 
keşfetme ve uygulama konusunda 
önemli adımlar atılmıştır. 

212
MILYON ABD DOLARI

2020 yıl sonu 
itibarıyla interline 

katkı geliri 212 
milyon ABD doları 

seviyesindedir.

(Milyon ABD Doları) 2020 Gelir Katkı 2019 Gelir Katkı

Asya & Uzak Doğu 38,5 154,9

Amerika & Doğu Avrupa 115 268

Avrupa (Batı, Güney, Orta, Kuzey) 33 95,3

Orta Doğu & Afrika 25,5 87,6

%7
Interline Anlaşmalar 

Gelirinin Ortaklık 
Cirosuna 
Katkısı

Bunun yanı sıra, salgının finansal 
etkilerini hafifletmek ve operasyonel 
giderlerin azaltılması amacıyla 
2020 yılında; bazı ürün ve/
veya hizmetlerin durdurulması, 
pazarlama faaliyetlerinde kısıtlama, 
ödemelerin ertelenmesi, kısa çalışma 
uygulamaları, personel sayıları 
ve ücretlerinde düşüş ile likidite 
oluşturmak üzere banka kredisi 
kullanma yöntemleri de uygulamaya 
konmuştur. 

42,5 milyon avro olarak planlanan 
2020 yılı bütçesi, koronavirüs 
nedeniyle yaklaşık %40 dolayında bir 
düşüş ile Nisan ayında 25,3 milyon 
avro olarak revize edilmiştir. 

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

2020 yıl sonu itibarıyla Ortaklığın; 
International Air Transport Association 
(IATA), Airlines International 
Representation in Europe (AIRE), 
Arab Air Carriers Organization 
(AACO) ve Latin American and 
Caribbean Air Transport Association 
(ALTA) üyelikleri devam etmektedir. 

 Star İttifakı 
bünyesinde 

koronavirüs krizi 
sırasında hava 

yolculuğuna duyulan 
güveni geri kazanma 

amacıyla; “Star 
Alliance Hygiene 

Safety Standards” 
belirlenmiştir. 

Star İttifakı; dünya 
ülkelerinin %98’inde
varlık göstererek, en 

büyük küresel
hava yolu ittifakı 

olma pozisyonunu
korumaktadır.
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I C A O  i l i ş k i l e r i n i n  g ü ç l e n d i r i l m e s i  k a p s a m ı n d a  S H G M 
t a r a f ı n d a n  d ü z e n l e n e n  I C A O  2 0 2 2  K o n s e y  v e  A N C 
s e ç i m l e r i n d e  ü l k e m i z c e  a d a y  o l u n m a s ı n a  y ö n e l i k 

d ü z e n l e n e n  s a n a l  t o p l a n t ı y a  k a t ı l ı m  s a ğ l a n m ı ş t ı r.

H a v a  Yo l l a r ı  İ l e  T i c a r i  İ ş  B i r l i k l e r i ,  T r a f i k  H a k l a r ı  v e 
G e l i ş e n  U ç u ş  A ğ ı

Ortaklık uluslararası havacılık 
kuruluşlarınca gerçekleştirilen etkinlik 
ve toplantılara katılım sağlamakta; 
havacılık alanında yapılan yayınlar, 
istatistikler ile tüm güncel gelişmeleri 
yakından takip etmektedir. Salgın 
sürecinin yönetimi ve sonrası normale 
dönüşün sağlanması doğrultusunda 
yapılan komite toplantıları, yayınlanan 
güncel yayınlar, salgın sürecine yönelik 
hazırlanan standartlar ile alınan 
aksiyonlar, ilgili birimlere iletilmekte ve 
gerekli koordinasyon sağlanmaktadır.

Haziran’da yapılması planlanan ancak 
salgın nedeniyle ertelenen bu yılki 
IATA Yıllık Genel Kurulu, 24 Kasım 2020 
tarihinde sanal ortamda yapılmıştır. 
Ortaklığın da katılım sağladığı IATA 
AGM’de salgına yönelik 2 karar tasarısı 
kabul edilmiştir. Havacılığın dünyayı 
güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde 
yeniden bağlama taahhüdüne ilişkin 
alınan karar ile havayollarının mali 
açıdan mevcut kırılgan durumu ve 
devam eden mali yardım ihtiyacı 
vurgulanmış; havacılığın ülkeleri 
güvenli ve sürdürülebilir olarak 
yeniden birbirine bağlama taahhüdü 
teyit edilmiştir. Uluslararası sınırların 
yeniden açılması hakkında alınan 
diğer karar ile resmi makamlara 
sınırların açılması ve uluslararası 
seyahatlerin yeniden başlatılması 
yönünde çağrı yapılmıştır.

Türk Hava Yolları’nın temsil edildiği 
IATA’da sivil hava yolu taşımacılığı 
gelişmelerini takip eden dokuz 
danışma konseyi arasında yer 
alan Kargo; Emniyet, Uçuş ve Yer 

Operasyonları; Güvenlik ve Sektör 
İlişkileri Komitelerince düzenlenen 
toplantı ve etkinliklere katılım 
sağlanmıştır.

ICAO ilişkilerinin güçlendirilmesi 
kapsamında SHGM tarafından 
düzenlenen ICAO 2022 Konsey ve 
ANC seçimlerinde ülkemizce aday 
olunmasına yönelik düzenlenen 
sanal toplantıya katılım sağlanmıştır. 
Ortaklık tarafından da ICAO 
nezdinde daha aktif ve görünür bir 
pozisyon alınabilmesini teminen söz 
konusu seçimlerde aday olunması 
desteklenmektedir. 

Diğer taraftan, Ortaklığın AB kurumları 
nezdinde temsilinin sağlandığı 
Avrupa havacılık birliği AIRE Üyeliği de 
devam etmektedir. AIRE Yıllık Genel 
Kuruluna katılım sağlanarak birliğin 
geleceği hakkında kararlar alınmış; 
birliğin finansal durumu ile bilhassa 
salgın etkisi nedeniyle alınan maliyet 
azaltıcı hedefler doğrultusunda AIRE 
yapısında köklü revizyona gidilmiştir. 
En büyük iki üyesi Türk Hava Yolları 
A.O. ve LOT Polish Airlines olan birlik, 
bu sayede 2021’de de faaliyetlerine 
devam edecektir. Özellikle Türkiye’nin 
AB üyeliği hedefine yönelik olarak 
ilişkilerin geliştirilmesinin öneminin de 
arttığı bu dönemde, ayrıca müzakere 
aşamasındaki AB ile Kapsamlı 
Havacılık Anlaşmasının getireceği 
etkiler de göz önüne alınarak Brüksel 
merkezli söz konusu birlik sayesinde 
kanun ve regülasyonlarda yaşanacak 
gelişmelerin Türkiye’ye ve Ortaklığa 
olası etkilerinin birincil elden takibi 
sağlanmaktadır.

 

IATA Yıllık Genel 
Kurulu, 24 Kasım 

2020 tarihinde sanal 
ortamda yapılmıştır.

AIRE Yıllık Genel 
Kurulu'na katılım 

sağlanarak birliğin 
geleceği hakkında 
kararlar alınmıştır.
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MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ 
UYGULAMALARI

• Ortaklık tarafından kullanılan 
Rezervasyon/Satış Kanallarının 
Yönetimi, Gelir Yönetimi, Müşteri 
Bağlılığı ve Acente Yönetim 
Sistemleri'nin kesintisiz olarak 
işletilmesi ile birlikte, bu sistemlerin 
yeni projeler ile ticari ihtiyaçlar ve 
sektörel gelişime uygun olarak 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

• Yolculara daha hijyenik ve güvenli 
bir seyahat deneyimi sunabilmek 
amacıyla Self Bag Drop, Self 
Check-in kiosk’ları ve Pair Boarding 
uygulamalarında temassız olarak 
işlem yapılması sağlanmıştır. Yurt 
içi seyahatlerde zorunlu hale gelen 
HES kodu ile tüm satış kanallarından 
biletleme işlemleri yapılabilir 
hale getirilmiş; aynı zamanda 
uçuş operasyonlarında check-in 
ve boarding esnasında kontrolü 
sağlanmıştır.

• Salgın döneminde yolcu 
memnuniyetini artırmak 
amacıyla yapılan çalışmalar 
kapsamında yolcuların 2020 Aralık 
ayında yanacak olan millerinin 
geçerliliğinin 6 ay uzatılması 
işlemi gerçekleştirilmiştir. Seyahat 
kısıtlamaları sebebi ile iptal olan 
seferler için, yolculara yeni bir iade 
alternatifi sunulması amacıyla 
iade tutarının üzeri miktarda milin 
Miles&Smiles hesaplarına iadesi 
projesi ile yolcular lehine bir iade 
alternatifi hayata geçirilmiştir. Aynı 
şekilde iade tutarının üzeri miktarda 
seyahat çeki sunulması sağlanmış; 
seyahat çekinin bilet alımında 
ödeme yöntemi olarak web sitesi, 
mobil uygulama, çağrı merkezi ve 
satış ofislerinden kullanımı hayata 
geçirilmiştir. 

• Dış hatlardaki standart koltuk 
seçiminin fiyat farklılaşması 
sağlanarak, tüm TK Satış Kanalları 
ve GDS’lerde satışa açılması 
sağlanmıştır. Türk Hava Yolları'nın 
satış ağındaki acentelerin 
tüm yönetim işlemlerinin 
gerçekleştirildiği Acente Portalı 
yenilenmiş; satış kanallarından Kolay 
Bilet ve Websagent ürünlerinin 
altyapıları yenilenmiştir. Acente 
Teşvik Hesaplama Projesi ile yurt 
içi ve yurt dışı acenteleri için teşvik 
hesaplamalarının etkin bir şekilde 
yapılması sağlanmıştır. 

• Türk Hava Yolları'nın web sitesinde 
e-vize hizmeti ile stopover yolcular 
için otel rezervasyonu oluşturma 
hizmetleri, üçüncü parti ek hizmet 
ürün portföyüne eklenmiştir. 
AnadoluJet’in web sitesinde ve mobil 
uygulamasında; koltuk, fazla bagaj ve 
spor ekipmanı satışı yapılabilir hale 
getirilmiştir. 

• Yasal zorunluluk gereği toplanan ve 
ülke gümrük birimlerine gönderilen 
yolcu pasaport, ID kart, vize ve 
oturum belgesi verilerinin daha 
efektif toplanması için, 124 ülkeyi 
kapsayan APIS Merkezileştirme 
Projesi canlıya alınmıştır.

• E-mail onay süreci Mart 2020’de 
canlıya alınarak, KVKK&GDPR 
onaylarının Miles&Smiles üyeleri 
bazında alınabilmesi sağlanmıştır. 
Miles & Smiles üyeleri özelinde 
e-mail/SMS bilgilendirme yetkilerinin 
takibini sağlayan İleti Yönetim 
Sistemi Projesi canlıya alınmıştır. 

• Bilet satın alma aşamasındaki 
yolcuları fiyat dalgalanmalarından 
koruyan, rezervasyon süresi boyunca 
bilet fiyatının garanti edildiği, yeni bir 
ek hizmet olan Rezervasyon Hakkının 
Satışı uygulaması hayata geçirilmiştir. 

T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ' n ı n  w e b  s i t e s i n d e  e - v i z e  h i z m e t i 
i l e  s t o p o v e r  y o l c u l a r  i ç i n  o t e l  r e z e r v a s y o n u  o l u ş t u r m a 

h i z m e t l e r i ,  ü ç ü n c ü  p a r t i  e k  h i z m e t  ü r ü n  p o r t f ö y ü n e 
e k l e n m i ş t i r. 

K u r u m s a l  G e l i ş i m  v e  B i l g i  Te k n o l o j i l e r i 
• Havacılık sektörünün standart 

mesajlaşma protokolü olan Type-B 
mesajlaşması Mainframe’den açık 
sisteme taşınarak verimlilik artışı 
sağlanmıştır. İç Hat Ücret Sisteminde 
yeni teknolojiler kullanılarak, 
biletleme sürecinin performansı 
artırılmıştır.

• KVKK kapsamında kişisel verilerini 
paylaşmak istemeyen yolcuların 
biletlerine Yolcu Rezervasyon 
Sistemi’nde gizlilik ibaresi konulmuş 
ve bu ibareyi içeren biletlerde 
yolcuların bilgi güvenliği sağlanmıştır. 
Yolcuların satın almış olduğu ek 
hizmetlerin (EMD) Yolcu Rezervasyon 
Sistemi üzerinden e-posta olarak 
bilgilendirilmesi yapılmıştır.

KURUMSAL VE OPERASYONEL 
UYGULAMALAR

• Finansal işlemlerinde standart ve 
güvenilir bir ortamda bilgi transferi 
sağlayan SWIFT yapısı üzerinde 
gerçekleştirilen Corporate SWIFT 
projesi kapsamında ödeme 
süreçlerinde Akbank, Vakıfbank, JP 
Morgan, Finansbank, Ziraat Bankası, 
La Caxia ve Ecobank teknik canlı 
geçişleri tamamlanmıştır.

• E-irsaliye projesi ile taşıma ve 
sevk işleminde kullanılan irsaliye 
belgesinin elektronik ortamda 
hazırlanmasına olanak sağlanmıştır.

• Satınalma sürecinde oluşturulan 
tüm kayıtların tek bir platformda 
görünmesi, fatura planı ve 
nakit akışının etkin bir şekilde 
yönetilmesine olanak sağlayan SAP - 
Finansal Yönetim Portalı uygulaması 
kullanıma alınmıştır.

• Ortaklık çalışanlarının faydalandığı 
indirimli bilet hakları için müşteri 
biletlemesi uygulaması referans 
alınarak MyPass uygulaması 
geliştirilmiştir. Uygulama canlıya 
alınmış; Türk Hava Yolları A.O. ve 
Teknik A.Ş. tarafından kullanılmaya 
başlanmıştır.

• Manuel olarak düzenlenen biletlerin 
kontrolünü yapan TK Audit Sistemine 
fazla bagaj belgelerinin, Electronic 
Miscellaneous Document (EMD), 
tetkikini otomatik yapacak yeni 
modül geliştirilmiş ve fazla bagaj 
gelirlerindeki kayıpların önüne 
geçilmesi sağlanmıştır. Bankalarla 
ödeme mutabakatını yapan ödeme 
mutabakat sisteminde, Payment 
Reconciliation System (PARES), yeni 
ödeme çeşitleri için Worldpay Sanal 
Pos Entegrasyonu, Worldpay India 
Entegrasyonları yapılmıştır. 

• Rezervasyon ve satış işlemlerini 
gerçekleştiren Genel Dağıtım 
Sistemi (GDS) firmaları tarafından 
gönderilen faturaların, iletilen 
aylık faturalaşma dosyası, Billing 
Information Data Tapes (BIDT) 
verileri ile ücret hesabı ve 
mahsuplaşma işlemleri yapılarak 
kontrol edilmesini ve raporlanmasını 
sağlayacak olan GDS BIDT sistemi 
yeni bir ürün olarak geliştirilmiştir.

• Kabin ekiplerinin uçuş operasyonu 
boyunca birbirleriyle iletişim 
kurmalarını kolaylaştıracak 
mesajlaşma platformu devreye 
alınmıştır. Geliştirilen uygulama 
sayesinde ekip içi iletişim 
artırılmış; idari birimlerin uçucu 
ekibe ulaşması kolaylaştırılmış; 
operasyonel bilginin daha hızlı 
akması ve gerekli durumlarda daha 
hızlı iletişim kurulması sağlanmıştır. 

• Dinleme Odası Rezervasyon Sistemi 
kullanıma alınarak nöbetçi uçucu 
ekiplerin imzası sırasında otomatik 
olarak alanda dinlenme odası 
rezervasyonu yapılabilir hale gelmiş; 
süreç hızlandırılarak çalışanların 
memnuniyeti artırılmıştır.

• Atom uygulamasında ek 
gelişmelerin yanı sıra “Gantt-Chart 
View” gösterimi geliştirilerek, 
operasyon kontrol ve yönetimine 
yepyeni bir bakış açısı getirilmiştir.

• MSW Star Uygulaması’nın TGS 
kullanıcıları tarafından TGS adresleri 
ile kullanılmasını sağlayacak 
geliştirmeler tamamlanmıştır. 
Böylece TGS ve Türk Hava 
Yolları tarafındaki SITA TYPE B 
mesaj maliyetlerinin azaltılması 
hedeflenmektedir.
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geliştirilerek, 
operasyon kontrol 

ve yönetimine 
yepyeni bir bakış 
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elektronik ortamda 
hazırlanmasına 

olanak sağlanmıştır.
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ve GDS'lerde 
satışa açılması 
sağlanmıştır. 
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• Yeni geliştirilen “AIRPORT” 
uygulaması ile meydanların 
otorizasyon, yer operasyonu, iletişim, 
pist vb. bilgilerinin operasyonel 
birimler tarafından görüntülenmesi 
sağlanarak sefer değişikliği gereken 
durumlarda karar alma süreçlerinin 
hızlandırılmasına katkıda 
bulunulmuştur.

• Kargo Yönetim Sistemi olan 
COMIS uygulamasının versiyon 
yükseltme süreci tamamlanarak 
1.000’in üzerinde yeni özellikle 
birlikte devreye alınmıştır; yeni 
projelere ve uygulamalara gerekli 
altyapı hazırlanmıştır. Kargo Dijital 
Satış Portalı’nın ilk fazı devreye 
alınarak yeni bir kargo satış kanalı 
oluşturulmuştur. Kargo refakatçi 
bilgilerinin varış gümrüklerine 
bildirimi için Cargo APIS projesi 
devreye alınmıştır. Ağırlık ve 
Denge Yazılımının, Emniyet Takip 
Programının ve Ücret Talep 
Portalı’nın ikinci fazları ile Master 
Data Yönetim Projesi devreye 
alınmıştır. Kurum içerisinde 
geliştirilen Bagaj Eşleştirme 
Sistemi BagGlobe’un ilk fazı canlıya 
alınmıştır.

• Ortaklık bünyesinde hizmet veren 
Turkish Do&Co ile ortak yürütülen 
proje kapsamında yolcuların 
pre-order siparişlerinin alınması 
sağlanmıştır. Kalan Bagaj ve Stok 
Takip uygulamaları için tedarikçi 
firmalardan alınan bakım destek 
hizmeti kurum içine alınarak 
tasarruf sağlanmıştır. Kış döneminin 
önemli operasyonel süreçlerinden 
olan De/Anti-icing operasyonları 
için geliştirilen uygulama, canlıya 
alınmıştır. Kurum içerisinde 
geliştirilen kayıp ve buluntu bagaj 
operasyonları sürecinin takip 
edildiği Depo Takip Uygulaması 
canlıya alınmıştır.

DİJİTAL İNOVASYON ÇALIŞMALARI

• Sürdürülebilir gelecek vizyonuyla, 
potansiyel iş birliklerini 
geliştirebilmek ve girişim 
ekosistemine katkıda bulunabilmek 
amacıyla Teknoloji, İnovasyon ve 
Girişimcilik Platformu “Terminal” 
hayata geçirilmiştir.

• Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) 
teknolojisi ile tekrar eden ve yüksek 
hacimli operasyonel işleri robotlara 
yaptırarak, insan kaynağının daha 
verimli ve katma değerli işlerde 
kullanılması hedeflenmektedir. 
Hâlihazırda, ayda 26 kişilik iş yükü 
robotlara devredilmiştir.

• 40 Ar-Ge projesi, 9 patent başvurusu 
yapılmıştır. 

• Sanayi Bakanlığı Milli Teknoloji 
Hamlesi kapsamında Türkiye Açık 
Kaynak Platformu’na üye olunmuştur. 

• KVKK uyumlu iyileştirmeler yapılmış 
ve 55 milyonu aşan müşteri profili 
yüksek oranda işlemle eşleştirilerek 
kampanya ve müşteri analitiği 
projelerine imkân sağlanmıştır.

• CRM programı tamamlanmış; iç 
kaynakların devralmasıyla birlikte, 
1 milyon ABD doları tasarruf 
sağlanmıştır. Kayıp Müşteri Tahmini, 
Bir Sonraki En İyi Destinasyon, 
Müşteri Yaşam Değeri ve Business 
Bilet Upgrade kampanya analitik 
modelleri geliştirilmiştir.

• Regülasyon projesi olan İleti 
Yönetim Sistemine entegrasyon 
tamamlanmıştır.

• 25 milyon ABD doları ek fayda 
sağlaması beklenen Kargo İleri 
Rezervasyon Tahmin Modellemesi ve 
Kargo No-Show Tahmin Modellemesi 
projeleri başlatılmıştır.

K a r g o  Yö n e t i m  S i s t e m i  o l a n  C O M I S  u y g u l a m a s ı n ı n 
v e r s i y o n  y ü k s e l t m e  s ü r e c i  t a m a m l a n a r a k  1 . 0 0 0 ' i n 

ü z e r i n d e  y e n i  ö z e l l i k l e  b i r l i k t e  d e v r e y e  a l ı n m ı ş t ı r.

K u r u m s a l  G e l i ş i m  v e  B i l g i  T e k n o l o j i l e r i 

• Müşteri verileri ve mevcut 
anket uygulaması bulut ortama 
taşınmış; performans ve maliyetin 
iyileştirmesi süreci başlatılmıştır.

• Kargo Müşteri Segmentasyonu 
projesi geliştirilmiştir. Makine 
öğrenmesi clustering yöntemiyle 
aktif kargo müşterileri gelir, sadakat 
ve süreklilik bazında sınıflanmıştır.

• AnadoluJet O&D İleri Gelir 
Raporu geliştirilmiştir. AnadoluJet 
uçuşlarının yurt dışına açılmasıyla 
O&D bilgileri oluşturulmasıyla 
gelecek yıl tahmin gelirleri 
hesaplanabilmektedir.

• Interline Verimlilik Analiz uygulaması 
geliştirilmiştir. SPA ve codeshare 
anlaşmalarının, havayollarının 
seçimi, uçuş ağına hangi noktaların 
ekleneceğinin tespiti amacıyla, 
bağlantılı tarife bilgileri sistemden 
görüntülenebilir hale getirilmiş; 
bağlantılı uçuş puanlama sistemi 
devreye alınmıştır.

• Salgın süreciyle değişen raporlama 
metriklerine uyum sağlanmıştır. 
Dinamik süreç boyunca değişen 
yerde kalış süreleri, On-time 
performans kriterleri değiştirilmiştir. 

• Ortaklık sağlık birimine ekiplerin 
günlük sefer listelerinin gönderimi 
sağlanmıştır.

• Ortaklık personelinin kişisel 
seyahatlerinde veya görev için 
yapacakları uçuşlarda, destinasyon 
genel bilgisi, güvenlik ve risk 
verisinin sunulduğu Güvenlik Bilgi 
Sistemi hizmete sunulmuştur. 

• Dış hat İstanbul aktarmalı yolculara 
sunulan Stopover Otel Çeki 
hizmetinin manuel kontroller yerine 
online olarak yolculara sunulması 
gerçekleştirilmiştir. 

• Rezervasyon, satış ve check-in 
süreçleri, hava yolu anlaşmaları, 
yolculardan gelebilecek 
soruların cevapları gibi konuların 
yönetilebildiği Online Bilgi 
Kütüphanesi Portalı geliştirilmiştir.

• E-İhale Uygulaması ile ihalelerde 
iş gücü ve zamandan tasarruf 
sağlanmıştır.

• Dijital Doküman Yönetim Sistemi 
yaygınlaştırılarak Teknik A.Ş. 
kullanımına açılmıştır. 

• Yurt dışı SMS gönderilerinde 
iyileştirme çalışmaları ile 2020 
yılında 2 milyon TL tasarruf 
sağlanmıştır.

• Regülasyon gereği Yer Operasyon 
Standartları dokümanlarının ilgili 
firmalar ile paylaşılması amacıyla 
Tedarikçi Doküman Paylaşım Portalı 
açılmıştır.

ALTYAPI VE OPERASYON 
ÇALIŞMALARI

Salgın sürecinin bir sonucu olarak 
uzaktan çalışma kararı alınması ile 
birlikte yeni bir çalışma ortamı tesis 
edilmesi ihtiyacı doğmuştur. 2020 
Mart ayında tüm çalışanların güvenli 
ve performanslı bir şekilde kurum 
ağına uzaktan erişerek, ihtiyaç 
duydukları uygulamaları verimli bir 
şekilde kullanmaları için gerekli altyapı 
hazırlıkları kısa sürede tamamlanmış 
ve kullanıma sunulmuştur.

Makine öğrenmesi 
clustering 

yöntemiyle aktif 
kargo müşterileri 
gelir, sadakat ve 

süreklilik bazında 
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Uzaktan çalışılan dönemde yapılan 
toplantılar için kurum genelinde 
Skype ve Webex uygulamalarının 
yaygınlaştırılması amacıyla gerekli 
olan donanım ile lisans gereksinimleri 
karşılanmış ve ilave olarak Microsoft 
Teams uygulaması temin edilerek 
hızlı bir yaygınlaştırma çalışması ile 
Ortaklığın kullanımına sunulmuştur. 
Bu süreç yürütülürken bir yandan 
da operasyonel uygulamalar 
sanallaştırılarak Ortaklık çalışanlarının 
uzaktan erişimine sunulmuştur.

Bu dönemde notebook bilgisayarların 
kurulumu yapılarak uzaktan 
çalışma için ihtiyacı olan personele 
bilgisayar temin edilmiştir. Talep 
edilen ek ihtiyacı kuruma asgari 
maliyet oluşturarak sunabilmek 
için Sanal Masaüstü (VDI) ortamı 
konumlandırılmış ve uzaktan 
çalışanların şahsi bilgisayarları ile iş 
yapabilmeleri sağlanmıştır.

Rezervasyon, biletleme, check-in 
sistemi Troya ile diğer havayolları 
ve handling firmaları arasındaki 
mesajlaşmalar, Ortaklık dışına 
gönderilen bagaj, kargo, MRO ve 
teleks mesajları vb. durumlar için 
kullanılan Type B güvenli mesajlaşma 
yapısının giderlerinin azaltılmasına 
yönelik yürütülen çalışmalar 
kapsamında optimizasyon yapılarak, 
2021 yılı içerisinde %35 tasarruf 
sağlanması planlanmaktadır.

BT kaynaklı aksaklık ve kesintilerin 
tekrarlanmasını önlemeye yönelik 
çalışmaların bir parçası olarak Kök 
Sebep Analizi sürecinde iyileştirmeler 
yapılmış; sağlanabilirliğinin maksimum 
düzeye çıkarılması ve müşteriye 
sunulan BT hizmetlerinin kalitesinin 
artırılmasına katkı sağlanmıştır. 

Bu çalışmanın destekleyici bir bileşeni 
olarak BT servislerinin izlenmesi 
için kullanılan izleme yazılımlarında 
modernizasyon yapılmış, maliyet 
optimizasyonu sağlayabilmek için 
açık kaynak kodlu yazılımlar ile 
çeşitlendirilmiştir.

Ortaklık ünitelerinden İstanbul 
Havalimanı Operasyon Merkezi'ne 
taşınanların ihtiyaç duyduğu 
gerekli altyapı kurulum işlemleri 
tamamlanmıştır. 

Ankara, Antalya, İzmir ve Adana 
lokasyonlarında network altyapısı 
iyileştirme ve yedeklilik çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.

Salgın döneminin finansallara etkisini 
minimize etmek için maliyetlerin 
düşürülmesine yönelik çalışmalar 
yapılmıştır.

Uzaktan çalışılan salgın döneminde 
Altyapı ve Operasyon Ekipleri salgın 
öncesindeki dönemde çalıştığı 
verimlilikte çalışarak, süreçlerini ve 
operasyonu sürdürülebilir kılmayı 
hedeflemiştir. Salgın öncesi aylık 12.000 
adet olarak gelen kayıt sayısı, salgın 
döneminde aylık 7.500 adet olmuş ve 
ekipler uzaktan çalışılan bu dönemde 
çözüm sağlamaya ve süreçlerini 
iyileştirmeye devam etmiştir.

T y p e  B  g ü v e n l i  m e s a j l a ş m a  y a p ı s ı n ı n  g i d e r l e r i n i n 
a z a l t ı l m a s ı n a  y ö n e l i k  y ü r ü t ü l e n  ç a l ı ş m a l a r  k a p s a m ı n d a 

o p t i m i z a s y o n  y a p ı l a r a k ,  2 0 2 1  y ı l ı  i ç e r i s i n d e  % 3 5 
t a s a r r u f  s a ğ l a n m a s ı  p l a n l a n m a k t a d ı r.

K u r u m s a l  G e l i ş i m  v e  B i l g i  T e k n o l o j i l e r i 
KURUM İÇİ FAALİYETLER
Bilgi teknolojileri servislerini eksiksiz 
ve en iyi kalitede yönetmek için servis, 
uygulama ve ürün envanterlerinin 
güncel ve tutarlı olması büyük 
önem taşımaktadır. Envanterlerin 
senkronizasyonunu kalıcı ve sürekli 
hale getirmek amacıyla servis, 
uygulama ve ürünleri tanımlamakta 
kullanılan öznitelikler konsolide 
edilerek ortak bir servis meta verisi 
oluşturulmuştur. Bilgi Teknolojileri 
Servis ve Destek Yönetim Sistemi 
veri tabanında depolanan servis, 
uygulama ve ürün verileri, Bilgi 
Teknolojileri Mimari Envanterinin ana 
verisi olarak kabul edilmiş; bu veriyi 
kullanarak BT Mimari görünümlerini 
ihtiyaç duyulan andaki en güncel 
haliyle üreten bir yazılım geliştirilerek 
otomasyon sağlanmıştır. 

Türk Hava Yolları’nın açık inovasyon 
stratejisi ve teknoloji odaklı yaklaşımını 
desteklemek için oluşturduğu dijital 
platformların başında Uygulama 
Programlama Arayüzü (API) Yönetimi 
Platformu gelmektedir. Ortaklıkta 
2017 yılından beri hizmet veren 
platform, 2020 yılının son çeyreğinde 
bilet satış acentelerinin hizmetine 
sunulmuş ve kullanım yaygınlaştırma 
çalışmaları başlamıştır. 2021 yılında 
aynı platform üzerinden kargo 
acentelerine yönelik BT servislerinin 
de sunulması hedeflenmektedir. 
Platformun hizmet çeşitliliği 
ve kullanım oranındaki artışı 
desteklemek amacıyla referans 
ürünler kapsamlı testlere tâbi 
tutularak değerlendirilmiş; BT 
Mimarisinin kritik bileşenlerinden 
birine dönüşen platformun güncelliği, 
güvenliği ve yüksek hizmet kalitesinin 
sürdürülmesine yönelik planlar 
hazırlanmıştır.

2020 yılı, önceki senelerde tasarımının 
yapıldığı ve uygulamaya alınan 
süreçlerin gözden geçirildiği bir yıl 
olmuştur. Portföy süreçlerinde yıllık 
planlamalar yapmak yerine daha 
iteratif ve çevik bir yaklaşımla proje 
talepleri aylık değerlendirilmeye 
başlanmıştır. Eldeki kaynakların en 
çok gelir getirecek ve en çok tasarruf 
sağlayacak projelere dedikasyonu 
sağlanarak işlerin bir an evvel teslim 
edilmesi yaklaşımı benimsenmiştir. 

Fast Track işlerin yönetildiği platform 
PPM’den JIRA’ya taşınarak, ekiplerin 
bir Kanban mantalitesi ile çalışması 
sağlanarak süreçler hızlandırılmıştır. 
Paralelde Talep Yönetim Süreci’nde, 
döneme özel ihtiyaçların hızlıca 
ele alınması sağlanmıştır. Özellikle 
temassız süreçler, müşteriye iadelerin 
otomatik yapılması, hediye çeki ile 
yapılması, HES kodu uygulamaları gibi 
başlıklarda ekiplerin hızlıca aksiyon 
almaları konusunda destekleyici rol 
sürdürülmüştür. 

Mega ölçekte olan projelerin (NDC, 
Ekstra Koltuk Satışı, Yurt Dışı Ürün 
Segmentasyonu, Kargo CRM, Kargo 
Work Order, Preorder İkram Satışı, vb.) 
yönetimi gerçekleştirilmeye devam 
etmektedir.

Salgın nedeniyle kurum genelinde 
uzaktan çalışma yaygınlığının artması 
sonucu genişleyen risk yüzeyine karşın 
kurum bilgi varlıklarının güvenliği ve 
operasyonel süreçlerin devamı için 
bilgi güvenliği süreçlerinin etkinliği 
artırılarak gerekli önlemler alınmıştır. 

Kurum bünyesinde İYS (İleti Yönetim 
Sistemi) uyumluluğunun sağlanması 
için yapılan çalışmalar tamamlanmış 
ve uyumluluk sağlanmıştır.

Kurum bünyesinde 
İleti Yönetim Sistemi 

uyumluluğunun 
sağlanması için 

yapılan çalışmalar 
tamamlanmış 
ve uyumluluk 
sağlanmıştır.

Portföy süreçlerinde 
yıllık planlamalar 

yapmak yerine 
daha iteratif ve 

çevik bir yaklaşımla 
proje talepleri aylık 
değerlendirilmeye 

başlanmıştır. 

Ankara, Antalya, 
İzmir ve Adana 
lokasyonlarında 

network altyapısı 
iyileştirme ve 

yedeklilik çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.

Ortaklık ünitelerinden 
İstanbul Havalimanı 

Operasyon Merkezi'ne 
taşınanların ihtiyaç 

duyduğu gerekli altyapı 
kurulum işlemleri 
tamamlanmıştır. 
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KVKK/GDPR (Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu) uyumu 
için çalışmalar büyük oranda 
tamamlanmıştır. Siber güvenlik tehdit 
izleme ve müdahale süreci 7/24 
olacak şekilde sağlanmıştır. Kurum 
ve müşterilerin kullandığı web, mobil 
ve diğer uygulamaların güvenliği 
için gerekli tedbirlerin alınması 
sağlanmıştır.

Yazılım geliştirme birimlerinin build ve 
deployment süreçlerini hızlandırmak, 
geliştirilen kaynak kodların kalite ya 
da güvenlik kontrollerini sürekli hale 
getirmek ve devreye alımlardaki 
riskleri minimize etmek için geliştirilen 
CI/CD pipeline’lar kullanıma 
sunulmuştur. Önümüzdeki dönemde, 
bu kontrollü akışların canlıya geçiş 
süreçlerinin zorunlu bir parçası haline 
getirilmesi planlanmaktadır.

Özellikle kritik ve ticari uygulamalar 
için test otomasyonlarına yatırım 
yapılmış ve bu sayede yazılımsal 
hataları daha erken safhalarda 
tespit etme kabiliyeti artırılmıştır. 
BT genelinde ise test süreçlerinin 
olgunluğunu artırmak amacıyla 
eğitimler koordine edilmiş; ayrıca 
hedefler ve süreç kontrol kriterleri 
tanımlanmıştır. Bunların yanı 
sıra yazılım kod kalitesini yukarı 
taşıyabilmek için KPI’lar tanımlanmış 
ve performans değerlendirmelerine 
girdi haline getirilmiştir.

İş yapış şekillerinin değiştiği ve evden 
çalışmaya geçilen salgın sürecinde 
çalışan iletişimi, sosyal medyanın 
birleştirici gücü kullanılarak; çeşitli 
yarışmalar, paylaşım etkinlikleri ve 
sohbet programları ile sürdürülmeye 
çalışılmıştır. Yeni işe başlayan 
çalışanların büyük bir kısmı ile 
birebir online görüşmelerle bir 
araya gelinerek, hasbihal toplantıları 
gerçekleştirilmiştir. Yazılım projelerinin 
büyüklüğünün saptanması ve 
projelerde çalışacak yazılımcıların 
veriminin ölçülmesi amacıyla Cosmic 
Function Point yöntemine geçilmesi 
konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

Bilgi teknolojilerinin önemli 
süreçlerinin temel performans 
kriterleri BT stratejik önceliklerine 
bağlı olarak güncellenmiş; ölçüm 
ve analiz fonksiyonları dijital ortama 
taşınarak otomatize edilmiş ve 
yönetim panelleri üzerinden anlık 
olarak takip edilebilir hale getirilmiştir. 
7 ana başlık ve 27 KPI bazında her bir 
BT departmanının aylık performansı 
veriye dayalı ölçülüp analiz edilerek 
sürekli iyileştirmeye devam 
edilmektedir.

BT satın alma, sözleşme, bütçe 
yönetimi, fiili harcama süreçlerinde; 
izlenebilirliği sağlamak, anlık 
raporlama yapabilmek amacıyla 
kurgulanan Finansal Yönetim Portalı, 
kullanıma alınmıştır. Hayata geçirilen 
portal ile cari bütçe-fiili raporlamaları 
da yatırım projelerinde olduğu 
gibi proje ve hesap bazında takip 
edilebilecektir.

S i b e r  g ü v e n l i k  t e h d i t  i z l e m e  v e  m ü d a h a l e  s ü r e c i 
7/ 2 4  o l a c a k  ş e k i l d e  s a ğ l a n m ı ş ,  k u r u m  v e  m ü ş t e r i l e r i n 

k u l l a n d ı ğ ı  w e b ,  m o b i l  v e  d i ğ e r  u y g u l a m a l a r ı n  g ü v e n l i ğ i 
i ç i n  g e r e k l i  t e d b i r l e r  a l ı n m ı ş t ı r.

K u r u m s a l  G e l i ş i m  v e  B i l g i  T e k n o l o j i l e r i 

7 ana başlık ve 27 
KPI bazında her bir 
BT departmanının 
aylık performansı 

veriye dayalı ölçülüp 
analiz edilmektedir.

Bilgi teknolojilerinin 
önemli süreçlerinin 
temel performans 

kriterleri BT stratejik 
önceliklerine 
bağlı olarak 

güncellenmiştir.
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İ n s a n  K a y n a k l a r ı 

SAYILARLA İNSAN KAYNAKLARI 

2020 yılı içerisinde Ortaklığın insan 
kaynağı ihtiyacı doğrultusunda 327 
kabin memuru, 107 kokpit personeli, 
54 yurt içi yer personeli, 3 yurt dışı 
merkez tayinli, 42 yurt dışı mahalli 
personel olmak üzere 533 kişi istihdam 
edilmiştir. 2020 yıl sonu itibarıyla Türk 
Hava Yolları’nın 15.540’ı erkek (%54,2) 
ve 13.128’i (%45,8) kadın olmak üzere 
toplam 28.668 çalışanı bulunmaktadır. 
Çalışanların ortalama kıdem yılı 7,56 
yıl ve ortalama yaşı 35,16’dır. Ortaklık 
bünyesinde çalışanlardan %37,09’u 
yer personeli, %20,07’si kokpit ekibi ve 
%42,84’ü kabin ekibidir. 2020 yıl sonu 
itibarıyla toplam uçak sayısı, kargo 
uçakları dâhil, 363 olan Türk Hava 
Yollarında uçak başına düşen personel 
sayısı 78,97’dir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Türk Hava Yolları’nın insan kaynakları 
politikası, Ortaklığın stratejik plan ve 
hedefleri doğrultusunda görevlerini 
etkin ve verimli bir şekilde yerine 
getirebilecek, mesleki ve etik kurallara 
bağlı, nitelikli personelin istihdamını 
ve bu personelin niteliklerinin 
sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 

Bu kapsamda, insan kaynakları 
planlaması, görev tanımlarının 
belirlenmesi ve kurum kültürü ve 
bilincinin oluşmasının sağlanması, 
personel istihdamı, geri bildirim 
sistemi, eğitim ve geliştirme, özlük 
işlemleri, sosyal ve ekonomik 
haklar, personel memnuniyetinin 
sağlanması, çalışma düzeni, disiplin ve 
ödüllendirme işlemleri insan kaynakları 
politikasının uygulama alanlarıdır. 

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

ÇALIŞAN DENEYİMİ

Türk Hava Yolları, çalışanlarının 
ve ailelerinin sağlığını en önemli 
hususlardan biri olarak görmektedir. 
Salgın sürecinde de çalışanların 
sağlığını korumak ve bu süreci 
en az hasarla atlatmak için Sağlık 
Bakanlığının yayımlamış olduğu 
koruyucu tedbirleri sıkı sıkıya 
uygulamıştır.

Türk Hava Yolları A.O., Mart 2020 
itibarıyla hızlı bir şekilde aksiyon alarak 
uzaktan çalışma düzenine geçiş 
yapmıştır.

Haziran ayı içerisinde çalışanların 
yeni çalışma düzenine dair talep ve 
önerilerini paylaşabileceği bir anket 
yayımlanmıştır. Anket sonuçlarına 
göre çalışanların %70’i uzaktan çalışma 
düzeninden memnun olduğunu, 
%43’ü Türk Hava Yolları’nın bu süreçte 
aldığı en iyi önlemin uzaktan çalışma 
olduğunu, %68’i uzaktan çalışmanın 
Türk Hava Yolları’nın iş sonuçlarına 
olumlu katkısı olduğunu, %70’i uzaktan 
verimli çalıştığını ifade etmiştir. Ayrıca, 
çalışanlar, açık uçlu alanlarda da 
uzaktan çalışmanın devamına yönelik 
taleplerini iletmişlerdir. Anket sonuçları 
doğrultusunda pek çok aksiyon 
alınarak çalışanların ihtiyaçlarına cevap 
verilmiştir.

Çalışanların talepleri ve salgının 
gidişatı değerlendirilerek Nisan ayında 
başlayan kısa çalışma düzeni, Eylül 
ayı itibarıyla tam zamanlı çalışma 
düzenine çevrilmiştir.

T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ' n ı n  i n s a n  k a y n a k l a r ı  p o l i t i k a s ı , 
O r t a k l ı ğ ı n  s t r a t e j i k  p l a n  v e  h e d e f l e r i  d o ğ r u l t u s u n d a 

g ö r e v l e r i n i  e t k i n  v e  v e r i m l i  b i r  ş e k i l d e  y e r i n e 
g e t i r e b i l e c e k ,  m e s l e k i  v e  e t i k  k u r a l l a r a  b a ğ l ı ,  n i t e l i k l i 
p e r s o n e l i n  i s t i h d a m ı n ı  v e  b u  p e r s o n e l i n  n i t e l i k l e r i n i n 

s ü r d ü r ü l e b i l i r l i ğ i n i  s a ğ l a m a k t ı r. 

Yeni çalışma düzeni usul ve 
esaslarının çalışanlara açıklanması 
için Uzaktan Çalışma Prosedürü 
yayımlanmış; bununla birlikte 
çalışanların uzaktan çalışmaya adapte 
olabilmeleri için esnek çalışma modeli 
uygulanarak çalışma saatleri yeniden 
düzenlenmiştir. 

Bu dönemde çalışanların uzaktan 
çalışma başta olmak üzere İK 
süreçlerine ilişkin tüm soruları Çalışan 
Destek Hattı tarafından e-mail ve 
WhatsApp aracılığıyla cevaplanmıştır. 

2020 yılında da çalışan bağlılığını 
ölçmek ve çalışanlardan alınan geri 
bildirimler doğrultusunda işveren 
markasını güçlendirmek amacıyla 
Çalışan Bağlılığı ve Deneyimi Anketi 
düzenlenmiş ve bu kapsamda çok 
sayıda aksiyon alınmıştır. 

Salgından önce çalışanların iş 
hayatı dışında bir araya gelmelerini 
sağlamak ve takım çalışması kültürünü 
yaygınlaştırmak için Hobi Kulüpleri 
kurulmuştur. 

Vermiş oldukları emeklere teşekkür 
etmek amacıyla, Ortaklık bünyesinde 
10., 20. ve 30. yılını doldurmuş 
çalışanlara altın rozet ve hediyeler 
takdim edilmektedir.

İnsan kaynaklarının karar alma 
süreçlerine stratejik düzeyde daha 
fazla katılımını sağlamak amacıyla 
kurulan İK Analitiği Birimi ile geçmiş 
veriler ışığında geleceğin tahmin 
edilerek önleyici aksiyonların alınması 
ve insan kaynakları verimliliğinin 
artırılması hedeflenmektedir.

Salgın sürecinde çalışanların sesini 
duymak için düzenli olarak görüşmeler 
yapmaya devam edilmiştir. Çalışanların 
işe adaptasyonunu kolaylaştırmak ve 
ölçmek için onboarding mülakatları, 
herhangi bir zaman diliminde tesadüfi 
olarak seçilen çalışanlarla bağlılığı 
ölçümlemek için kalış mülakatları 
ve son olarak ayrılış sürecinde ayrılış 
mülakatları düzenlenmiştir. Her zaman 
olduğu gibi 2020 yılında da çalışan 
deneyimini iyileştirmek için çalışanların 
sesine kulak verilmiş ve bu yönde 
iyileştirmeler yapılmıştır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Türk Hava Yolları, iş sağlığı ve güvenliği 
alanında uymakla yükümlü olduğu 
ulusal, yasal ve diğer şartlar ile havacılık 

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

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

533
KIŞI

2020 yılı içerisinde 
533 kişi istihdam 

edilmiştir.

Türk Hava Yolları 
A.O., Mart 2020 

itibarıyla hızlı bir 
şekilde aksiyon 
alarak uzaktan 

çalışma düzenine 
geçiş yapmıştır.

Ortaklık 
bünyesinde 

10., 20. ve 30. 
yılını doldurmuş 

çalışanlara 
altın rozet ve 

hediyeler takdim 
edilmektedir.

Yeni çalışma düzeni 
usul ve esaslarının 

çalışanlara 
açıklanması için 
Uzaktan Çalışma 

Prosedürü 
yayımlanmıştır.
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U y u m l u l u k  İ z l e m e  v e  S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k  Yö n e t i m i

UYUMLULUK İZLEME SİSTEMİ 
İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KALİTE 
ANLAYIŞI

Türk Hava Yolları, uçuş emniyeti, 
güvenilirliği, hizmet kalitesi ile 
tercih edilen, Avrupa’nın önde 
gelen ve küresel ölçekte faal bir 
hava yolu olarak; tüm faaliyetlerini, 
müşteri memnuniyetinden taviz 
vermeden tâbi olduğu kanunlara, 
ulusal ve uluslararası sivil havacılık 
kurallarına, taahhüt ettiği tüm şartlara 
uyumlu ve sürdürülebilirlik ilkesi ile 
gerçekleştirmektedir. 

UYUMLULUK YÖNETİMİ 

Dünyada parmakla gösterilen hizmet 
anlayışı ilkesiyle faaliyetlerine devam 
eden Türk Hava Yolları, faaliyetlerini 
planlarken ve yönetirken müşteri 
odaklı, çalışan odaklı ve çevre 
dostu yaklaşımı ile toplam kaliteyi 
gözetmektedir.

Türk Hava Yolları, sektörün öncü 
hava yolu olarak, yetkin ve tecrübeli 
personeli, köklü kurumsal hafızası, 
gelişmiş alt yapı ve teknolojisi, 
yeniliklere açık yönetim şekli ile 
müşteri memnuniyetini beklentinin 
üzerinde sağlamak amacıyla tüm 
dünyada kabul gören Uyumluluk 
İzleme Sistemi'ni kendine özgü 
denetim markası, Qualiteam ile 
işleterek kalite standartlarını en üst 
düzeyde tutmaktadır.

Ortaklığın misyonunu geliştirerek 
devam ettirmesi ve vizyonlarına 
ulaşması için sürdürdüğü istikrarlı 
yükselişin devamlılığını sağlamak 
amacıyla kurulan Qualiteam, 2020 
yılı itibarıyla etkin şekilde işletilmeye 
başlamıştır. Türk Hava Yolları’na özgü 
kalite standartlarını içinde barındıran 
Qualiteam, Ortaklığın uyguladığı 
Yönetim Sistemleri, Star Alliance, 
SHGM Yolcu Hakları, Marka Yönetimi 
gereklilikleri ile kalite performans 

T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ,  f a a l i y e t l e r i n i  p l a n l a r k e n  v e 
y ö n e t i r k e n  m ü ş t e r i  o d a k l ı ,  ç a l ı ş a n  o d a k l ı  v e  ç e v r e  d o s t u 

y a k l a ş ı m ı  i l e  t o p l a m  k a l i t e y i  g ö z e t m e k t e d i r.

Qualiteam, 2020 
yılı itibarıyla etkin 
şekilde işletilmeye 

başlamıştır. 

verileri ve operasyonel performans 
verilerini tek bir model altında 
toplayarak sürekli iyileştirmeye katkı 
sağlamaktadır. 

Qualiteam;
• Türk Hava Yolları adına 

gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin 
tâbi olunan kanunlara, ulusal ve 
uluslararası sivil havacılık kurallarına 
ve Türk Hava Yolları şartlarına sürekli 
uyumluluğunu ve uygunluğunu 
güvence altına almayı,

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

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

• Sürdürülebilirlik ilkesi ile faaliyetlerini 
çevreye ve insana minimum 
olumsuz etki ile gerçekleştirmeyi,

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

Türk Hava Yolları, farklı kültürlerden 
müşterilerin ihtiyaçlarını göz önüne 
alarak; günümüz ve gelecekteki 
beklentilerini doğru algılamak 
ve değerlendirilmek amacıyla 
tüm çalışmalarını, tedarikçi ve 
taşeronlarından sağladığı tüm ürün ve 
hizmetleri, Uyumluluk İzleme Sistemi 
içerisine dâhil etmekte ve sürekli 
iyileştirme amacıyla denetlemektedir. 

Ortaklık, 2020 yılında tüm dünyanın 
etkisi altında kaldığı koronavirüs 
salgınında toplam kalite anlayışından 
feragat etmeden, çalışanlar ve 
müşteriler için tüm gerekli sağlık 
ve güvenlik şartlarını, başta IATA, 
EASA ve SHGM olmak üzere tüm 
havacılık otoriteleri ve kuruluşlarının 
tavsiyelerine bağlı ve ilgili otoriteler 
ile sürekli iletişimde kalarak 
belirlemiştir. Salgın nedeniyle 
revize edilen ve oluşturulan bu 
yeni kural ve tavsiyelerin Ortaklığın 
tüm faaliyetlerinde uygulanmasını 
izlemek amacıyla her ay düzenli 
olarak denetim ve kalite kontroller 
icra edilmiştir. 2020 yılının zor koşulları 
ve havacılık sektörünün daha önce 
tecrübe etmediği bu şartlara rağmen, 
müşteri memnuniyeti ve uçuş 

emniyeti gözetilerek her operasyon 
sahası Uyumluluk İzleme Sistemi 
içerisinde yetkin ve yetkili 54 denetçi 
ve 42 kalite kontrolör tarafından 
111 denetim ve 547 kalite kontrol 
faaliyeti ile izlenerek; ürün, hizmet ve 
operasyon kalitesi değerlendirilmiş 
ve gerekli iyileştirme çalışmalarının 
yapılması sağlanmıştır. 

Türk Hava Yolları’nın tâbi olduğu 
kanun, sivil havacılık kuralları ve 
yönetim sistemleri gerekliliklerine 
uyumu, otoriteler ve akredite 
kuruluşları tarafından düzenli 
olarak değerlendirilmekte ve 
denetlenmektedir. 2020 yılında 
da Türk Hava Yolları tüm bu 
değerlendirme ve denetimlerden 
tam not alarak başarı ile çıkmış; yetki 
belgelerinin sürekliliğini sağlamıştır.

Türk Hava Yolları denetçileri bilgi ve 
tecrübeleri sebebiyle International 
Aviation Transportation Association 
(IATA) adına da denetimler 
gerçekleştirme ve diğer havayollarının 
emniyet ve güvenliğini denetleyerek 
sertifika alım süreçlerinde görev 
yapmaktadır. Bu denetimler:
• IATA DAQPC (De/Anti-Icing Quality 

Control Pool)
• IOSA (IATA Operational Safety 

Audit)
• IATA ISAGO (Safety Audit for 

Ground Operations)

2020 yılı içerisinde Türk Hava Yolları 
denetçileri bu kapsamda 107 adet 
denetim gerçekleştirmiştir. Ayrıca, 
Türk Hava Yolları denetçileri birçok 
ulusal ve uluslararası komite, çalışma 
grubu ve teknik ekiplerinde görev 
almakta; havacılığın geleceğine yön 
verilmesine destek olmaktadır.

• IATA EOC (Environmental Oversight 
Council) Group,

• IATA Sustainability Environmental 
Advisory Council,

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

• Star Alliance Sustainability Virtiual 
Expert Community,

• TSHA (Türk Sivil Havacılık 
Akademisi),

• CAE Inc. Consultant,
• SHGM (Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü), 
• Kabin Emniyet Grubu,
• IATA Cabin Operations Safety Task 

Force

547
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Kalite Kontrol 
Faaliyeti Sayısı
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KALİTE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Dünyada en fazla ülkeye sefer 
düzenleyen hava yolu şirketi Türk 
Hava Yolları, yürütmüş olduğu tüm 
süreçleri sürekli iyileştirmekte ve 
bunu, sisteminin bir parçası olarak 
kabul ederek hedeflerle yönetim 
prensibini benimsemektedir. Bu 
yaklaşımla ilerleyen Ortaklık, 2006 
yılından bu yana Kalite Yönetim 
Sistemi'ni sürdürmektedir. Süreçlerinin 
olgunluğunu ve yönetim sisteminin 
oturduğu sağlam temeli, sahip 
olduğu TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi Sertifikası ile göstermektedir.

Türk Hava Yolları, müşterilerinin 
güvenini ve bağlılığını kazanmak 
ve müşterilerle uzun soluklu ilişkiler 
geliştirmek adına tüm faaliyetlerinde 
müşteri odaklı bir yaklaşımı 
benimsemekte ve bu doğrultuda 
2015 yılından bu yana yolcu 
taşımacılığı hizmeti kapsamında TS 
EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Sistemi'ni uygulamaktadır. Yürütmüş 
olduğu Müşteri Memnuniyeti 
Sistemi'ne, kargo müşterilerinin 
beklentilerini de sistematik olarak 
karşılamak için kargo taşımacılığı 
hizmetini de 2019 yılında dâhil 
etmiştir.

Ortaklık, Uyumluluk İzleme Sistemi 
ile faaliyet ve yönetim sistemlerinde 
sürekli iyileştirme sağlamakta ve 
her yıl bağımsız denetim firmaları 
tarafından gerçekleştirilen tetkikler 
ile yönetim sistemlerinin sürekliliğini 
kanıtlamaktadır. 

2020 yılında bağımsız denetim 
firmasının gerçekleştirdiği 
belgelendirme denetimleri 
sonucunda sertifikalarının 
yenilenmesini sağlayan Türk Hava 

Yolları, müşteri geri bildirimlerinden 
elde edilen bilgiler sayesinde, ürün 
ve hizmetlerini iyileştirmekte ve 
sürekliliğini sağlamaktadır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

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

2020 yılında bağımsız denetim 
firması tarafından gerçekleştirilen 
gözetim tetkiki sonucunda belgesinin 
devamlılığını sağlayan Türk Hava 
Yolları, çalışan ve paydaşlarının bilgi 
güvenliği farkındalıklarını sağlamak 
amacı ile eğitim ve denetim 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Türk Hava Yolları, 2013 yılından bu 
yana toplumsal sorumluluk bilinciyle 
uygulamakta olduğu TS EN ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne 
ek olarak; IATA’nın oluşturduğu ve 
havacılık sektörü özelinde uygulanan 
bir çevre yönetim sistemi olan 
IEnvA Programına katılım kararını, 
2020 yılında IATA ile imzalamış 
olduğu MOU ile garantilemiştir. 
Hava yolu kuruluşları özelindeki bu 
çevre yönetim sistemi programı ile 
Ortaklığın sektör özelinde performans 
değerlendirmesinin sağlanması, 
iyileştirmeye açık yönlerin tespiti ve 
Ortaklığın çevre yönetim sisteminin 
sürekli iyileştirmesi amaçlanmaktadır.

T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ,  m ü ş t e r i l e r i n i n  g ü v e n i n i  v e  b a ğ l ı l ı ğ ı n ı 
k a z a n m a k  v e  m ü ş t e r i l e r l e  u z u n  s o l u k l u  i l i ş k i l e r 

g e l i ş t i r m e k  a d ı n a  t ü m  f a a l i y e t l e r i n d e  m ü ş t e r i  o d a k l ı 
b i r  y a k l a ş ı m ı  b e n i m s e m e k t e d i r.

U y u m l u l u k  İ z l e m e  v e  S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k  Yö n e t i m i
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

Türk Hava Yolları, Birleşmiş Milletlerin 
17 temel başlık altında belirlemiş 
olduğu Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarını desteklemekte; 
çalışmalarına bu amaçlar altındaki alt 
hedefler doğrultusunda yön vererek 
küresel amaçlara destek vermek 
için azami gayretle sürdürülebilirlik 
çalışmalarını yürütmeyi 
hedeflemektedir. Bu sorumluluk 
bilinciyle ulusal ve uluslararası 
arenada sürdürülebilirlik çalışmalarını 
destekleyerek üyesi olduğu birliklerin 
sürdürülebilirlik komitelerinde aktif rol 
almaktadır.

Havacılık sektöründe sürdürülebilirliğe 
yön veren öncü şirketlerden biri 
olan Türk Hava Yolları; Çevre, Sosyal, 
Ekonomik ve Yönetişim olmak üzere 
4 ana temel üzerine inşa ettiği 
Sürdürülebilirlik Stratejisini sürekli 
geliştirme prensibi doğrultusunda 
iyileştirebilmek amacıyla 2020 yılı 
başında Kurumsal Sürdürülebilirlik 
Yönetimi Müdürlüğü'nü ihdas etmiştir. 
Ortaklığın Sürdürülebilirlik stratejisi, 
yeni düzenlemelerle günden güne 
geliştirilmekte; paydaşlarının önem 
verdiği ve faaliyetlerini etkileyebilecek 
olan en önemli konulara odaklanmaya 
devam etmektedir. Bu öncelikli 
konuları belirlerken; Ortaklığın genel 
misyonu ve stratejisiyle birlikte, hem 
paydaşların beklentileri, hem de 
geniş çerçeveli toplumsal beklentiler 
dikkate alınmaktadır.

2020 yılında Ortaklığın sürdürülebilirlik 
alanında uluslararası arenadaki 
yerini daha da yukarı seviyelere 
taşımak amacıyla dünyanın önde 
gelen derecelendirme kuruluşları 
ile aktif olarak iletişim sağlanarak; 
sürdürülebilirlik çalışmaları 
paylaşılmıştır. Derecelendirme 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen 
değerlendirmeler sonucunda 
Ortaklığın Sürdürülebilirlik alanındaki 
performansına ilişkin çıktılar göz 
önünde bulundurularak iyileştirmeye 
açık alanlar belirlenmiş ve bu 
doğrultuda iyileştirmeye yönelik 
çalışmalar planlanmıştır. 2020 yılında 
da BORSA İstanbul Sürdürülebilirlik 
Endeksinde varlığını sürdürmeyi 
başarmış olan Türk Hava Yolları, 
uluslararası diğer endekslerde de 
performansını üst seviyelere taşımayı 
amaçlamaktadır. 

Türk Hava Yolları’nın sürdürülebilirlik 
kapsamında yürütmekte olduğu 
çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler 136.-
157. sayfalar arasında paylaşılmaktadır.

SERA GAZI EMİSYONLARININ 
YÖNETİMİ

Türk Hava Yolları, uçuş faaliyetleri 
ile İstanbul, Ankara ve İzmir çalışma 
alanlarında sürdürdüğü faaliyetler 
sonucu oluşan sera gazlarını TS EN 
ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının 
ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş 
Seviyesinde Hesaplanması Standardı 
çerçevesinde hesaplamakta, 
izlemekte ve raporlamaktadır. 
Oluşturulan Sera Gazı Raporunun 
içeriği 2016 yılından bu yana her yıl 
üçüncü taraf doğrulayıcı kuruluşlar 
tarafından doğrulanmaktadır.

IATA OPERATIONAL SAFETY 
AUDIT (IOSA) 
Türk Hava Yolları’nın ilk olarak 2005 
yılında sahip olduğu ve iki yılda bir 
yenilenen IATA Operational Safety 
Audit (IOSA) Sertifikası, IATA’nın 
uluslararası arenada Türk Hava 
Yolları’nı emniyetli bir hava yolu olarak 
tescil ettiği anlamına gelmektedir.

IOSA Sertifikasına sahip olmanın da 
ötesinde, Türk Hava Yolları’nın IOSA 
şartlarını karşılayabilecek düzeyde 
emniyetli ve güvenli operasyon 
gerçekleştirmesi, sürdürülebilir 
başarısının altında yatan en önemli 
dayanak noktalarından biridir.

Türk Hava 
Yolları, Birleşmiş 

Milletlerin 17 temel 
başlık altında 

belirlemiş olduğu 
Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçlarını 
desteklemektedir.

Türk Hava 
Yolları, 2020 yılı 

başında Kurumsal 
Sürdürülebilirlik 

Yönetimi 
Müdürlüğü'nü ihdas 

etmiştir. 
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Türk Hava Yolları, tüm Dünyada 
etkisini gösteren salgın şartları ve 
operasyonel kısıtlamalara rağmen 
2020 yılında gerçekleştirilen 
IOSA belge denetimini bir önceki 
denetimden daha iyi bir sonuçla 
başarı ile tamamlamış ve IOSA 
Sertifikası'nı yenileme hakkını elde 
etmiştir. 

SAFA

European Aviation Safety Agency 
(EASA) tarafından yürütülen Safety 
Assessment of Foreign Aircraft 
(SAFA) programına üye ülkelerin 
Sivil Havacılık Otoriteleri tarafından 
2020 yılı içerisinde 41 uluslararası 
meydanda 30 Sivil Havacılık Otoritesi 
tarafından Türk Hava Yolları 
uçaklarına gerçekleştirilen denetimler 
neticesinde elde edilen SAFA oranı, 
2020 yılını 0,318 değeri ile kapatmıştır.

SAFA oranı ortalaması 0,48 olan 
Avrupa ülkeleri operatörleri ile 
karşılaştırıldığında oldukça başarılı bir 
sonuç olan bu oranın yakalanmasında, 
daha etkin yönetilen ulusal ve 
uluslararası ilişkilerin yanı sıra, Ortaklık 
uçaklarına SAFA programı ile aynı 
yöntemle uygulanan, Türk Hava Yolları 
SACA ekibi tarafından gerçekleştirilen, 
Safety Assessment of Company 
Aircraft (SACA) Programı’nın da büyük 
etkisi bulunmaktadır.

Türk Hava Yolları, operasyonel 
emniyet ve güvenliğe verdiği 
önem ve gerçekleştirdiği 
yatırımların bir sonucu olan bu oran 
sayesinde, Türkiye’nin SAFA oranı 
ortalamasının düşürülmesine de katkı 
sağlamaktadır.

TCO

Türk Hava Yolları, sahip olduğu 
European Aviation Safety Agency 
(EASA) Third Country Operator (TCO) 
Yetkisi ile EASA üyesi ülkelere yolcu ve 
kargo taşımacılığı yapmaktadır. Türk 
Hava Yolları’nın ilk olarak 2015 yılında 
sahip olduğu EASA TCO Yetkisi'nin 
devamlılığının sağlanması; EASA’nın 
kurallarına uyumlu, emniyetli ve 
güvenli bir hava yolu olduğunun en 
önemli göstergesidir. Türk Hava Yolları, 
2020 yılında da EASA TCO Yetkisi'nin 
devamlılığını sağlamıştır.

COVID-19 AVIATION HEALTH 
SAFETY PROTOCOL

Türk Hava Yolları, EASA tarafından 
yayınlanan COVID-19 Aviation Health 
Safety Protocol’ü ilk imzalayan hava 
yollarından biri olmuştur. Ortaklık, 
EASA ve ECDC (European Centre for 
Disease Prevention and Control) ortak 
çalışması ile oluşturulan Operational 
Guidelines for the Management of 
Air Passengers and Aviation Personnel 
in Relation to the COVID-19 
Pandemic kurallarına hızlı bir şekilde 
adapte olmuştur.

Ortaklık, protokol maddelerinin 
uygulanmasına yönelik verileri EASA 
ile düzenli paylaşarak, belirlenen kural 
ve tavsiyelerin uygulanması ile salgının 
havacılık sektöründeki seyrinin düzenli 
olarak takip edilmesine olanak 
sağlamış ve kendi mevcut durumunu 
da sürekli izleyerek bu süreçte en iyi 
uygulamaları yürütmeyi hedeflemiş 
ve başarılı olmuştur.

T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı ,  2 0 2 0  y ı l ı n d a  g e r ç e k l e ş t i r i l e n 
I O S A  b e l g e  d e n e t i m i n i  b i r  ö n c e k i  d e n e t i m d e n 
d a h a  i y i  b i r  s o n u ç l a  b a ş a r ı  i l e  t a m a m l a m ı ş  v e 

I O S A  S e r t i f i k a s ı ' n ı  y e n i l e m e  h a k k ı n ı  e l d e  e t m i ş t i r. 

U y u m l u l u k  İ z l e m e  v e  S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k  Yö n e t i m i

Türk Hava Yolları, 
2020 yılında EASA 

TCO Yetkisi'nin 
devamlılığını 
sağlamıştır.

0,318
SAFA Oranı
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K u r u m s a l  İ l e t i ş i m

İNTERAKTİF PAZARLAMA İLETİŞİMİ 

• Türk Hava Yolları, Türkçe ve İngilizce 
iletişimin yanı sıra yıl boyunca 
bölgesel hedeflemeli içerikler 
ile Çince, Azerice, Urduca, Hintçe, 
Malayca, Arapça, Rusça gibi dillerde 
de iletişim yapmıştır.

• Sosyal medya hesapları ile globalde 
toplam 20 milyona yakın takipçisi 
olan Ortaklık, ayrıca 2020 yılı 
boyunca yaklaşık 2.000’e yakın 
post içeriği ve aylık ortalama 150 
içerik paylaşmıştır. Paylaşılan tüm 
içeriklerin toplam gösterilme sayısı 
500 milyon ve videoların toplam 
izlenme sayısı 150 milyon civarında 
gerçekleşmiştir.

• Türk Hava Yolları LinkedIn hesabı, 
yaklaşık 1 milyon takipçi sayısı ile 
rakip havayolları arasında 4’üncü 
sırada yer almaktadır.

• Twitter’da rakipleri arasında 
yaklaşık 3,5 milyon takipçi ile global 
havayolları sıralamasında ilk 3’te yer 
alan Türk Hava Yolları’nın 2020 yılı 
toplam etkileşimi ise Twitter için 
ortalama 2,5 milyonu bulmuştur. 

• Türk Hava Yolları, Facebook’ta 11 
milyonu bulan takipçi sayısı ile 
global havayolları sıralamasında 
Qatar Airways, KLM ve Emirates’in 
ardından 4’üncü sırada yer 
almaktadır. Air France, Etihad 
Airways, Lufthansa, Singapore 
Airlines, Delta ve British Airways ise 
sıralamada Ortaklığı izleyen diğer 
şirketlerdir.

• Instagram’da 2 milyona yaklaşan 
takipçi sayısı ile dünyadaki tüm hava 
yolu şirketleri arasında Emirates ve 
Qatar’ın ardından 3’üncü sırada olan 
Türk Hava Yolları’nın mecra bazında 
2020 yılı yaklaşık etkileşim sayısı 1 
milyon olmuştur. Instagram Reels, 
AR ve Guide özelliğini globalde ilk 
kullanan hava yolu markalardan biri 
olmuştur. 

S o s y a l  m e d y a  h e s a p l a r ı  i l e  g l o b a l d e  t o p l a m  2 0  m i l y o n a 
y a k ı n  t a k i p ç i s i  o l a n  O r t a k l ı k ,  a y r ı c a  2 0 2 0  y ı l ı 

b o y u n c a  y a k l a ş ı k  2 . 0 0 0 ' e  y a k ı n  p o s t  i ç e r i ğ i  v e  a y l ı k 
o r t a l a m a  1 5 0  i ç e r i k  p a y l a ş m ı ş t ı r. 

• YouTube’da 500 bini bulan takipçi 
sayısı ile global hava yolları arasında 
Emirates’in ardından ikinci sırada yer 
alan Türk Hava Yolları, video izlenme 
sayıları bakımından havayolları 
arasında dünyada birinci sırada yer 
almaktadır.

• Türk Hava Yolları A.O., 19 Mayıs 
2020’de gerçekleştirilen Tarihi 
Yolculuk Projesi ve 23 Nisan 2020’de 
hayata geçirilen Dünyanın En Büyük 
Türk Bayrağı Projesi ile Kristal Elma 
2020, Mediacat Felis, Instachamp ve 
Webrazzi ödüllerinde toplamda 13 
kategoride başarılı görülerek ödül 
almaya hak kazanmıştır.

• 2020 yılında da global ve bölgesel 
bağlamda gelen talepler 
doğrultusunda influencer iş 
birlikleri gerçekleştirmeye devam 
eden Ortaklık, yaklaşık 40 ülkeden 
200’ü aşkın influencer iş birliği 
gerçekleştirerek bu projeler 
sayesinde yaklaşık 500 milyonu 
bulan görüntülenme almıştır. 

2020 İLETİŞİM STRATEJİSİ

Türk Hava Yolları A.O., 2020 yılında 
salgınla birlikte iletişim stratejisinde 
değişikliğe gitmiş ve sosyal medyada 
paylaştığı içeriklerle umut aşılamaya 
gayret etmiştir. Salgın boyunca, 
Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu 
olarak, hem çalışanlarına hem de 
topluma olan sorumluluk duygusu 
ile tüm iletişimini tek bir motivasyon 
cümlesi altında toplamıştır: “Birlikte 
Başaracağız”. 

Bununla birlikte, koronavirüse karşı 
alınan önlemler hakkında paylaştığı 
içeriklerle yolcuları düzenli olarak 
hijyen ve güncel uçuş koşulları 
hakkında bilgilendiren Türk Hava 
Yolları, uçak içi ve operasyonları 
sırasında aldığı önlemlerin de altını 
çizerek, yolcuların sağlığına verdiği 
önemi vurgulamıştır.

Ortaklık, 19 Mayıs’ta gerçekleştirdiği 
“Tarihi Yolculuk” ve 23 Nisan’da 
gerçekleştirdiği “Ay Yıldız Göklerde” 
projeleri ile tüm Türkiye’ye moral 
vermiş ve rekorlara imza atmıştır. 
Uçuşların yeniden başlamasıyla 
birlikte gökyüzüyle tekrar buluşan 
Türk Hava Yolları, “Hasret Bitiyor” 
iletişimiyle de uçuşların başlamasını 
duyurmuştur. 

GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

“Kimseyi Geride Bırakmadık” 
Salgın süresince, kısıtlamalardan dolayı 
ülkelerine dönemeyen vatandaşlar 
için Ortaklık, sağlık ve güvenlik 
önlemlerine hassasiyet göstererek, 
seferler düzenlemiş; Türkiye’den 
ülkelerine dönmeye çalışan yabancı 
misafirlerin de memleketlerine 
kavuşmalarına vesile olmuştur. Türk 
Hava Yolları'nın gerçekleştirdiği bu 
değerli operasyonlar süresince yurt 
dışındaki vatandaşlar için düzenli ve 
anlık olarak bilgilendirme içerikleri 
paylaşılarak sorunsuz şekilde 
ülkelerine kavuşmaları için iletişim 
çalışmaları yürütülmüştür.

“Ay Yıldızlı Bayrağımız 
Göklerde” Projesi
Ulusal Egemenliğimizin 100. yılında, 
özel bir sefer düzenleyerek Türkiye 
semalarında dünyanın en büyük 
Türk bayrağını çizen Türk Hava Yolları 
A.O., Türk halkına moral veren bu 
özel uçuşu Flight Radar sitesinden 
canlı olarak yayınlamıştır. Yaklaşık 2 
milyon etkileşim alan tarihi “TK 1920” 
sefer sayılı özel uçuşla Türk Bayrağını 
sadece Türkiye’de değil dünyanın dört 
bir yanında dalgalandırmış olmuştur. 
Uçuş videosu, sosyal medyada 500 
milyon üzerinde görüntülemeye 
ulaşarak başarılı bir rekora imza atmış 
ve aynı zamanda Flight Radar web 
sitesi üzerinde canlı olarak en çok 
takip edilen birinci uçuş olmuştur.

Ortaklık, 19 Mayıs'ta 
gerçekleştirdiği 
“Tarihi Yolculuk” 

projesi ile tüm 
Türkiye'ye moral 

vermiştir.

Türk Hava Yolları 
A.O., 2020 yılında 
salgınla birlikte 

iletişim stratejisinde 
değişikliğe gitmiş 
ve sosyal medyada 

paylaştığı içeriklerle 
umut aşılamaya 
gayret etmiştir.
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K u r u m s a l  İ l e t i ş i m

Tarihi Yolculuk İletişimi
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nda Millî Mücadelemizin 
başladığı yere, Samsun’a özel bir 
yolculuk gerçekleştiren Türk Hava 
Yolları, hatıra bilet uygulaması ile 
herkesi bu yolculuğun bir parçası 
olmaya davet etmiştir. 10 milyona 
yakın biletin oluşturulduğu ve 350 
milyona yakın görüntülenme sayısı 
olan Tarihi Yolculuk Projesi, tüm 
Türkiye’yi “TK1919” sefer sayılı aynı 
uçakta buluşturmuştur. Ayrıca, 19 
Mayıs iletişimi ile Görsel İletişim 
Tasarımı, Yılın Dijital Pazarlama 
Kampanyası, Entegre Kampanyalar 
gibi çeşitli dallarda Kristal Elma 
2020, Mediacat Felis, Webrazzi ve 
Instachamp 11. Dönem Feed & Story 
ödüllerine lâyık görülmüştür.

Engelliler Günü İçeriği
Engelliler Gününde Türk Hava Yolları, 
bünyesinde çalışan emektarlar ile 
ilham veren bir projeye imza atmıştır. 
Çalışanların, engelleri nasıl aştığını 
kendi sözleriyle anlattıkları projenin 
sonunda yaklaşık 2 milyon gösterimle 
tek bir mesaj verilmiştir: “Engelleri 
Aşanlarla Ufukları Aşıyoruz”. 

Buluşma Vakti
2020 yılı boyunca zaman zaman 
seyahat kısıtlamaları ile hem yolcuların 
hem de Ortaklığın özlediği gökyüzü 
buluşması, #BuluşmaVakti etiketi ile 
paylaşılmış ve gerek ulusal gerekse 
globalde öne çıkan Türk Hava Yolları 
destinasyonlarına yer verilmiştir. 
Toplamda 10 adet post içeriği ile 
sürdürülen iletişim çalışması, sadece 
Instagram’da toplamda 500 bin 
izlenme alarak, takipçilerin beğenisini 
kazanmıştır.

Özel Tarifler Projesi
Ramazan ayının başlamasıyla beraber 
uçak içi ikramlardan en sevilen dört 
tanesinin (sütlaç, şakşuka, mercimek 
köftesi ve bademli kek) tarifleri 
takipçilerle paylaşılmış ve iftar 
sofralarına konuk olunmuştur. Türk 
Hava Yolları'nın tüm sosyal medya 
kanallarında yayınladığı tarif videoları 
yaklaşık 1 milyon izlenme alarak ilgiyle 
takip edilmiştir.

10 Kasım “Yerine Sevemem” Projesi 
10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. 
yıldönümü anısına duygusal bir film 
hazırlayan Türk Hava Yolları A.O., 
çeşitli yaş gruplarından kişilerin anma 
esnasındaki duygusal görüntülerinin 
yer aldığı filminde Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’e ait tarihi görüntülere 
de yer vermiştir. Gökhan Kırdar’ın 
“Yerine Sevemem” isimli şarkısı 
eşliğinde hazırlanan film, 5 mecrada 
yayınlanmış ve sonucunda yaklaşık 4 
buçuk milyon izlenme elde etmiştir.
 
Doğu Ekspresi Projesi 
Son günlerde oldukça popüler olan 
Doğu Ekspresi Turu tanıtımı için 
Romanya, Bulgaristan, Moldova, 
Gürcistan, Hırvatistan, Ukrayna gibi 
ülkelerden seçilen sosyal medya 
fenomenleri bir araya getirilmiştir. 
Fenomenler, Doğu Ekspresi Turu 
sırasında bölgeyi tanıtacak içerikler 
paylaşmış ve proje sonunda bölgenin 
tanıtımı için bir film hazırlanmıştır. 
Hazırlanan tanıtıcı film, Türk Hava 
Yolları'nın sosyal mecralarında yaklaşık 
2 milyon erişim alarak bölgenin 
popülerliğinin artmasına destek 
sağlamıştır.

Sağlık Çalışanları İletişimi
Salgın süresince gece gündüz 
mücadele veren sağlık çalışanlarının 
yanında olmak amacıyla Haziran 
2020’de tüm sağlık çalışanlarına, 
yolculuklarında kullanabilecekleri 
%40 indirim avantajı sunan Türk Hava 
Yolları, sosyal medya hesaplarından ay 
boyunca iletişimini gerçekleştirmiştir. 
Yapılan bu iletişim planı sayesinde 
yaklaşık 4 milyon gösterime ulaşılarak, 
başarılı bir kampanya ve iletişim 
sürdürülmüştür.

Cargo People
Turkish Cargo’nun salgın döneminde 
gittikçe artan çalışma yükünü 
üstlenen çalışanları, yaptıkları işler ile 
kargo taşıma süreçlerini anlatmış ve 
Cargo People serisine imza atılmıştır. 
Toplamda 5 adet videodan oluşan 
çalışma, sadece Instagram’da 200 
bine yakın izlenme almıştır.

Inflow Summit
Salgın şartlarına rağmen 23 ülkeden 
100’e yakın influencer Inflow Global 
etkinliği kapsamında Antalya’da 
ağırlanarak; Ortaklık ile Türkiye’nin 
tanıtımında aktif rol almıştır.

Instagram ve Facebook Filtreleri
Artırılmış gerçeklik teknolojisi 
kullanarak sosyal medya takipçilerine 
salgın şartlarında eğlenceli bir 
interaktif deneyim yaşatma 
amacı ile Instagram ve Facebook 
hesaplarına 10 adet filtre yükleyen 
Türk Hava Yolları, dünya çapında 
yaklaşık 2,5 milyon erişim sağlamıştır. 
Oyunlaştırma ve destinasyon tanıtımı 
gibi temalar ise filtrelerin ana eksenini 
oluşturmaktadır.

Terminal YouTube Lansmanı
Türk Hava Yolları’nın teknoloji, 
inovasyon ve girişimcilik platformu 
olan Terminal’in lansmanı 
YouTube canlı yayını ile 6 Temmuz 
2020 Pazartesi günü başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Türk Hava Yolları 
YouTube hesabından canlı yayınlanan 
çevrimiçi lansman etkinliği, başta 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı M. İlker Aycı olmak üzere 
sektörün önemli insanlarını böylesine 
bir canlı yayın ile bir araya getirerek 
alanında bir ilke imza atmış ve yaklaşık 
200 bin kişiye ulaşmıştır.

Ramazan ayının 
başlamasıyla beraber 

uçak içi ikramlardan en 
sevilen dört tanesinin 

(sütlaç, şakşuka, 
mercimek köftesi 
ve bademli kek) 

tarifleri takipçilerle 
paylaşılmıştır.

1 0  m i l y o n a  y a k ı n  b i l e t i n  o l u ş t u r u l d u ğ u  v e  3 5 0  m i l y o n a 
y a k ı n  g ö r ü n t ü l e n m e  s a y ı s ı  o l a n  Ta r i h i  Yo l c u l u k  P r o j e s i , 

t ü m  T ü r k i y e ' y i  “ T K 1 9 1 9 ”  s e f e r  s a y ı l ı  a y n ı  u ç a k t a 
b u l u ş t u r m u ş t u r. 

Yeni Umutlarla Merhaba 2021 Projesi
Umut yılı 2021’in hemen öncesinde, 
yeni yıla özel hazırlanan “Yeni 
Umutlarla, Merhaba 2021” başlıklı 
film, Türk Hava Yolları'nın sosyal 
medya hesaplarında paylaşılmıştır. 
Film, farklı kültür ve dillerde yeni yıla 
merhaba demesiyle beğeni kazanmış; 
Instagram, Facebook, Twitter, 
LinkedIn ve YouTube hesaplarında 
yayınlanarak, toplamda 6 milyona 
yakın izlenme elde etmiştir.

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

2020 yılı genelinde;
• 1.694.802.590 reklam gösterimi,
• 5.364.220 reklam tıklaması,
• 153.689.639 video izlenmesi 

alınmıştır.

2019 yılında 180 olan yurt dışı 
kampanya sayısı salgın nedeniyle %55 
oranında azalarak 2020 yılında 82 
olarak gerçekleşmiştir.

Kampanya detayları;
• 46 Adet Beyond Varışlı Satış 

Kampanyası
• 19 Adet İmaj Kampanyası
• 12 Adet Türkiye Varışlı Satış 

Kampanyası
• 5 Adet Diğer Kullanımlar

“Yeni Umutlarla, 
Merhaba 2021” 

başlıklı film, Türk 
Hava Yolları'nın 
sosyal medya 
hesaplarında 
paylaşılmıştır.

23 ülkeden 100'e 
yakın influencer 

Inflow Global 
etkinliği kapsamında 

Antalya'da 
ağırlanmıştır.

1 MILYON
IZLENME

Türk Hava Yolları'nın 
Tarif Videolarının 

İzlenme Sayısı
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O n l i n e  K a n a l l a r

Hâlihazırda 13 dilde hizmet veren web 
sitesi ve 7 dilde hizmet veren mobil 
uygulaması ile her yıl yüz milyondan 
fazla ziyaretçiye ulaşan Türk Hava 
Yolları online kanalları, 2020 yılında 
yeni teknolojilere uyum sağlayarak 
akıllı asistan ChatBot Boti ve Blog 
Turkish Airlines projelerini hayata 
geçirmiş ve yolcularla etkileşim 
kanallarını çağın gereklerine uygun 
olarak genişletmiştir.

CHATBOT BOTİ

Yapay zekâ botu Chatbot Boti, Türk 
Hava Yolları yolcularının sorularına 
çeşitli mesajlaşma platformları 
vasıtasıyla hızlı, kesintisiz ve 
doğru yanıtlar vermek amacıyla 
geliştirilmiştir. WhatsApp, Messenger, 
Telegram ve BiP olmak üzere dört 
adet mesajlaşma platformunda yer 
alan Boti’nin müşteri taleplerine yanıt 
veremediği durumlarda da yolcuların 
müşteri temsilcilerine bağlanarak 
aynı kanal üzerinden iletişime 

devam etmesini sağlamak amacıyla 
çalışmalar yürütülmüştür. Çok yakında 
yolcuların; check-in ve bagaj hakkı 
sorgulama gibi birçok işlemi Boti 
üzerinden hızla gerçekleştirebilmesi 
planlanmaktadır. 

TÜRK HAVA YOLLARI BLOG

Türk Hava Yolları’nı ve Türkiye’yi 
tanıtmak, seyahat severlere ilham 
vermek ve seyahati kolaylaştırmak 
amacıyla yola çıkan Turkish Airlines 
Blog Projesi, 2020 yılının Haziran 
ayında yayına alınmıştır. 2020 yılında 
Türkçe ve İngilizce olmak üzere, 
onlarca konu ve kategoride yüzlerce 
blog içeriği yayınlanarak yolcuların 
istifadesine sunulmuştur. Mevcut 
içeriklere ek olarak podcastler, 
röportajlar ve kurumun tarihine 
dair içeriklerle Türk Hava Yolları 
Blog’u zenginleştirme çalışmaları 
yürütülmektedir. 

Ya p a y  z e k â  b o t u  C h a t b o t  B o t i ,  T ü r k  H a v a  Yo l l a r ı 
y o l c u l a r ı n ı n  s o r u l a r ı n a  ç e ş i t l i  m e s a j l a ş m a  p l a t f o r m l a r ı 

v a s ı t a s ı y l a  h ı z l ı ,  k e s i n t i s i z  v e  d o ğ r u  y a n ı t l a r  v e r m e k 
a m a c ı y l a  g e l i ş t i r i l m i ş t i r. 

ONLINE İADE GELİŞTİRMELERİ

Küresel salgın döneminde yolcuların 
iade işlemlerini kolaylaştırmak 
amacıyla Online İade Formu 
düzenlenerek tüm iade taleplerinin 
Türk Hava Yolları web sitesi üzerinden 
yapılabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca 
otomatik iade seçeneklerine bilet 
bedelinin %15 fazlası ile seyahat 
çeki düzenlenmesi de eklenmiştir. 
Düzenlenen bu seyahat çeklerinin 
ödeme yöntemlerine eklenmesiyle 
web sayfasından yeniden bilet 
düzenlenebilmesi sağlanmıştır. 

FİYATI KORU UYGULAMASI

Yolcuların, rezervasyon yaptıkları 
anda belirlenen ücretleri biletleme 
anına dek korumalarını sağlayan 
ve bu sayede fiyat artışından 
etkilenmeyeceklerini garanti altına 
alan Fiyatı Koru Uygulaması, ücretli 
olarak kullanıma sunulmuştur. Miles 
and Smiles üyelik statüsü Classic Plus 
ve üzeri olan yolcular için bu hizmet 
uçuş süresi ve üyelik statüsüne göre 
ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. 

MOBİL UYGULAMADA FAZLA 
BAGAJ SATIŞI

Daha önce web sayfasından 
yapılabilmekte olan fazla bagaj 
satışı işlemleri, mobil uygulamaya 
da entegre edilerek yolcuların bagaj 
haklarını online kanallar aracılığıyla 
hızlıca artırabilmesi sağlanmıştır.

ÖĞRENCİ ÜCRETLERİNİN SATIŞI

Online kanallarda yalnızca iç 
hatlarda, YÖK veya MEB aracılığıyla 
doğrulanmış öğrencilere sunulabilen 
öğrenci ücretleri, 2020 yılında yapılan 
geliştirmelerle Miles & Smiles Üyesi 
olan ve öğrenci belgesi doğrulaması 
yapan öğrenciler için hem web sitesi 
hem mobil uygulamalarda, tüm 
parkurlarda kullanıma açılmıştır. 

EKSTRA KOLTUK SATIŞI

Küresel salgın döneminde yolcuların 
beklentilerini karşılamak amacıyla, 
Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil 
uygulaması üzerinden, yan koltuğun 
boş kalacak şekilde satın alınmasını 
sağlayan Ekstra Koltuk Satışı 
Uygulaması başlatılmıştır. 

Türk Hava Yolları 
web sitesi ve 

mobil uygulaması 
üzerinden Ekstra 

Koltuk Satışı 
Uygulaması 

başlatılmıştır. 

Fazla bagaj satışı 
işlemleri, mobil 

uygulamaya entegre 
edilmiştir.

7
Mobil 

Uygulamadaki 
Dil Sayısı
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F i n a n s a l  R i s k  Yö n e t i m i

N a k i t  a k ı m  r i s k i n i n  e t k i n  b i r  ş e k i l d e  y ö n e t i l e b i l m e s i 
a ç ı s ı n d a n ,  h e r  a y  d ü z e n l i  o l a r a k  i l e r i y e  d ö n ü k  O r t a k l ı k 

n a k i t  a k ı m  t a h m i n  ç a l ı ş m a s ı  y a p ı l m a k t a d ı r. 

Riskten korunma işlemlerinde fiyatı, 
jet yakıtı fiyatı ile tarihi olarak yüksek 
ilişkiye sahip ve piyasa derinliği daha 
fazla olan ham petrol dayanak varlığı 
üzerine dizayn edilmiş türev ürünler 
kullanılmaktadır. 

FAİZ ORANI RİSKİ YÖNETİMİ

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

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

DÖVİZ KURU RİSKİ YÖNETİMİ

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

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

Döviz kuru riskinden korunma 
stratejisi doğrultusunda hesaplanan 
USD açık pozisyonunun EUR ile 
kapatılması amacıyla, en fazla 
gelecek 24 aylık dönemi kapsayacak 
vadede ve bir sonraki ayın öngörülen 
açık pozisyonunun en fazla %60’lık 
kısmına ulaşacak miktarda riskten 
korunma işlemleri yapılmaktadır. 

Söz konusu işlemler için forward 
ve opsiyon temelli primsiz 
ürünler kullanılmaktadır. Benzer 
şekilde, hesaplanan Türk lirası açık 
pozisyonunun avro ile kapatılması 
amacıyla, en fazla gelecek 18 aylık 
dönemi kapsayacak vadede ve 
bir sonraki ayın öngörülen açık 
pozisyonunun en fazla %50’lik 
kısmına ulaşacak miktarda riskten 
korunma işlemleri yapılmaktadır. 
Söz konusu işlemler için ise forward 
kullanılmaktadır.

KARŞI TARAF RİSKİ YÖNETİMİ

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

Mevduat ve türev işlemlerde, 
uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşlarının finansal kuruluşlar 
için belirlediği kredi risk notları 
dikkate alınarak kararlaştırılan eşik 
kredi risk notunun altında kalan 
kuruluşlar ile işlem yapılmaması 
tercih edilmektedir. Eşik değerin 
üzerinde kalan finansal kuruluşlar 
ile de kredi riski değerlendirme 
metodolojisi kapsamında belirlenen 
risk seviyelerine göre atanan limitler 
dâhilinde çalışılmaktadır. 

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

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ 
UYGULAMALARI

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

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

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

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

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

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

NAKİT AKIM RİSKİ YÖNETİMİ

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

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

AKARYAKIT FİYATI RİSKİ YÖNETİMİ

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

Bu çerçevede en fazla gelecek 24 
aylık dönemi kapsayacak vadede 
ve bir sonraki ayın öngörülen yakıt 
tüketiminin en fazla %60’lık kısmına 
ulaşacak miktarda riskten korunma 
işlemi yapılmaktadır. Söz konusu 
işlemler için swap ve opsiyon 
temelli primli/primsiz türev ürünler 
kullanılmaktadır. 
 

Yurt dışı kuruluşlarla 
“International Swaps 

and Derivatives 
Association” 

(ISDA) sözleşmesi 
imzalanmaktadır.

Yurt içi kuruluşlarla 
“Türev Çerçeve 

Sözleşmesi” 
imzalanmıştır.

Etkin bir nakit 
yönetimi politikasının 

tesis edilmesi 
ve uygulanması 

Ortaklığın üzerinde 
hassasiyetle durduğu 

unsurların başında 
gelmektedir. 

Türk Hava Yolları'nın 
finansal risk 

yönetimi politikası 
temel olarak 

gelecekteki sağlıklı 
nakit akımı ve 

likidite teminini 
amaçlamaktadır. 
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O r g a n i z a s y o n  Ş e m a s ı

YÖNETİM 
KURULU

İCRA KOMİTESİ

GENEL 
MÜDÜRLÜK

GN.MD.
 (İNSAN 

KAYNAKLARI) 
YRD.

GN.MD. 
(KARGO) YRD.

GN.MD. 
(KURUMSAL 

GELİŞİM VE BİLGİ 
TEKNOLOJİLERİ) 

YRD.

GN.MD.
(MALİ) YRD.

GN.MD. 
(PAZARLAMA VE 

SATIŞ) YRD.

GN.MD. (TİCARİ) 
YRD.

GN. MD. (UÇUŞ 
İŞLETME) YRD.

GN. MD. (YATIRIM 
VE TEKNOLOJİ) 

YRD.

GENEL HAVACILIK 
VIP UÇAKLARI 

OPERASYON BŞK.

İŞTİRAKLER BŞK.

BASIN 
MÜŞAVİRLİĞİ

ÖZEL BÜRO BŞK.

TEFTİŞ KURULU 
BŞK.

İSTİHDAM BŞK.

SOSYAL VE İDARİ 
İŞLER BŞK.

EĞİTİM BŞK.

KURUMSAL 
İLETİŞİM BŞK.

KURUMSAL 
PAZARLAMA VE 

DAĞITIM KANALLARI 
BŞK.

PAZARLAMA BŞK.

SATIŞ BŞK. 
(1.BÖLGE)

SATIŞ BŞK. 
(2.BÖLGE)

SATIŞ BŞK. 
(YURT İÇİ)

ÜRETİM PLANLAMA 
BŞK.

GELİR YÖNETİMİ 
BŞK.

KARGO 
OPERASYON BŞK.

BT STRATEJİ VE 
YÖNETİŞİM BŞK.

GENEL SATINALMA 
BŞK.

KARGO 
PAZARLAMA BŞK.

DİJİTAL İNOVASYON 
VE ANALİTİK 

ÇÖZÜMLER BŞK.

MUHASEBE VE MALİ 
KONTROL BŞK.

KARGO SATIŞ BŞK.

KARGO ÜRÜN 
YÖNETİMİ BŞK.

KURUMSAL VE 
OPERASYONEL 
ÇÖZÜMLER BŞK.

MÜŞTERİ 
ÇÖZÜMLERİ BŞK.

KARGO İŞ 
GELİŞTİRME VE 

ORGANİZASYON 
BŞK.

ALTYAPI VE 
OPERASYON BŞK.

FİNANS BŞK.

İKRAM VE UÇAK İÇİ 
ÜRÜNLER BŞK.

İSTANBUL 
İSTASYON BŞK.

BÖLGESEL UÇUŞLAR 
BŞK./ANK

YER İŞLETME BŞK.
KURUMSAL 

EMNİYET BŞK.
UÇUŞ İŞLETME BŞK.

TEKNİK BŞK.

UÇUŞ EĞİTİM BŞK.

ENTEGRE 
OPERASYON 

KONTROL BŞK.

KABİN HİZMETLERİ 
BŞK.

EKİP PLANLAMA 
BŞK.

ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER VE 

İTTİFAKLAR BŞK.

HUKUK 
MÜŞAVİRLİĞİ

YATIRIM YÖNETİMİ 
BŞK.

KALİTE GÜVENCE 
BŞK.

KURUMSAL 
İNOVASYON VE 
PROJELER BŞK.

GÜVENLİK BŞK.
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K u r u m s a l  Yö n e t i m  İ l k e l e r i n e  U y u m  B e y a n ı

Uluslararası platformda Türkiye’yi 
ve Türk havacılık sektörünü en iyi 
şekilde tanıtmayı ve temsil etmeyi 
hedefleyen, şeffaflık, adalet, 
sorumluluk ve hesap verebilirlik 
prensiplerini ilke edinmiş olan 
Ortaklığımız, Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 
Tebliği ekinde yer alan Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’nden zorunlu olan 
tüm ilkelere uymakta olup, zorunlu 
olmayan ilkelere ise uyum konusunda 
azami özeni göstermektedir. 

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

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

K u r u m s a l  Yö n e t i m  İ l k e l e r i  U y u m  R a p o r u 

Uyum Durumu Açıklama

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ 
KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını 
etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar 
güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde 
yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

X

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını 
zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.

X

1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde 
ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında 
verilmiş olmasını temin etmiştir.

X

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma 
imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet 
konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında 
genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme 
eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

X

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili 
yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal 
tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan 
yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır 
bulunmuştur.

X

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve 
yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı 
bir maddede yer verilmiştir.

X Bağış tutarı açıklanırken bağıştan yararlananlara yer 
verilmemiştir.

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın 
menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak 
yapılmıştır.

X Medyadan Genel Kurul toplantısına katılım talebi 
gelmemiştir. Söz hakkı olmaksızın menfaat sahiplerinin 

katılımı gerçekleşmiştir.

1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını 
zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama 
bulunmamaktadır.

X

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı 
bulunmamaktadır.

X Ortaklığımızın ödenmiş sermayesi her biri 1 Kuruş 
nominal değerli 137.999.999.999 adet A grubu hisse 
ve 1 Kuruş nominal değerli 1 adet C grubu hisseden 

oluşmaktadır. C Grubu hisse T.C. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait olup, 
C Grubu hisseye tanınan imtiyazlar Ortaklığın Ana 

Sözleşmesinde tanımlanmıştır.

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de 
getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu 
herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını 
kullanmamıştır.

X

1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami 
özen göstermiştir.

X

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin 
yirmide birinden daha düşük bir orana sahip 
olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas 
sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.

X

1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım 
politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde 
kamuya açıklanmıştır.

X

1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın 
gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul 
ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta 
asgari bilgileri içermektedir.

X

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın 
kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.

X

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay 
sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında 
denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.

X
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Uyum Durumu Açıklama

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir 
kısıtlama bulunmamaktadır.

X

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı 
kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri 
içermektedir.

X

2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin 
%5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin 
adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal 
internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.

X

2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler 
Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde 
ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.

X

2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket 
faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin 
etmektedir.

X

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer 
alan tüm unsurları içermektedir.

X

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET 
POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, 
sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde 
korunmaktadır.

X

3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika 
ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde 
yayımlanmaktadır.

X

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik 
açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli 
mekanizmalar oluşturulmuştur.

X

3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar 
çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.

X

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE 
KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme 
veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

X

3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran 
önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini 
almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler 
uygulanmıştır.

X

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam 
politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir 
halefiyet planlaması benimsemiştir.

X

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak 
belirlenmiştir.

X

3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası 
bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için 
eğitimler düzenlemektedir.

X

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer 
planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların 
bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.

X

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine 
ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili 
sendikaların da görüşü alınmıştır.

X

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri 
tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak 
çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında 
kullanılmıştır.

X

K u r u m s a l  Yö n e t i m  İ l k e l e r i  U y u m  R a p o r u 

Uyum Durumu Açıklama

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını 
önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve 
duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya 
yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, 
hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler 
alınmıştır.

X

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş 
sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını 
desteklemektedir.

X

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı 
sağlanmaktadır.

X

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve 
koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet 
göstermiştir.

X

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin 
taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda 
bu durum müşterilere bildirilmektedir.

X

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite 
standartlarına bağlıdır.

X

3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır 
kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya 
yönelik kontrollere sahiptir.

X

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı 
belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde 
yayımlamıştır.

X

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. 
Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler 
almıştır.

X

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun 
vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk 
yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.

X

4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim 
kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak 
onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini 
ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya 
koymaktadır.

X

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve 
pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

X

4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık 
faaliyet raporunda açıklanmıştır.

X

4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve 
faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol 
sistemi oluşturmuştur.

X

4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair 
bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.

X

4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı 
(genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve 
tanımlanmıştır.

X Havacılık sektörünün dinamik yapısı gereğince 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı’nın aynı kişi 

olması yeknesaklık sağlanması bakımından daha uygun 
olacağından Ortaklığımızın Yönetim Kurulu Başkanı ve 

İcra Kurulu Başkanı aynı kişidir.

4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve 
kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde 
çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri 
arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay 
sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve 
kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde 
çalışmıştır.

X

4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki 
kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin 
olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle 
yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

X Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki 
kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin 

yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin 
%25'ini aşmamaktadır. Sigorta teminatı 10 Milyon ABD 

dolarıdır.
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K u r u m s a l  Yö n e t i m  İ l k e l e r i  U y u m  R a p o r u 

Uyum Durumu Açıklama

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için 
asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak 
için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık 
olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci 
bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

X Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranı ile ilgili 
belirlenen bir hedef bulunmamakla birlikte, 2020 yılı 
itibarıyla Ortaklık Yönetim Kurulu’nun bir kadın üyesi 

bulunmaktadır.

4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden 
en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 
5 yıllık tecrübesi vardır.

X

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu 
toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.

X

4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla 
ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere 
gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.

X

4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı 
olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri 
diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.

X

4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı 
vardır.

X

4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde 
yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale 
getirilmiştir.

X

4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki 
tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta 
ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde 
hazırlanmaktadır.

X

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka 
görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu 
üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul 
toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

X Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka 
görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. 

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler 
genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine 

sunulmuştur.

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE 
OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir 
komitede görev almaktadır.

X Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan üç komitenin 
başkanlarının ve Denetimden Sorumlu Komite 

Üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden 
seçilme zorunluluğu bulunduğu için her bir yönetim 
kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü 
kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini 
almıştır.

X

4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/
kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet 
raporunda yer verilmiştir.

X

4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor 
düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.

X

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ 
SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE 
SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir 
şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek 
üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi 
gerçekleştirmiştir.

X Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi 
yapmamaktadır.

4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi 
birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine 
kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya 
ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları 
iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir 
kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar 
lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

X

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet 
raporunda kişi bazında açıklanmıştır.

X Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür 
Yardımcılarına ödenen ücret ve ikramiye dahil tüm 

menfaatlerin toplamı yıllık faaliyet raporunda toplam 
olarak paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

K u r u m s a l  Yö n e t i m  B i l g i  F o r m u

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve 
toplantılarının sayısı

Ortaklığımız 4 adet yatırımcı konferansı ve roadshowa katılmış, 90 adet telekonferans 
görüşmesi ve 100'ün üzerinde bireysel/kurumsal yatırımcı toplantısı gerçekleştirmiştir. Mali 
tablolara ilişkin sonuçlar üzerine 4 adet telekonferans organize etmiştir.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı 0

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi 
sayısı

0

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin 
duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825833

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı 
olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Sunuluyor.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun 
onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili 
KAP duyurularının bağlantıları

Oybirliği bulunmayan işlem yoktur.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında 
gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP 
duyurularının bağlantıları

-

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında 
gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle 
ilgili KAP duyurularının bağlantıları

-

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara 
ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Bağış Politikası

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel 
kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833614

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula 
katılımını düzenleyen madde numarası

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Bağımsız denetçi temsilcisi ve çalışanlar gibi menfaat sahipleri söz hakkı olmaksızın genel 
kurula katılmıştır.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet 

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy 
oranları

Ortaklığımızın ödenmiş sermayesi her biri 1 Kuruş nominal değerli 137.999.999.999 adet A grubu 
hisse ve 1 Kuruş nominal değerli 1 adet C grubu hisseden oluşmaktadır. C Grubu hisse T.C. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait olup, C Grubu hisseye tanınan 
imtiyazlar Ortaklığın Ana Sözleşmesinde tanımlanmıştır.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı %49,12

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya 
oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili 
esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

-

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer 
aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını 
teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan 
karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem 
maddesine ilişkin tutanak metni

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 14.1 no.lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye 
Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/ TFRS) uygun olarak hazırlanan 
ve KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından 
denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 
4.536.000.000.-TL net dönem karı bulunmakta olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na 
göre tutulan kayıtlarda) ise 1.530.828.154.-TL net dönem karı vardır. Ayrıca; yasal kayıtlarda 
17.818.113.556.-TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Bu çerçevede; yasal kayıtlarda 
bulunan net dönem karının geçmiş yıllar yıllar zararına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda 
kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından Türkiye Muhasebe / Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 
4.536.000.000.-TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup, 
2019 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu teklifi ve ekindeki Kar Dağıtım Tablosu 
Genel Kurul'un tasvibine sunulmaktadır.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını 
teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer 
aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833614
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KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal 
yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı 
bölümlerin adları

Yatırımcı İlişkileri - Sık Sorulan Sorular

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir 
şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi 
pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Yatırımcı İlişkileri / Hakkımızda / Ortaklık Yapısı

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe - İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen 
bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları 
veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında 
yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının 
yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu ve Komiteler - Bağımsızlık Beyanları

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere 
ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu ve Komiteler

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve 
üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa 
numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu ve Komiteler

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek 
mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası 
veya bölüm adı

Yoktur.

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları 
hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Diğer Hususlar

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi 
hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve 
bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa 
numarası veya bölüm adı

Diğer Hususlar

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı 
karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya 
bölüm adı

Faaliyet Konusu, Ortaklık Yapısı, Bağlı Ortaklık ve İştirakler

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer 
toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine 
ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında 
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

İnsan Kaynakları - Kurumsal Sosyal Sorumluluk

MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer 
aldığı bölümün adı

Yoktur.

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine 
kesinleşen yargı kararlarının sayısı

-

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı İstihdam Başkanı

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri Telefon Numarası : 0 (212) 371 07 29 e-posta: thy@etikhat.com

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim 
organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer 
aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç 
düzenleme bulunmamaktadır.

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Hava-İş Sendikası

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı 
geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planları oluşturmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı 
ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı 
bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Kariyer / Aday Bilgilendirme, Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Etik 
Değerler

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Pay edindirme planı bulunmuyor.

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi 
önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları 
politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili 
maddelerinin özeti

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Etik Değerler

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine 
kesinleşen yargı kararı sayısı

-

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer 
aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Etik Değerler

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk 
raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal 
sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal 
yönetim konularında alınan önlemler

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Çevre Politikası

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla 
mücadele için alınan önlemler

Etik Kurallar'ın içerisinde rüşvet ve yolsuzlukla ilgili hususlar belirtilmiştir. Ayrıca, iç kontrol 
mekanizması oluşturulmuştur.

YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin 
tarihi

Performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde 
bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet 

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim 
kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Yetki devri olmamıştır.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer 
ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

34

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin 
değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa 
numarası

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulu başkanının adı Mehmet İlker Aycı

İcra başkanı / genel müdürün adı Mehmet İlker Aycı / Bilal Ekşi

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün 
aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP 
duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824800

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları 
ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin 
%25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP 
duyurusunun bağlantısı

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara 
ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır. Sigorta 

teminatı 10 Milyon ABD dolarıdır.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu 
üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası 
hakkında bilgi verilen bölümün adı

Böyle bir politika bulunmamaktadır.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı 1 - %11

K u r u m s a l  Yö n e t i m  B i l g i  F o r m u

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul 
Tarihi

Genel kurul 
gündemiyle 
ilgili olarak 

şirkete 
iletilen ek 
açıklama 

talebi sayısı

Pay 
sahiplerinin 

genel 
kurula 
katılım 
oranı

Doğrudan 
temsil 
edilen 

payların 
oranı

Vekaleten 
temsil edilen 
payların oranı

Şirket'in kurumsal 
internet sitesinde 

her gündem 
maddesiyle ilgili 

olumlu ve olumsuz 
oyları da gösterir 

şekilde genel 
kurul toplantı 

tutanaklarının yer 
aldığı bölümün adı

Kurumsal 
internet 
sitesinde 

genel kurul 
toplantısında 

yöneltilen tüm 
soru ve bunlara 

sağlanan 
yanıtların yer 

aldığı bölümün 
adı

Genel kurul 
toplantı 

tutanağının 
ilişkili taraflarla 

ilgili madde veya 
paragraf numarası

Yönetim kuruluna 
bildirimde 
bulunan 

imtiyazlı bir 
şekilde ortaklık 

bilgilerine 
ulaşma imkanı 

bulunan kişi 
sayısı (İçeriden 

öğrenenler 
listesi)

KAP'ta 
yayınlanan 
genel kurul 
bildiriminin 
bağlantısı

31.03.2020 0 %59,06 %49,12 %9,86 Yatırımcı İlişkileri / 
Kurumsal Yönetim 

/ 2020 / Genel 
Kurullar

Yatırımcı İlişkileri 
/ Kurumsal 

Yönetim / 2020 / 
Genel Kurullar

İlişkili taraflarla 
ilgili madde 

veya paragraf 
bulunmamaktadır.

306 https://www.
kap.org.tr/tr/

Bildirim/833614
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K u r u m s a l  Yö n e t i m  B i l g i  F o r m u

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı Tüzel Kişi 
Üye Adına 
Hareket 
Eden Kişi

Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim 
Kuruluna 
İlk 
Seçilme 
Tarihi

İcrada 
Görevli 
Olup 
Olmadığı

Son 5 Yılda 
Ortaklıkta 
Üstlendiği 
Görevler

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı 
Görevler

Denetim, 
Muhasebe ve/veya 
Finans Alanında 
En Az 5 Yıllık 
Deneyime Sahip 
Olup Olmadığı

Sermayedeki 
Payı (%)

Temsil Ettiği 
Pay Grubu

Bağımsız 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Olup 
Olmadığı

Bağımsızlık 
Beyanının Yer 
Aldığı KAP 
Duyurusunun 
Bağlantısı

Bağımsız Üyenin 
Aday Gösterme 
Komitesi Tarafından 
Değerlendirilip 
Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını 
Kaybeden Üye 
Olup Olmadığı

Yer Aldığı 
Komiteler ve 
Görevi

MEHMET 
İLKER AYCI

Erkek Yönetim 
Kurulu 
Başkanı

Yönetici 4.04.2014 İcrada 
Görevli

Yönetim Kurulu 
Başkanı, İcra 
Komitesi Başkanı

Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı, DEİK 
bünyesindeki Türkiye-ABD, Türkiye-Brezilya, 
Türkiye-İngiltere İş Konseyi üyelikleri, Türkiye Futbol 
Federasyonu Denetim Kurulu Başkanı, THY Teknik 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TGS Yer Hizmetleri 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Uçuş Eğitim ve 
Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 
THY Do&Co İkram Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı, SunExpress A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 
THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı, We World Express Limited 
Şti. Yönetim Kurulu Başkanı, Cornea Havacılık 
Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı, THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık 
A.Ş.,Yönetim Kurulu Başkanı, THY Teknoloji ve Bilişim 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TFS Akaryakıt Hizmetleri 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

0 C Bağımsız Üye 
Değil

İcra Komitesi 
Başkanı

MECİT EŞ Erkek Yönetim 
Kurulu 
Başkan 
Vekili

Akademisyen 29.03.2013 İcrada 
Görevli

Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili, İcra 
Komitesi Başkan 
Vekili

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Öğretim Üyesi

0 A Bağımsız Üye 
Değil

İcra Komitesi 
Başkan Vekili

SALİM 
ARDA 
ERMUT

Erkek Yönetim 
Kurulu 
Üyesi

Yönetici 28.06.2019 İcrada 
Görevli

Yönetim Kurulu 
Üyesi, İcra Komitesi 
Üyesi

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Asbaşkanı, THY Teknoloji ve Bilişim 
A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, We World Express Ltd. Şti. 
Yönetim Kurulu Üyesi

0 A Bağımsız Üye 
Değil

İcra Komitesi Üyesi

BİLAL EKŞİ Erkek Yönetim 
Kurulu 
Üyesi

Elektronik 
Mühendisi

21.10.2016 İcrada 
Görevli 
Değil

Genel Müdür, 
Yönetim Kurulu 
Üyesi, Yönetim 
Kurulu Başkan 
Vekili, İcra Komitesi 
Başkan Vekili

TEC LTD Müdürler Kurulu Üyesi, TR Uçuşa Uygunluk 
Belgelendirme Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı

0 A Bağımsız Üye 
Değil

MİTHAT 
GÖRKEM 
AKSOY

Erkek Yönetim 
Kurulu 
Üyesi

Pilot 4.05.2018 İcrada 
Görevli 
Değil

Yönetim Kurulu 
Üyesi, Kurumsal 
Yönetim Komitesi 
Üyesi, Genel 
Havacılık VİP 
Uçakları Operasyon 
Başkanı, Sorumlu 
Kaptan Pilot

T.C Cumhurbaşkanlığı Uçakları Sorumlu Kaptan Pilot 
(Ek görevli), THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

0 A Bağımsız Üye 
Değil

Kurumsal Yönetim 
Komitesi Üyesi

ORHAN 
BİRDAL

Erkek Yönetim 
Kurulu 
Üyesi

Yönetici 9.06.2017 İcrada 
Görevli 
Değil

Yönetim Kurulu 
Üyesi, Kurumsal 
Yönetim Komitesi 
Üyesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 
TOSFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

0 A Bağımsız Üye 
Değil

Kurumsal Yönetim 
Komitesi Üyesi

MELİH 
ŞÜKRÜ 
ECERTAŞ

Erkek Yönetim 
Kurulu 
Üyesi

Yönetici 31.03.2020 İcrada 
Görevli 
Değil

Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi, Riskin 
Erken Saptanması 
Komitesi Başkanı, 
Denetimden 
Sorumlu Komite 
Üyesi

Eurasia Invest A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, THY Teknik 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

0 A Bağımsız Üye https://www.
kap.org.tr/tr/
Bildirim/840001

Değerlendirildi Hayır Riskin Erken 
Saptanması 
Komitesi Başkanı, 
Denetimden 
Sorumlu Komite 
Üyesi

MEHMET 
MUZAFFER 
AKPINAR

Erkek Yönetim 
Kurulu 
Üyesi

İş Adamı / İş 
Kadını

24.04.2007 İcrada 
Görevli 
Değil

Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi, 
Denetimden 
Sorumlu Komite 
Başkanı, Riskin 
Erken Saptanması 
Komitesi Üyesi

Dost Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, MV Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Portmobil Yönetim 
Kurulu Başkanı, Kimya Teknik ve Kimaş Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili,KVK Teknoloji Ürünleri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı, THY Havaalanı Gayrimenkul 
Yatırım ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.
kap.org.tr/tr/
Bildirim/766367

Değerlendirildi Hayır Denetimden 
Sorumlu Komite 
Başkanı, Riskin 
Erken Saptanması 
Komitesi Üyesi

FATMANUR 
ALTUN

Kadın Yönetim 
Kurulu 
Üyesi

Akademisyen 4.05.2018 İcrada 
Görevli 
Değil

Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi, 
Kurumsal Yönetim 
Komitesi Başkanı

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı, KADEM Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, ESKAR (Marmara 
Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi

0 A Bağımsız Üye https://www.
kap.org.tr/tr/
Bildirim/766367

Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim 
Komitesi Başkanı
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K u r u m s a l  Yö n e t i m  B i l g i  F o r m u

YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle 
yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

53

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %100

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için 
elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Evet 

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve 
belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

3

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının 
ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi 
düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ana Sözleşme

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını 
sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Böyle bir politika bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin 
bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Yönetim Kurulu ve Komiteler

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP 
duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/354773

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda 
"Diğer" Olarak 

Belirtilen Komitenin 
Adı

Komite Üyelerinin 
Adı-Soyadı

Komite Başkanı 
Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi 
Olup Olmadığı

Kurumsal Yönetim Komitesi Fatmanur Altun Evet Yönetim kurulu üyesi 

Kurumsal Yönetim Komitesi Orhan Birdal Hayır Yönetim kurulu üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Mithat Görkem Aksoy Hayır Yönetim kurulu üyesi 

Kurumsal Yönetim Komitesi Kadir Coşkun Hayır Yönetim kurulu üyesi değil 

Denetim Komitesi Mehmet Muzaffer Akpınar Evet Yönetim kurulu üyesi 

Denetim Komitesi Melih Şükrü Ecertaş Hayır Yönetim kurulu üyesi 

Riskin Erken Saptanması Komitesi Melih Şükrü Ecertaş Evet Yönetim kurulu üyesi 

Riskin Erken Saptanması Komitesi Mehmet Muzaffer Akpınar Hayır Yönetim kurulu üyesi

YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim 
komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü 
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Yönetim Kurulu Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal 
yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen 
bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Yönetim Kurulu Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday 
gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen 
bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Aday gösterme komitesi yoktur. Faaliyetlerini kurumsal yönetim komitesi yürütmektedir.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken 
saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen 
bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Yönetim Kurulu Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü 
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Ücret komitesi yoktur. Faaliyetlerini kurumsal yönetim komitesi yürütmektedir.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu 
Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans 
hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin 
verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Sektör ve Faaliyet Ortamında Yaşanan Önemli Gelişmeler

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli 
olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı 
bölümünün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari 
sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile 
sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası 
veya bölüm adı

Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu 
Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda 
"Diğer" Olarak 

Belirtilen Komitenin 
Adı

İcrada Görevli 
Olmayan 

Yöneticilerin Oranı

Komitede Bağımsız 
Üyelerin Oranı

Komitenin 
Gerçekleştirdiği 

Fiziki Toplantı 
Sayısı

Komitenin Faaliyetleri 
Hakkında Yönetim 
Kuruluna Sunduğu 

Rapor Sayısı

Kurumsal Yönetim 
Komitesi

%100 25% 1 1

Denetim Komitesi %100 %100 4 4

Riskin Erken Saptanması 
Komitesi

%100 %100 6 6
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S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k  İ l k e l e r i n e  U y u m  B e y a n ı

Millî Bayrak Taşıyıcı hava yolu olarak 
tüm faaliyetlerini toplumsal refah, 
sosyal katkı ve çevre duyarlılığını 
dikkate alarak yürüten Türk Hava 
Yolları A.O., Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK) II-17.1.a sayılı “Kurumsal 
Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ” gereğince; 
Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim 
(ÇSY) çalışmalarını, tebliğ ekinde 
yer alan Sürdürülebilirlik İlkeleri 
Uyum Çerçevesi kapsamında 2020 
yılı verilerini içerecek şekilde Bilgi 
Formu ve Uyum Raporu formatına 
yer vererek açıklamıştır. Ortaklık 
tarafından kısmi uyum sağlanan 
maddeler 47. ve 48. maddeler olup, 
bunların gerekçelerine raporun ilgili 
kısımlarında yer verilmiştir. 

Şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap 
verebilirlik prensipleri doğrultusunda; 
Yönetim, Ekonomi, Çevre ve Sosyal 
olmak üzere, her biri kendi bünyesinde 
birçok önemli başlığı barındıran 
dört temel üzerine kurulu olan 
sürdürülebilirlik programı, Ortaklığın 
genel misyonu ve stratejisiyle birlikte, 
paydaşlarının endişelerini, geniş 
çerçeveli toplumsal beklentileri ve 
tedarik zinciri etkilerini dikkate alarak 
geliştirilen sürdürülebilirlik stratejisi 
odağında şekillenmektedir. Borsa 
İstanbul’da işlem gören ve kurumsal 
sürdürülebilirlik performansları üst 
seviyede olan şirketlerin yer aldığı 
ve sürdürülebilirlik konusundaki 
bilgi ve uygulamaların artmasının 
amaçlandığı BIST Sürdürülebilirlik 
Endeksi’ne 2020 yılında da girmeye 
hak kazanan Türk Hava Yolları A.O., 
sürdürülebilirlik politikalarına verilen 
önem doğrultusunda önümüzdeki 
dönemlerde de Endeks’te yer almayı 
hedeflemektedir.

S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k  Ya k l a ş ı m ı  v e  O r t a k l ı ğ ı n 
S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k  Yö n e t i m i

Dünyada en fazla ülkeye uçan 
hava yolu şirketi olan Türk Hava 
Yolları, operasyonlarını çevreye ve 
topluma karşı sorumluluk bilinciyle 
yürütmektedir. Birleşmiş Milletlerin 
belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amacına ulaşmada iş dünyasının 
önemli bir rol oynadığının bilinciyle bu 
amaçları destekleyerek, çalışmalarına 
bu amaçlar altındaki alt hedefler 
doğrultusunda yön vermektedir.

Türk Hava Yolları A.O., faaliyetlerini 
etkileyebilecek ve paydaşlarının önem 
verdiği öncelikli konulara odaklanarak, 
yeni düzenlemeleri dikkate alarak, 
sürdürülebilirlik stratejisini sürekli 
iyileştirmektedir. Öncelikli konuları 
belirlerken; Ortaklığın genel misyonu 
ve stratejisiyle birlikte, paydaşlarının 
beklentilerinin yanı sıra, geniş çerçeveli 
toplumsal beklentileri de dikkate 
almaktadır.

2020 yılında Ortaklık, sürdürülebilirlik 
alanında uluslararası arenadaki 
yerini daha da yukarı seviyelere 
taşımak amacıyla, dünyanın 
önde gelen derecelendirme 
kuruluşları ile aktif olarak iletişim 
sağlamış ve sürdürülebilirlik 
çalışmalarının detaylarını paylaşmıştır. 
Derecelendirme kuruluşları tarafından 
gerçekleştirilen değerlendirme 
sonuçlarına göre, Sürdürülebilirlik 
Yönetimindeki iyileştirmeye açık 
alanları belirlemiş ve bu doğrultuda 
iyileştirme çalışmalarını hayata 
geçirmeye başlamıştır.

2020 yılında da BORSA İstanbul 
Sürdürülebilirlik Endeksinde varlığını 
sürdürmeyi başaran Türk Hava Yolları 
A.O., uluslararası diğer endekslerde de 
performansını üst seviyelere taşımayı 
hedeflemektedir. Ulusal ve uluslararası 
arenada sürdürülebilirlik çalışmalarını 
destekleyerek üyesi olduğu birliklerin 
sürdürülebilirlik komitelerinde aktif rol 
almaktadır.

Benimsediği “Sürekli iyileştirme” 
prensibi doğrultusunda, 2013 yılından 
bu yana toplumsal sorumluluk 
bilinciyle uygulamakta olduğu TS EN 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini, 

2020 yılında havacılık sektörüne özgü 
yönetim modeli ile güçlendirerek The 
International Air Transport Association 
(IATA)’nın hava yolu şirketleri için 
özel tasarlamış olduğu IATA Çevre 
Değerlendirme (Environmental 
Assesment IEnvA) Yönetim Sistemi 
Programına katılım sağlamıştır.

Türk Hava Yolları Üst Yönetimi, 
Sürdürülebilirlik Yönetimini 
sürekli iyileştirmek ve geliştirmek 
amacıyla 2020 yılı başında 
Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi 
Müdürlüğü'nü ihdas ederek 
sürdürülebilirlik çalışmalarını en üst 
seviyeye taşıma kararı almıştır.

Ortaklık, çevrenin korunması ve iklim 
değişikliğiyle mücadele kapsamında 
yakıt verimliliğini artırarak karbon 
ayak izini azaltmaya yönelik pek çok 
inisiyatif almaktadır. Yakıt verimliliğinin 
artırılması için uçuş faaliyetlerini 
optimize etmekte; yeni teknolojilere 
yatırım yapmakta ve filosuna yeni 
uçaklar katarken yakıt verimliliği 
yüksek uçaklara öncelik vermektedir. 
Tüm bu çalışmalar neticesinde 2020 
yılında 22.760 ton yakıt tasarrufu 
sağlayarak, 71.695 ton karbon 
emisyonunun atmosfere salımını 
engellemiştir.

Türk Hava Yolları A.O., iklim 
değişikliğiyle mücadelede karbon 
emisyonlarının azaltılması hedefine 
ulaşabilmek amacıyla; jet yakıtına 
alternatif olarak biyo-yakıt üretilmesi 
için çeşitli araştırma kurumlarıyla iş 
birliği yapmaktadır. Bu iş birliklerin en 
önemlilerinden biri olan ve Boğaziçi 
Üniversitesi tarafından yürütülen 
mikro-alglerden biyo-yakıt üretimi 
projesine destek vermektedir. 
Sürdürülebilir yakıtların kullanımına 
ilişkin Boğaziçi Üniversitesi ile 
ortak yürüttüğü “Mikro-alg Temelli 
Sürdürülebilir Bio-Jet Yakıt 
Projesi (MICRO-JET)” TUBİTAK 
tarafından kabul edilmiştir. Proje 
tamamlandığında, sürdürülebilir 
kaynaklardan elde edilecek bu biyo-
yakıtın, Turkish Technic tarafından 
yapılacak motor testleri akabinde 
Türk Hava Yolları uçuşlarında 
kullanılması planlanmaktadır.

Ortaklık; uçuş faaliyetlerinin sonucu 
oluşan sera gazı emisyonlarını, 
ana kampüsü olan İstanbul ve 
diğer en büyük çalışma alanlarına 
sahip olduğu Ankara ve İzmir’de 
yürütülen faaliyetler sonucu oluşan 
sera gazı emisyonlarını, TS EN ISO 
14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının 
ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş 
Seviyesinde Hesaplanması 
Standardına göre izlemekte, 
hesaplamakta ve raporlamaktadır. 
Oluşturulan Sera Gazı Raporunun 
içeriği 2016 yılından bu yana her yıl, 
üçüncü taraf doğrulayıcı kuruluş 
tarafından doğrulanmaktadır. 
Avrupa içi uçuşlarından kaynaklanan 
emisyonlarını ise European Union 
Emission Trading System (EU-ETS) 
kapsamında izlemekte, raporlamakta 
ve üçüncü taraf doğrulayıcı 
kuruluşa doğrulatmaktadır. 
Emisyonlarının offset edilmesi 
için gerekli uygulamaları yerine 
getirmektedir. EU-ETS’nin yanı 
sıra, havacılık endüstrisinden 
kaynaklanan CO₂ emisyonlarının 
neden olduğu etkileri azaltmak 
amacıyla, International Civil Aviation 
Organization (ICAO) tarafından 
uygulamaya alınan ve Ortaklığın, 
gönüllü olarak pilot fazdan itibaren 
uygulamayı taahhüt ettiği, Carbon 
Offsetting and Reduction Scheme 
for International Aviation (CORSIA 
Tasarısı) kapsamında, 2019 yılından 
itibaren tüm yurt dışı uçuşlarından 
kaynaklanan emisyonlarını izlemekte 
ve raporlamaktadır. Türk Hava Yolları 
A.O.’nun 2019 yılı emisyon raporu, 
ICAO tarafından yetkilendirilmiş 
üçüncü taraf bağımsız doğrulama 
kuruluşu tarafından doğrulanmıştır. 
İlerleyen yıllarda da CORSIA 
gereklilikleri kapsamında çalışmalarına 
devam edecek ve 2020 yılı dâhil 
olmak üzere her yıl emisyonları ICAO 
tarafından yetkilendirilmiş üçüncü 
taraf bağımsız doğrulama kuruluşu 
tarafından doğrulanacaktır. Türk 
Hava Yolları, ilerleyen yıllarda, temel 
yıl emisyon değerlerinin üzerinde 
kalan emisyonlarını CORSIA Tasarısına 
uygun projelerden elde edilecek 
karbon kredileri ile nötrlemeyi 
planlamaktadır.
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İklim değişikliği sorunun küresel bir 
sorun olduğunun ve bu sorunun 
ancak küresel iş birlikleri ile 
çözülebileceğinin bilincinde olan 
Türk Hava Yolları A.O., iklim değişikliği 
tehditlerine karşı mevcut durumu 
net olarak ortaya koymak ve aksiyon 
planlarını oluşturabilmek, iklim 
değişikliği ile mücadele küresel 
amacına katkıda bulunabilmek için 
2021 yılında Carbon Disclosure Project 
(CDP) İklim Değişikliği Programı’na 
yanıt vermeyi hedeflemektedir.

Ortaklık, Sıfır Atık Yönetmeliği 
kapsamında atık yönetimi 
çalışmalarını, atık yönetimi hiyerarşisi 
prensiplerini benimseyerek 
yürütmektedir. Atık yönetiminde bu 
prensiple sürdürdüğü çalışmaları 
ile 2018 yılında Sürdürülebilirlik 
Politikaları ve Sıfır Atık Projesine 
Destek Ödülüne lâyık görülmüş; ayrıca 
Genel Yönetim Binası için Temel 
Yeterlilik Sertifikası’nı almaya hak 
kazanmıştır.

Doğa dostu ürünlerin kullanımına 
öncelik vererek uçak içi ürünlerinde 
“Orman Yönetim Konseyi (FSC)” 
sertifikalı, sadece endüstriyel amaçlı 
yetiştirilen ağaçlardan üretilen 
ürünler, ürün ambalajlarında ise 
plastik ambalajlar yerine “TS EN 13432 
Ambalajlama-biyolojik parçalanma 
ve kompostlama ile geri kazanılabilir 
ambalaj özellikleri” standardına uygun 
ambalajlar tercih etmektedir.

Ortaklık, dünyada en fazla ülkeye 
uçan hava yolu şirketi olmanın; turizm, 
ticaret ve bağlantılık gibi pek çok 
açıdan ekonomik avantaj sağlayarak, 
dünyanın sürdürülebilir gelişimi için 
yarattığı katkının bilinciyle, taşıdığı 
sosyal sorumlulukların da arttığına 
inanmaktadır.

Gelişmesinde en önemli paya sahip 
olduğunu düşündüğü çalışanları 
için; çalışma ortamlarında gerekli 
önleyici ve koruyucu tedbirleri alarak 
sağlıklı; tanımış olduğu haklar ile 
huzurlu ve refah içerisinde çalışma 
koşulları sunmayı amaçlayan Ortaklık, 
çalışanlarının memnuniyetleri ile 
ilgili geri bildirimleri periyodik olarak 
değerlendirmektedir.

Ortaklık; iş etiği, rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele konusunda mevzuata, 
havacılık sektörünün kılavuz ilkelerine 
ve faaliyet gösterdiği ülkelerde 
yürürlükte olan kanunlara uyum 
ve gerekliliklerin ötesine geçen 
etik kuralları ile yüksek standartlara 
sahip olmayı amaçlamaktadır. 
Bu doğrultuda sosyal ve etik 
sorumluluk ile şeffaf ve âdil bir 
yönetim kültürünün benimsendiği 
ilkeleri temel alan, Türk Hava Yolları 
A.O. Yönetim Kurulu tarafından 
oluşturulmuş Etik Değerleri tüm ilgili 
taraflar ile paylaşmaktadır.

IATA’nın desteklediği yabani 
hayvanların yasadışı ticaretinin 
engellenmesi ve bu konuda sektörel 
farkındalığın artırılmasını hedefleyen 
“United for Wildlife Buckingham 
Palace Declaration (UFW)” bildirisini 
imzalayan Ortaklık, yabani hayatta 
nesli tükenme tehlikesi altında olan 
canlı türlerinin doğal yaşam alanlarına 
ulaştırılmasını sağlamaktadır. 

Kültürel mirasa sahip çıkmak amacıyla 
çalışmalara destek veren Türk Hava 
Yolları A.O., bu kapsamda, tarihi 
mirasımız olan Kybele Heykeli’ni 60 yıl 
sonra vatan topraklarına taşıyan hava 
yolu olmanın gururunu yaşamaktadır.

Türk Hava Yolları A.O., sürdürülebilirlik 
kapsamındaki çalışmalarını, yıllık 
olarak yayınladığı sürdürülebilirlik 
raporu ile her yıl ilgili taraflarla 
paylaşmaktadır. Amerikan İletişim 
Profesyonelleri Ligi (League 
of American Communications 
Professionals, LACP) tarafından 
düzenlenen ve dünyanın en seçkin 
global iletişim yarışmalarından biri 
olarak kabul edilen LACP Spotlight 
Awards-Global İletişim Yarışması’nda 
2015 yılı Sürdürülebilirlik Raporu 
ile 2016 yılında Altın Ödül’e lâyık 
görülmüştür. 2019 yılı Sürdürülebilirlik 
Raporu ise rapor anlatımı, görsel 
tasarım, yaratıcılık, mesajın netliği, 
etkileyicilik ve konu bağlantılığı 
kriterlerinde jüriden tam puan alarak 
toplamda 100 üzerinden 99 puan ile 
sürdürülebilirlik raporu kategorisinde 
en yüksek ödül olan “Platin Ödül” 
ile tüm kategoriler içerisinde “En İyi 
Görsel Tasarım Ödülü” olmak üzere 

iki ayrı ödül kazanmıştır. Bu iki ödülün 
yanı sıra 2019 yılı Sürdürülebilirlik 
Raporu ile en başarılı iletişim işleri 
arasında dünyada ilk 100 sıralamasına 
girmeye hak kazanan Türk Hava 
Yolları, ilk 100 arasında en başarılı 5’inci 
şirket seçilmiştir.

2020 yılında salgın sürecini etkin 
şekilde yönetmeyi başaran Ortaklık, 
dünyanın dört bir yanına temel ihtiyaç 
malzemeleri taşımıştır. Bunun yanı 
sıra; 100’e yakın ülkeye tıbbi ve insani 
yardım ulaştırmış; 1.000’den fazla 
tahliye uçuşu gerçekleştirmiş; 140 
bine yakın Türk vatandaşının ülkesine 
kavuşmasını sağlamıştır. Turkish 
Cargo filosunda bulunan uçaklar ile 
COVID-19 aşılarının hem Türkiye’ye 
hem de 17 bin km uçuş mesafesindeki 
Brezilya’ya ulaştırılmasını sağlamıştır. 
Gerçekleştirdiği tüm bu çalışmalarla, 
salgınla mücadelede aktif rol alan 
Türk Hava Yolları, salgın dönemi 
boyunca, yolcularına 15 milyondan 
fazla hijyen seti dağıtmıştır. Dr. 
Mehmet Öz ile gerçekleştirdiği 
#Tkextracare önlemleri ile yolcularını 
ve operasyonu, bu zor sürece adapte 
etmeye çalışan Ortaklık, yolcularını 
sürekli olarak bilgilendirmektedir.
 
Salgın sürecinin başlamasıyla birlikte 
yolcularının sağlıklı ve güvenli 
seyahat etmeleri amacıyla alınması 
gereken tüm tedbirleri ve geliştirilen 
yenilikleri titizlikle hayata geçiren Türk 
Hava Yolları, APEX ve SimpliFlying 
tarafından yapılan sağlık ve emniyet 
incelemesinde; temassız check-in 
süreçleri, sosyal mesafe uygulaması, 
ekstra temizlik önlemleri, hijyen 
uzmanları, sunduğu hijyen kitleri 
ve daha fazlasını içeren 10 kategori 
ve 75 temas noktasında en yüksek 
seviyeyi ifade eden Diamond statüsü 
kazanmıştır.

Türk Hava Yolları A.O., daha 
yaşanılabilir bir dünya için, 
faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel 
etkileri azaltırken, Türkiye’de ve diğer 
tüm uçuş noktalarında toplumsal 
kalkınmaya destek sunmak için 
aralıksız çalışmaya devam edecektir.

S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k  Ya k l a ş ı m ı  v e  O r t a k l ı ğ ı n 
S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k  Yö n e t i m i

S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k  İ l k e l e r i  U y u m  R a p o r u

  Uyum Durumu  Açıklama

 Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

 A. Genel İlkeler

 A1. Strateji, Politika ve Hedefler 

1 Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve 
fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını 
oluşturur.

X      

2 Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması 
bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. 
hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı 
alır ve kamuya açıklar. 

X      

3 ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık 
Stratejisini belirler.

X      

4 Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve 
uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.

X      

 A2. Uygulama/İzleme

5 ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu 
komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. 

X      

6 Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında 
gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her 
halükarda Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet 
raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami 
süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna 
raporlar.

X      

7 Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda 
uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya 
açıklar. 

X      

8 ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve 
yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar.

X      

9 Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, 
KPG’leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla 
birlikte sunar.

X      

10 İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik 
sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon 
faaliyetlerini açıklar.

X      

 A3. Raporlama

11 Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve 
eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya 
açıklar.

X      

12 Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet 
raporu kapsamında açıklar.

X      

13 Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve 
gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki 
bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması 
esastır.

X      

14 Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde 
ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını 
doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.

X      

15 Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. X      

16 Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve 
raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü 
gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar. 

X      

17 Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan hangileri ile 
ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.

X      

18 Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında 
aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin 
açıklama yapar.

X      

 A4. Doğrulama

19 Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik 
güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, 
sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya 
açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması 
yönünde gayret gösterir.

X      
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  Uyum Durumu  Açıklama

 Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

 B. Çevresel İlkeler

20 Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, 
eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 
14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını 
açıklar. 

X      

21 Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum 
sağlar ve bunları açıklar.

X      

22 Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak 
raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama 
dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve 
raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.

X      

23 Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki 
en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini 
açıklar. 

X      

24 Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, 
çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri 
açıklar. 

X      

25 Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl 
entegre edildiğini açıklar.

X      

26 İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik 
sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı 
iyileştirici faaliyetlerini açıklar. 

X      

27 Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, 
ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl 
yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl 
entegre ettiğini açıklar. 

X      

28 Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve 
uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup 
olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, 
ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı 
iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği 
faaliyetleri açıklar.

X      

29 Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 
(Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 
(Diğer dolaylı)1), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve 
atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) 
ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel 
olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar. 

X      

30 Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı 
standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını 
açıklar.

X      

31 Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için 
çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya 
azalma). 

X      

32 Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun 
vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu 
hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar 
Konferansı’nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak 
belirlenmesi tavsiye edilir.

X      

33 Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında 
gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında 
bilgi verir.

X      

34 İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar. X      

35 Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel 
olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program 
ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera 
gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik 
aksiyonlarını açıklar.

X      

36 Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, 
yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve 
bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet 
tasarruflarını açıklar.

X      

37 Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) 
raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 
olarak açıklar. 

X      

S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k  İ l k e l e r i  U y u m  R a p o r u

  Uyum Durumu  Açıklama

 Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

38 Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, 
buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.

X      

39 Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya 
düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar 
yapar ve bu çalışmaları açıklar. 

X      

40 Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar. X      

41 Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar 
sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını 
açıklar.

X      

42 Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, 
geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, 
kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam 
su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri 
dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve 
toplam hacmi vb.) raporlar.

    X Ortaklığımız temiz su temini ve atık su deşarjı 
için şebeke hattı kullanılmakta olup, gerçekleşen 

su sarfiyatı miktarlarına Sürdürülebilirlik 
Raporlarımızın Çevre bölümlerinde yer 

verilmektedir. (2019 Sürdürülebilirlik Raporu, 
ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER, Sayfa 44)

https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-
yonetim/surdurulebilirlik

"Tesisler Müdürlüğü’nün işlettiği binalar için 
tüketilen kişi başı su sarfiyatının 16,91 m³/kişi’den 

en az %2 tasarruf ile 16,57 m³/kişi’nin altına 
düşürülmesi" olarak belirlenen 2020 hedefine 
%100 oranında ulaşılmış olup, 2020 yılında su 

tüketimi 14,73 m³/kişi olarak gerçekleşmiştir. Konu 
ile ilgili detaylı bilgiler 2020 yılı Sürdürülebilirlik 

Raporumuzda kamu erişimine açık olarak 
sunulacaktır.

43 Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon 
fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap 
& Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını 
açıklar.

X      

44 Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon 
kredisi bilgisini açıklar.

X      

45 Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor 
ise ayrıntılarını açıklar.

    X Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması 
uygulanmamaktadır.

46 Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü 
platformları açıklar.

X      

 C. Sosyal İlkeler

 C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

47 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye’nin 
onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye’de insan 
hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal 
çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği 
Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası 
oluşturur.

 X    2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda "İnsana 
yakışır istihdam yaratmak, eşit işe eşit ücret 
politikasını uygulamak, Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO) metin kaynakları ve ulusal mevzuata 
dayalı olarak çalışma hakları mevzuatına uymak" 

konusundaki taahhüdümüze yer verilmiştir. 
ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ, SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, 2019 

Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25-26
https://investor.turkishairlines.com/documents/

surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, 2020 Yıllık 
Faaliyet Raporu, Sayfa 106

Ortaklığımız, Mevzuata Uyum Politikamızda 
öngörülmüş olan havacılıkla ilgili tüm 

düzenlemelere ve ulusal mevzuata uyumu 
sağlamaya kararlıdır. Türk Hava Yolları olarak, 

mevzuata uyumun, kanunlara ve düzenlemelere 
bağlı olmanın ötesinde, tüm kararlarımızda ve 
fiillerimizde daima Etik Kurallarımızın ruhunu 

yansıtmayı da barındırdığına inanıyoruz.

İŞ AHLAKI, MEVZUATA UYUM, 2019 Sürdürülebilirlik 
Raporu, Sayfa 32

https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-
yonetim/surdurulebilirlik
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S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k  İ l k e l e r i  U y u m  R a p o r u

  Uyum Durumu  Açıklama

 Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

48 Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili 
rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar. 

 X    Etik Kurallar El Kitabımız, Türk Hava Yolları Yatırımcı 
İlişkileri internet sitesinde Kurumsal Yönetim 

sekmesi, Sürdürülebilirlik bölümü içerisinde "Etik 
Değerler" başlığı altında kamu erişimine açık olarak 

beyan edilmektedir.
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-

yonetim/surdurulebilirlik

SUİSTİMAL RAPORLAMASI, 2019 Sürdürülebilirlik 
Raporu, Sayfa 33

https://investor.turkishairlines.com/documents/
surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

Ortaklıkta etik ilke ve değerlerin benimsenmesi; 
çalışma ortamında tüm çalışanların kurum 

kültürüne paralel bir etik yaklaşım sergilemesi 
için dört kurul üyesi ve bir kurul başkanından 

oluşan Etik Kurulumuz bulunmaktadır. Ortaklık 
çalışanlarının ilgi alanları ve deneyimleriyle ilgili 

çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek paylaşımlar 
yapmak, iletişime ve bilgi alışverişine katkı 

sağlamak amacıyla kurgulanan Ortaklık İçi Sosyal 
İK çerçevesinde, hem önleyici faaliyet hem de 
Ortaklık yönetici ve çalışanlarının farkındalığını 
artırmak amacı ile “mobbing” hususuna ilişkin 

hazırlanan sunum Eğitim Başkanlığımız 
koordinasyonunda 2021 Şubat ayı içerisinde 

webinar olarak düzenlenecektir.

Bununla birlikte Ortaklığımızın Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenmiş İnsan Kaynakları Prosedürü 

mevcut olup, süreçlere göre yapılanmış alt 
birimleri ile tüm personele yönelik her türlü 

işlem mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmekte, 
işe alım ve kariyer planlamaları süreçlerinde 

eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat ilkesi 
benimsenmektedir. Ortaklığımızın personel 

istihdam süreçlerinin usul ve esasları, Ortaklık 
Genel İstihdam Prosedürü’nde ve istihdam 

süreç şemalarında tanımlanmıştır. Çalışanlarla 
ilişkiler, Personel İlişkileri Müdürlüğü üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. İNSAN KAYNAKLARI 
POLİTİKASI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 106

49 İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. X      

50 Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil 
iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın 
istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini 
inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı 
yapılmaması gibi) politikalarında yer verir. 

X      

51 Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere 
duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) 
veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi 
konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri 
açıklar.

X      

52 Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla 
çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin 
gelişmeleri raporlar.

X      

53 Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri 
açıklar.

X      

54 Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), 
tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/
hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin 
politikalarını açıklar.

X      

55 Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne 
ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm 
süreçlerini belirler.

X      

56 Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak 
yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.

X      

57 İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya 
açıklar.

X      

58 İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan 
önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.

X      

  Uyum Durumu  Açıklama

 Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

59 Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını 
oluşturur ve kamuya açıklar.

X      

60 Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, 
reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. 
çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar. 

X      

61 Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal 
kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki 
çalışmalarını açıklar.

X      

62 Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda 
bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları 
düzenler.

X      

 C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

63 Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm 
paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve 
hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, 
toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve 
önceliklerini dikkate alarak yürütür.

X      

64 Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin 
müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya 
açıklar.

X      

65 Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde 
yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda 
ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik 
faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar. 

X      

66 Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını 
(Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama 
Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi 
(IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu 
(SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü 
(TCFD) vb.)) kamuya açıklar. 

X      

67 İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya 
ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler 
Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği 
uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası 
Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) 
kamuya açıklar. 

X      

68 Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası 
sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones 
Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY 
Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.

X      

 D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

69 II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 
Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken 
Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal 
Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba 
gösterir.

X      

70 Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel 
etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim 
stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur. 

X      

71 Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekilde 
menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve 
menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli 
tedbirleri alır.

X      

72 Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin 
belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine 
başvurur.

X      

73 Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve 
eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi 
hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır. 

X      

74 Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve 
inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak 
için çaba gösterir.

X      

75 Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan 
dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını 
açıklar. 

X      
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 A. Genel İlkeler
 A1. Strateji, Politika ve Hedefler 

1

Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli 
konularını, risklerini ve fırsatlarını 
belirler ve buna uygun ÇSY 
politikalarını oluşturur.

ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 24
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
KURUMSAL YÖNETİM, Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 28
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Politikalarımız; hem Türk Hava Yolları kurumsal internet sitesinde, hem de Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri internet 
sitesinde Sürdürülebilirlik ve Yıllık Faaliyet Raporlarımızın yanı sıra sitede yer alan Kurumsal Yönetim sekmesi altında 
kamuya beyan edilmektedir.
https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/
https://investor.turkishairlines.com/tr
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Küresel bir marka ve Türkiye’nin Milli Bayrak Taşıyıcı hava yolu olarak, ekonomik değer yaratırken, tüm faaliyetlerimizi 
toplumsal refah, sosyal katkı ve çevre duyarlılığı ekseninde yürütmekteyiz. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları kapsamında belirlediği 17 amaca ulaşmada ülkemiz iş dünyasının önemli bir role sahip olması doğrultusunda 
çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerden kaynaklanan olası riskleri bertaraf edip, 
fırsatları yakalamak üzerine kurduğumuz sürdürülebilirlik stratejimiz ışığında, iş yapma modellerimizi güncelliyor ve 
bugünkü kazanımların ötesine geçerek geleceğe yatırım yapmayı amaçlıyoruz. Esnek ve dinamik yapımız, dürüstlük, 
şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı anlayışımızla yeni nesillere güzel bir gelecek sunabilmek için ilerleyen 
dönemlerde de çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik politikalarımız ışığında gerçekleştirdiğimiz 
tüm çalışmalar 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda detaylı olarak ele alınacaktır.

2

Söz konusu politikaların etkin bir 
biçimde uygulanması bakımından; 
Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri 
vs. hazırlanabilir. Bu politikalar 
için Yönetim Kurulu kararı alır ve 
kamuya açıklar. 

Bilgilendirme Politikası, Yetki ve Sorumluluk, Sayfa 2
https://investor.turkishairlines.com/documents/genel-raporlar/bilgilendirmepolitikasi_2014.pdf
Yönetim Kurulumuzca Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Ortaklığımız Etik Kurallar El Kitabı oluşturulmuş olup, 
Ortaklığımız internet sitesinde yayımlanmıştır. Etik Değerlerimiz, Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri internet sayfasında 
Kurumsal Yönetim sekmesi içerisindeki Sürdürülebilirlik bölümü altında kamu erişimine açık olarak beyan edilmektedir.
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/etik_degerler.pdf
İnsan Kaynakları Politikası, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 106
Kar Dağıtım Politikası https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/kar-dagitim-politikasi
Bağış Politikası https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/bagis-politikasi
Ücretlendirme Politikası https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/ucretlendirme-politikasi
Çevre Politikamız, Türk Hava Yolları kurumsal internet sayfasında, Yatırımcı İlişkileri internet sayfasında Kurumsal Yönetim 
sekmesi altında ve Sürdürülebilirlik Raporlarımızda kamu erişimine açık olarak beyan edilmektedir.
https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/cevre-politikasi
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf (2019 Sürdürülebilirlik 
Raporu, Sayfa 48)
Politikalarımız; hem Türk Hava Yolları kurumsal internet sitesinde, hem de Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri internet 
sitesinde Sürdürülebilirlik ve Yıllık Faaliyet Raporlarımızın yanı sıra sitede yer alan Kurumsal Yönetim sekmesi altında 
kamuya beyan edilmektedir.
https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/
https://investor.turkishairlines.com/tr
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

3
ÇSY politikalarına, risk ve 
fırsatlarına uygun Ortaklık 
Stratejisini belirler.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 6-7
PAYDAŞ KATILIMI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 19
ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 24
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 111 
Tüm projeksiyonlarımızı iklim ve çevre başta olmak üzere yönetişim ve sosyal sorumluluk gibi birçok etken kapsamında 
değerlendirerek, strateji ve hareket yönümüzü bu etmenlerin sundukları iş fırsatlarından da yararlanabilecek şekilde 
çiziyoruz. Pandemi koşullarını dikkate alarak güncellediğimiz öncelikli konularımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız 
odağında gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalara 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda detaylı olarak yer verilecektir.

4

Ortaklık stratejisi ve ÇSY 
politikalarına uygun kısa ve uzun 
vadeli hedeflerini belirler ve 
kamuya açıklar.

KISA VADELİ HEDEFLER:
2019 ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER TABLOSU (ÇEVRE, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44-45)
PERFORMANS VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 70-71
2020-2021 HEDEFLERİMİZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52
STRATEJİK ODAK NOKTALARIMIZ, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 12-13
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
UZUN VADELİ HEDEFLER:
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI), 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25-26
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE, TAHHÜTLER VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 59
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, Ortaklığımızın vizyon, misyon ve genel stratejisi doğrultusunda, paydaşlarımız ve 
ilgili taraflarımızın beklentilerini, tedarik zinciri ve çevre üzerindeki etkilerimizi dikkate alarak günden güne geliştirip, 
Ortaklığımızın faaliyet gösterdiği her alana entegre ederek, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
doğrultusunda geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra sorumlu işletme yaklaşımımız ışığında, Türk Hava 
Yolları olarak IATA tarafından belirlenen hedefleri benimsedik ve bu hedeflere ulaşabilmek için özveriyle çalışıyoruz. 
Tüm faaliyetlerinde şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik prensiplerini ilke edinen Ortaklığımız, marka hedef 
ve değerlerinin paydaşları tarafından da benimsenmesini sağlamak için çalışmalar yürütmekte olup iyi yönetişim 
uygulamalarını geliştirmeye devam ederek, paydaşlarına değer katma vizyonu doğrultusunda iş birlikleri geliştirmeyi 
sürdürecektir. Çevre alanındaki hedeflerimize 25. ve 32.; sosyal alandaki hedeflerimize 54.,61. ve 73.; yönetişim alanındaki 
hedeflerimize 69 ve 70. maddelerde değinilmiş olup detaylı bilgiler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine 
açık olarak beyan edilecektir.

S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k  İ l k e l e r i  B i l g i  F o r m u

 A2. Uygulama/İzleme
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ÇSY politikalarının 
yürütülmesinden sorumlu 
komiteleri/birimleri belirler ve 
kamuya açıklar. 

Son yıllarda yatırımcılarımız, müşterilerimiz ve üyesi olduğumuz birliklerin sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki giderek 
artan beklentileri sürdürülebilirlik çalışmalarının daha sistematik ve daha bütünsel yönetilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmış, 
bu ihtiyaç doğrultusunda, Türk Hava Yolları Üst Yönetimi, 2020 yılı Ocak ayında Genel Müdüre direkt raporlama yapan 
Kalite Güvence Başkanlığı birimine bağlı olarak Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürlüğü’nün ihdas edilmesine 
karar vermiştir. Müdürlüğün ihdasıyla birlikte, Türk Hava Yollarında birimleri özelinde yürütülen sürdürülebilirlik çalışmaları, 
daha bütünsel ve sistematik olarak yönetilmeye başlanmış olup sürdürülebilirlik çalışmalarımızın iş birimlerimiz ile ilişkisi 
2019 Sürdürülebilirlik Raporumuzun 23. sayfasında yer alan tabloda özetlenmiştir.
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZIN İŞ BİRİMLERİMİZ İLE İLİŞKİSİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 23 
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
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Sorumlu komite/birim, politikalar 
kapsamında gerçekleştirilen 
faaliyetleri yılda en az bir kez 
ve her halükarda Kurul’un ilgili 
düzenlemelerinde yıllık faaliyet 
raporlarının kamuya açıklanması 
için belirlenen azami süreler 
içerisinde kalacak şekilde Yönetim 
Kuruluna raporlar.

Türk Hava Yolları’nda çevre ile ilgili tüm hususlar, Genel Müdür’e doğrudan bağlı olan Kalite Güvence Başkanlığı 
tarafından yönetilmekte ve Kalite Güvence Başkanı tarafından üst düzey yönetimin katılımı ile düzenli olarak 
gerçekleştirilen Yönetimi Değerlendirme Toplantılarına taşınarak ele alınmaktadır.
ÇEVRE YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 47
TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, Yakıt Yürütme Kurulu, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 59
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
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Belirlenen kısa ve uzun vadeli 
hedefler doğrultusunda uygulama 
ve eylem planlarını oluşturur ve 
kamuya açıklar. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 18
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22-23
KAYNAK VERİMLİLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53
ÇEVRE İLE İLGİLİ AKSİYONLARIMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 49
İKLİM DEĞİŞİKİLİĞIYLE MÜCADELE KAPSAMINDA AKSİYONLARIMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60
ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER TABLOSU, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44-45
STRATEJİK ODAK NOKTALARIMIZ, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 12-13
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Çevre alanındaki hedef ve uygulamalarımıza 25, 32. ve 35.; sosyal alandaki hedef ve uygulamalarımıza 61. ve 73.; yönetişim 
alanındaki hedef ve uygulamalarımıza 54, 56, 69 ve 70. maddelerde değinilmiş olup, bu hedefler doğrultusunda 
gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak beyan 
edilecektir.
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ÇSY Kilit Performans 
Göstergelerini (KPG) belirler ve 
yıllar bazında karşılaştırmalı olarak 
açıklar.

SAYILARLA 2019 YILINDA TÜRK HAVA YOLLARI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 11 
SAYILARLA ÇEVRE VERİLERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 43
2019 Çevre Uygulamaları ve Hedefler Tablosu, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44-45
EMİSYON VERİLERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 108-109
Doğalgaz, Elektrik, Kağıt Tüketim Miktarı, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 54
ATIK MİKTARLARI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 57
Yakıt miktarı ve yakıt kullanımı kaynaklı sera gazı emisyon miktarı, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 70
YAKIT VE SERA GAZI TASARRUF MİKTARLARI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 71
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Filomuzdaki uçakların modernliği Türk Hava Yolları’nın sektörün önde gelen kuruluşlarınca ödüllere layık görülen hizmet 
kalitesinde önemli rol oynamaktadır. Filo büyüklüğüne göre ilk 10 hava yolu arasında 8,4 yaş ortalaması ile 4.sırada 
bulunan Ortaklığımız, yolcu taşımacılığı yapan hava yolları arasında dünyadaki filo büyüklüğü sıralamasına göre 9. sırada 
yer almaktadır. (FİLO, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 48) 
Çevre, sosyal ve yönetişim performansımıza ait göstergelere Sürdürülebilirlik Raporlarımızın Çevre, Sosyal ve 
Sürdürülebilirlik Yönetimi bölümlerinde yer verilmekte olup, güncel veriler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamunun 
erişimine açık olarak sunulacaktır.
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Teyit edilebilir nitelikteki 
verilerin varlığı halinde, KPG’leri 
yerel ve uluslararası sektör 
karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.

Günümüzdeki küresel sorunların başında gelen iklim değişikliğinin en önemli sebebi sera gazı salımıdır. Birleşmiş Milletler 
Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli‘ne (IPCC) göre havacılık sektörü, dünyadaki insan kaynaklı karbondioksit (CO₂) 
emisyonunun yaklaşık %2’sini üretmektedir. (İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 58)
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Hava taşımacılığı, CO₂ emisyonlarını azaltmak için küresel olarak harekete geçen ve geniş kapsamlı hedefler belirleyen ilk 
sektördür. Havacılık kaynaklı CO₂ emisyonlarına sınırlama getiren “Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve 
Azaltma Tasarısı'nı (CORSIA)” ülkemizin de içinde bulunduğu 85 devlet gönüllü olarak kabul etmiştir. CORSIA bir sektörün 
tamamını kapsayan küresel boyuttaki ilk tasarıdır ve pilot faza hazırlık fazı 2019 yılında başlamıştır. Akabinde 2021 yılında 
pilot faz uygulanmaya başlanacaktır. (TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu 2019, Sayfa 59) 
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 88 ülkenin katılım sağladığı CORSIA tasarısı; toplam yıllık CO₂ emisyon miktarının, baz yılda 
gerçekleşen emisyon miktarı ile karşılaştırılması yaklaşımını benimsemektedir. Karşılaştırma sonrası oluşan fark için 
offset gerekliliğinin belirlenmesinde 2021 yılı itibarıyla sektörel ve bireysel büyüme faktörleri hesaplanacaktır. Uluslararası 
Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından hesaplanan sektörel büyüme oranları, CORSIA'ya taraf olan tüm operatörlerin 
emisyonlarına bakılarak belirlenmekte, sektörel büyüme faktörü yüzdesi her yıl sektörün büyüme oranına bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir. Ülke otoriteleri tarafından hesaplanan bireysel büyüme faktörü ise sadece tek bir operatörün 
karbon emisyon değeri referans alınarak hesaplanmaktadır. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından yayımlanan Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması Uygulama 
Talimatı (SHT-CORSIA) uyarınca uygulama kuralları belirlenmiştir. 
http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/talimatlar/2020/SHT-CORSIA.PDF
Ortaklığımızda CORSIA doğrultusunda, 2019 yılında izlenen ve raporlanan uçuşlara ait emisyonlar üçüncü taraf bağımsız 
doğrulama kuruluşu tarafından doğrulanmıştır. CORSIA gereklilikleri doğrultusunda çalışmalar sürdürülecek olup 2020 
yılı verilerinin de doğrulanması sağlanacak, ilerleyen yıllarda temel yıl emisyon değerlerinin üzerinde kalan emisyonlar 
nötrlenecektir. 
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İş süreçlerine veya ürün ve 
hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik 
performansını iyileştirici inovasyon 
faaliyetlerini açıklar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25- 26
İNOVASYON KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE ÇALIŞAN KATILIMININ TEŞVİK EDİLMESİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, 
Sayfa 93
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
KURUMSAL İNOVASYON, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 90-91 
Kurumsal İnovasyon Sistemimiz, tüm iç ve dış inovasyon kaynaklarını işleyerek çıktıya dönüştürme amacıyla 
tasarlanmış olup, birbirini tamamlayan pek çok faaliyetin bileşiminden oluşmaktadır. Sürdürülebilirlikle ilgili doğaya ve 
gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumluluğu yansıtan 2020 yılı inovatif projelerimiz ile ilgili detaylı bilgiler 2020 
Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.
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 A3. Raporlama

11

Sürdürülebilirlik performansını, 
hedeflerini ve eylemlerini yılda 
en az bir kez raporlar ve kamuya 
açıklar.

Ortaklığımız ilk olarak 2015 yılında yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporunu, her yıl sürdürülebilirlik performansı ve gelecek 
planlarını paydaşlarına sunmak üzere düzenli olarak yayınlamaktadır. Sürdürülebilirlik raporlamasını, faaliyetlerimizi 
finansal olmayan kriterleri de içerecek şekilde değerlendirmek ve yarattığımız değeri bütüncül bir bakış açısıyla 
sunabilmek için vazgeçilmez bir araç olarak görmekteyiz. 
Türk Hava Yolları 2020 yılında da sürdürülebilir bir gelecek için yürüttüğü çalışmalara ve yatırımlara kararlılıkla devam 
etmiş olup, yönetişim, ekonomi, çevre ve sosyal olmak üzere her biri kendi bünyesinde birçok önemli başlığı barındıran 
dört temel üzerine odaklı bir strateji ile yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarını içeren 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporunu 
yayımlamıştır.
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Havacılık sektöründe sürdürülebilirliğe yön veren öncü şirketlerden biri olan Türk Hava Yolları, 2021 yılında da 
sürdürülebilirlik çalışmalarını sistematik olarak yürütmeye devam edecektir. Ortaklığımızın her yıl yayımlamakta olduğu 
Sürdürülebilirlik Raporlarına Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri internet sitesine ait https://investor.turkishairlines.com/tr/
kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik linkinden kamuya açık erişim sağlanabilmektedir. 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, 
Sayfa 137-138 
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Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin 
bilgileri faaliyet raporu kapsamında 
açıklar.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU, 
2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 136-157  
Ortaklığımız, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) kapsamında kurumsal 
yönetim ilkelerine uyum raporlamasında Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamalara 
değinmekte, Yıllık Faaliyet Raporunda sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna 
ilişkin gerekçeli açıklamaya yer vermektedir. 

13

Paydaşlar için ortaklığın konumu, 
performansı ve gelişiminin 
anlaşılabilmesi açısından önemli 
nitelikteki bilgilerin, doğrudan 
ve özlü bir anlatımla paylaşılması 
esastır.

Sürdürülebilirlik Raporlarımız, Yıllık Raporlarımız, Faaliyet Raporlarımız ve Finansal Raporlarımız Türk Hava Yolları Yatırımcı 
İlişkileri sayfasında "Mali ve Operasyonel Veriler" ve "Kurumsal Yönetim" sekmeleri altında kamu erişimine açık olarak 
beyan edilmektedir.
https://investor.turkishairlines.com/tr/
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Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal 
internet sitesinde ayrıca 
açıklayabilir, farklı paydaşların 
ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan 
ayrı raporlar hazırlayabilir.

Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri Sayfasında yer alan Sürdürülebilirlik Raporlarımız, Yıllık Raporlarımız, Faaliyet 
Raporlarımız ve Finansal Raporlarımızın yanı sıra Yatırımcı Bilgilendirme Sunumları, Kurumsal Yönetim ile İlgili Bilgiler, 
Basın Bültenleri, Borsa Açıklamaları, Hisse Bilgileri ve Politikalarımız kamu erişimine açık olarak beyan edilmektedir.
https://investor.turkishairlines.com/tr/

15
Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından 
azami özen gösterir.

PAYDAŞLARA DEĞER KATMAK, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 35 
KURUMSAL YÖNETİM, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 27
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 124

16

Dengeli yaklaşım kapsamında 
açıklama ve raporlamalarda 
öncelikli konular hakkında her türlü 
gelişmeyi objektif bir biçimde 
açıklar. 

ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 24
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25-26
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
2020 SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 158  
Pandemi göz önünde bulundurularak güncellenmiş olan öncelikli konularımıza 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda 
detaylı olarak yer verilecektir.
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Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler 
(BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’ndan hangileri ile ilişkili 
olduğu hakkında bilgi verir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 6
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25-26
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
2020 yılındaki öncelikli konularımızı dikkate alarak güncelleyeceğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Haritasına 
2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda detaylı olarak yer verilecektir.
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Çevresel, sosyal ve kurumsal 
yönetim konularında aleyhte açılan 
ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin 
açıklama yapar.

İŞ AHLAKI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 32
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
YASAL BİLGİ-HUKUKİ METİNLER, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 160 
2020 yılında Ortaklığımız aleyhine yurt içinde veya yurt dışında rekabet kuralı ihlali ile ilgili hiçbir bulgu tespit edilmemiş 
olup, konu ile ilgili idari veya adli yaptırım uygulanmamış, çevreye verilen zarar sebebiyle Ortaklığımıza herhangi bir dava 
açılmamıştır.

 A4. Doğrulama
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Bağımsız üçüncü taraflara 
(bağımsız sürdürülebilirlik güvence 
sağlayıcılarına) doğrulatıldığı 
takdirde, sürdürülebilirlik 
performans ölçümlerini kamuya 
açıklar ve söz konusu doğrulama 
işlemlerinin artırılması yönünde 
gayret gösterir.

Ortaklığımıza ait 2019 yılı Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları TS EN ISO 14064-1 standardına göre hesaplanarak 
sera gazı raporu oluşturulmuş, TS EN ISO 14064-3’e göre bağımsız denetim kuruluşu tarafından sera gazı beyanının 
doğrulaması yapılmıştır. 2018 yılı emisyonlarımıza ait SERA GAZI BEYANI DOĞRULAMA AÇIKLAMASI 2019 yılı 
Sürdürülebilirlik Raporumuzun 111. sayfasında kamu erişimine açık olarak sunulmakta olup güncel raporumuza ait 
açıklamalara 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer verilecektir. (SERA GAZI BEYANI DOĞRULAMA AÇIKLAMASI, 
2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 111)
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından uygulamaya alınan ve gönüllü olarak pilot fazdan itibaren uygulamayı 
taahhüt ettiğimiz Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Tasarısı (CORSIA) doğrultusunda, 
2019 yılında izlenen ve raporlanan uçuşlara ait emisyonlar üçüncü taraf bağımsız doğrulama kuruluşu tarafından 
doğrulanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin detaylı bilgilere 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamuya açık 
olarak erişim sağlanabilecektir.
Avrupa Birliği tarafından 2016 yılında kapsamı Avrupa Ekonomik Alanı sınırları içinde kalkış ve iniş yapan uçuşlarla 
sınırlandırılan EU ETS kapsamında doğrudan emisyonlarımızı izliyor, hesaplıyor ve yetkilendirilmiş bağımsız 
belgelendirme kuruluşuna doğrulatıyoruz. Alman Emisyon Otoritesine (DEHSt) sunduğumuz Emisyon Raporumuzda 
beyan ettiğimiz üzere 2019 yılında Avrupa içerisinde gerçekleşen 686 adet uçuşta 4.203 ton yakıt tüketilmiştir. Bu 
uçuşlarımızda yakıt tüketimi kaynaklı salınan 13.240 ton karbon emisyonunun tümünün offset edilmesi için toplamda 
14.352 adet EU General Allowance (EUA) ödemesi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler 
2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamuya açık olarak sunulacaktır.
Sürdürülebilirlik performansımıza ait tüm bilgiler Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri sayfasında Kurumsal Yönetim 
sekmesi altında yıllık olarak yayımladığımız Sürdürülebilirlik Raporlarımızda kamuya açıklanmakta olup, sürdürülebilirlik 
performans ölçümlerine ait doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterilecektir.
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik

 B. Çevresel İlkeler
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Çevre yönetimi alanındaki politika 
ve uygulamalarını, eylem planlarını, 
çevresel yönetim sistemlerini (ISO 
14001 standardı ile bilinmektedir) 
ve programlarını açıklar. 

Çevre Politikamız; hem Türk Hava Yolları kurumsal internet sitesinde, hem de Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri internet 
sitesinde Kurumsal Yönetim sekmesi altında ve ayrıca Sürdürülebilirlik Raporlarımızda kamu erişimine açık olarak beyan 
edilmektedir. 
https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/cevre-politikasi
Çevre Politikamız, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 48 
ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER TABLOSU, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44-45
TS EN ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 110
Yönetim Sistemleri Sertifikaları  https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/yonetim-sistemi-sertifikalari          
2020 yılında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında üçüncü taraf denetim kuruluşu tarafından 
gerçekleştirilen ara gözetim denetimi başarılı bir şekilde sonuçlanmış olup, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
Sertifikası'nın sürekliliği sağlanmıştır. 
 ‘’Sürekli iyileştirme’’ ilkesini benimseyen Ortaklığımız, çevre yönetim sisteminin havacılık sektörüne özgü gereklilikler 
ile güçlendirilmesi amacıyla 2020 yılında The International Air Transport Association (IATA)’nın hava yolu şirketleri 
özelinde uyguladığı IATA Çevre Değerlendirme (Environmental Assesment, IEnvA) Yönetim Sistemi Programına katılım 
sağlamıştır.
Pandemi göz önünde bulundurularak güncellenmiş olan öncelikli konularımız kapsamında oluşturduğumuz eylem 
planımıza 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda detaylı olarak yer verilecektir.
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Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer 
düzenlemelere uyum sağlar ve 
bunları açıklar.

ÇEVRE YÖNETİMİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46
https://www.turkishairlines.com/tr-int/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/index.html
ATIK YÖNETİMİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 55
TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 59
İLGİLİ KURULUŞLAR VE DERNEKLER, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 21
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, 
Sayfa 137-138  
Normal işleyişimize ilave olarak pandemi sebebiyle tek kullanımlık maske ve eldiven gibi atıkların yönetimi, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı'nın Nisan ayında yayınlamış olduğu "Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme 
Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Genelge" çerçevesinde değerlendirilerek İstanbul başta olmak üzere 
tüm yurt içi çalışma alanlarımızda yürütülmektedir. Bu kapsamda ilave atık kutuları lokasyonlarımıza yerleştirilmiş ve 
çalışanlarımıza gerekli eğitimler verilmiştir.
2020 yılında Genel Müdürlük, Halkalı Teknoloji ve Yenibosna binalarında Cumhurbaşkanlığı Sıfır Atık Projesi kapsamında 
Temel Sertifika kazanılmış olup Altın Sertifika almaya yönelik olarak gerekli altyapı ve şartlar %100 oranında sağlanmıştır.
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından uygulamaya alınan Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon 
Denkleştirme ve Azaltma Tasarısı (CORSIA), Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) ve ISO 14064 Sera Gazı 
Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalara 19. maddede, TS EN ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi ve IATA'nın Çevre Yönetim Sistemi- IATA Environmental Assesment (IEnvA) Programına ilişkin 2020 yılı 
gelişmeleri ise 20. maddede açıklanmakta olup konuya dair detaylı bilgiler 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu 
erişimine açık olarak sunulacaktır.
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Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında 
hazırlanacak raporda yer verilecek 
çevresel raporun sınırı, raporlama 
dönemi, raporlama tarihi, veri 
toplama süreci ve raporlama 
koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.

RAPOR HAKKINDA, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 3
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Sürdürülebilirlik Raporlarımızda; raporun sınırı, raporlama dönemi ve raporlama standardı gibi konulara ilişkin 
bilgilendirme "RAPOR HAKKINDA" başlığı altında sunulmakta olup, 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda da bu kapsamda 
bilgilendirmeye yer verilecektir.
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Çevre ve iklim değişikliği konusuyla 
ilgili ortaklıktaki en üst düzey 
sorumluyu, ilgili komiteleri ve 
görevlerini açıklar. 

ÇEVRE YÖNETİMİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 47
TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 59
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 58
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
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Hedeflerin gerçekleştirilmesi 
de dâhil olmak üzere, çevresel 
konuların yönetimi için sunduğu 
teşvikleri açıklar. 

CORSIA, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYO-YAKITLAR, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60
ATIK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 55-56
KAYNAK VERİMLİLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53
2020 - 2021 HEDEFLERİMİZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52
İNOVASYON KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE ÇALIŞAN KATILIMININ TEŞVİK EDİLMESİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, 
Sayfa 93
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
KURUMSAL İNOVASYON, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 90-91
Türk Hava Yolları olarak sorumluluk bilinci ile tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini değerlendiriyor; öncelikle olumsuz 
etkileri ortadan kaldırmak, ortadan kaldıramıyorsak minimize etmek için aksiyon planları oluşturuyoruz. 2020 yılında 
sunduğumuz ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme programlarımız 35. 
maddede açıklanmakta olup konu ile ilgili detaylı bilgiler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak 
sunulacaktır.



149148 Türk Hava Yolları Grubu Türk Hava Yolları 2020 Faaliyet Raporu
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Çevresel sorunların iş hedeflerine 
ve stratejilerine nasıl entegre 
edildiğini açıklar.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI, (2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 6-7
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 18
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22-23
TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 59
2019 GELİŞMELERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 61
2019 ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44-45 
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Türk Hava Yolları olarak, çevre politikamızda belirttiğimiz ‘’büyürken insanı ve çevreyi düşünmek’’ taahhüdümüz 
doğrultusunda, uçuş ağımızı genişletirken ve filomuzu büyütürken öncelikli olarak olası çevresel etkilerimizi en aza 
indirmeyi ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmayı amaç edindik. Bu amaç doğrultusunda yürüttüğümüz 
çevre boyutu ve çevresel etki değerlendirme çalışmalarıyla, Ortaklığın tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerinden 
kaynaklanabilecek çevre boyutlarını ve çevresel etkilerini belirliyor; bu çevresel etkilerin ortadan kaldırılması veya 
en aza indirilmesine yönelik düzeltici faaliyetleri gerçekleştiriyor ve iyileştirmeye yönelik metotları uyguluyoruz. 
Çevre stratejimize bağlı olarak hazırlanmış olan çevre boyutları listemiz Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri Sayfasında 
Kurumsal Yönetim sekmesi altındaki Sürdürülebilirlik Bölümünde halka açık olarak yayımlanmaktadır. 2020 yılındaki 
faaliyetlerimizden kaynaklanan önemli çevre boyutu değişiklikleri pandemi etkileri dahil olmak üzere bu listede 
güncellenmektedir..

https://investor.turkishairlines.com/documents/thy-a_o-cevre-boyutlari-listesi_2021.pdf
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İş süreçlerine veya ürün 
ve hizmetlerine yönelik 
sürdürülebilirlik performanslarını 
ve bu performansı iyileştirici 
faaliyetlerini açıklar. 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 48
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRMELERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 51
Aldığımız aksiyonlar ve iyileştirici faaliyetler aşağıdaki gibidir:
ÇEVRE İLE İLGİLİ AKSİYONLARIMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 49
İKLİM DEĞİŞİKİLİĞIYLE MÜCADELE KAPSAMINDA AKSİYONLARIMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Ortaklığımız, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer 
aldığı ve sürdürülebilirlik konusundaki bilgi ve uygulamaların artmasının amaçlandığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne 
2020 yılında da girmeye hak kazanmıştır. 
https://www.borsaistanbul.com/tr/duyuru/2984/bist-surdurulebilirlik-endeksi-2020-yili-degerlemeye-tabi-sirketler-
listesi-guncellendi
https://www.borsaistanbul.com/files/BIST_Sustainability_Index_The_List_of_Companies_Subject_to_
Assessment_2020.pdf
Ortaklığımız 2020 yılında gönüllü olarak DJSI, FTSE4Good, MSCI, EcoVadis, Sustainalytics, Vigeo Eiris ve TPI olmak üzere 
uluslararası endekslerin ve sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşlarının performans değerlendirmelerine katılım 
sağlamış olup konu ile ilişkili bilgilere 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak yer verilecektir.
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Sadece doğrudan operasyonlar 
bakımından değil, ortaklık değer 
zinciri boyunca çevresel konuları 
nasıl yönettiğini ve stratejilerine 
tedarikçi ve müşterileri nasıl 
entegre ettiğini açıklar. 

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22
HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN TEDARİK ZİNCİRİ (2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 38
SÜRDÜRÜLEBİLİR İKRAM SERVİSİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 85
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
KURUMSAL VE OPERASYONEL UYGULAMALAR, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 99-101 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 107
UYUMLULUK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 108-109
BİLGİ GÜVENLİĞİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 110 
Ortaklığımızın ikram servislerinde ISO 22000 sertifikalı tedarikçilerin ürünleri tercih edilmekte ve yemeklerimizin %90’ı 
yurt içinden tedarik edilmektedir. Tedarikçilerin, seçim sürecinde ayrıntılı bir şekilde “Tedarikçi Değerlendirme Prosedürü” 
kapsamında değerlendirilmesi uygulamaları 2020 yılında da devam etmiştir. Bununla birlikte pandemi sebebiyle 
gerçekleştirdiğimiz tedarik, çeşit ve miktar olarak önceki yıllara göre daha düşük miktarlarda olmakla birlikte satın 
alma ve mal kabul süreçlerinde bir değişiklik yapılmamıştır. Kendi iç süreçlerimizde COVID-19 önlemleri hassasiyetle 
uygulanmakla birlikte tedarikçilerimizin bu kapsamdaki çalışmaları da yakından takip edilmiştir.
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Çevresel konularda (sektörel, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası) 
politika oluşturma süreçlerine dâhil 
olup olmadığını; çevre konusunda 
üyesi olduğu dernekler, ilgili 
kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları 
ile yaptığı iş birliklerini ve varsa 
aldığı görevleri ve desteklediği 
faaliyetleri açıklar.

2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, ÇEVRE YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46-47
2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, İLGİLİ KURULUŞLAR VE DERNEKLER, Sayfa 21
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
UYUMLULUK İZLEME SİSTEMİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KALİTE ANLAYIŞI,  2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 108-109
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dünya Bankasının yürüttüğü karbon fiyatlandırma mekanizmaları ile ilgili kapasite 
geliştirme, farkındalık yaratma ve eğitim çalışmalarını kapsayan Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı – Partnership of 
Market Readiness (PMR) Türkiye Projesinde havacılık sektörü özelinde deneyimlerimizi paylaşıyoruz.
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Çevresel göstergeler (Sera 
gazı emisyonları (Kapsam-1 
(Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji 
dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)1), 
hava kalitesi, enerji yönetimi, su 
ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, 
biyoçeşitlilik etkileri) ışığında 
çevresel etkileri ile ilgili bilgileri 
dönemsel olarak karşılaştırılabilir 
bir şekilde raporlar. 

2019 ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER TABLOSU, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44-45
Emisyon Verileri, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 108- 109
Doğalgaz ve Elektrik Tüketim Miktarı, KAYNAK VERİMLİLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 54
Atık miktarları, ATIK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 57
Yakıt miktarı ve yakıt kullanımı kaynaklı sera gazı emisyon miktarı, PERFORMANS VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik 
Raporu, Sayfa 70
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
2019 yılında ISO 14064 Standardı kapsamında, gerçekleştirilen tüm uçuş faaliyetleri ile Ortaklığın İstanbul, Ankara ve 
İzmir çalışma alanlarından kaynaklanan Kapsam 1 ve Kapsam 2 Sera Gazı Emisyonları kapsamında izlenen ve raporlanan 
emisyonları, 2020 yılında bağımsız üçüncü taraf doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanmıştır. Doğrulanan Sera Gazı 
Beyanımızda belirtildiği üzere Kapsam 1 emisyonlarımız 17.834.081,10 tCO₂e, Kapsam 2 emisyonlarımız 43.043,04 tCO₂e 
ve toplam emisyon miktarımız 17.877.124,14 tCO₂e olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda 2017 yılında 15.581.529,84 tCO₂e, 
2018 yılında 17.028.599 tCO₂e, 2019 yılında 17.877.124 tCO₂e olarak gerçekleşen toplam emisyon değerleri Sürdürülebilirlik 
Raporlarımızda da yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklanmaktadır.. Enerji yönetimi, atık yönetimi ve su yönetimi 
ile ilgili çalışmalarımıza ise 31., 35. ve 42. maddelerde yer verilmekte olup konu ile ilişkili detaylı bilgilere ve 2020 
yılında doğrulanan emisyonlarımıza ilişkin SERA GAZI BEYANI DOĞRULAMA AÇIKLAMASI'na 2020 Sürdürülebilirlik 
Raporumuzda yer verilecektir.

S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k  İ l k e l e r i  B i l g i  F o r m u

30

Verilerini toplamak ve hesaplamak 
için kullandığı standart, protokol, 
metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını 
açıklar.

2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, RAPOR HAKKINDA, Sayfa 3
SERA GAZI BEYANI DOĞRULAMA AÇIKLAMASI, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 111
GRI İÇERİK İNDEKSİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 112-117
TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu 2019, Sayfa 59
CORSIA, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu 2019, Sayfa 50
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Uluslararası Havacılığa Yönelik 
Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması Uygulama Talimatı (SHT-CORSIA) uyarınca uygulama kuralları belirlenmiştir. 
http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/talimatlar/2020/SHT-CORSIA.PDF
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, 
Sayfa 137-138
1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 88 ülkenin katılım sağladığı Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma 
Tasarısı (CORSIA), toplam yıllık CO₂ emisyon miktarının baz yılda gerçekleşen emisyon miktarı ile karşılaştırılması 
yaklaşımını benimsemektedir. İlgili metodoloji 9. maddede açıklanmakla birlikte 2021'den 2029'a kadar %100 sektörel, 
2030-2032 arasında %80 sektörel ve %20 bireysel, 2033-2035 arasında ise %30 sektörel ve % 70 bireysel emisyon büyüme 
faktörü dikkate alınarak offset gereklilikleri hesaplanacaktır. Ortaklığımızda 2019 yılında CORSIA doğrultusunda izlenen 
ve raporlanan uçuşlara ait emisyonlar üçüncü taraf bağımsız doğrulama kuruluşu tarafından doğrulanmıştır. CORSIA 
gereklilikleri doğrultusundaki çalışmalarımız sürdürülecek olup; 2020 yılı verilerinin de doğrulanması sağlanacak, ilerleyen 
yıllarda temel yıl emisyon değerlerinin üzerinde kalan emisyonlar nötrlenecektir. 
2019 yılında ISO 14064 Standardı kapsamında, Ortaklığın İstanbul, Ankara ve İzmir çalışma alanları ile gerçekleştirilen 
tüm uçuş faaliyetlerinden kaynaklanan Kapsam 1 ve Kapsam 2 Sera Gazı Emisyonları kapsamında izlenen ve raporlanan 
emisyonları, 2020 yılında bağımsız üçüncü taraf doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanmıştır. 
Sürdürülebilirlik Raporlarımız, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standardına uyumlu olarak hazırlanmakta olup, 
gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler 2020 yılı sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak 
sunulacaktır.
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Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak 
rapor yılı için çevresel göstergelerin 
durumunu açıklar (artış veya 
azalma). 

SAYILARLA ÇEVRE VERİLERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 43
2019 Çevre Uygulamaları ve Hedefler Tablosu, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44,45
Emisyon Verileri, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 108,109
Doğalgaz, Elektrik, Kağıt Tüketim Miktarı, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 54
Atık miktarları, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 57
Yakıt miktarı ve yakıt kullanımı kaynaklı sera gazı emisyon miktarı, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 70
Yakıt ve sera gazı tasarruf miktarları, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 71
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
2020 yılında Ortaklığımızın Genel Müdürlük, Yenibosna ve Teknoloji yerleşkelerinde;
-Elektrik Tüketimi: 2685,65 kwh/kişi
-Su Tüketimi: 14,73 m³/kişi
-Doğalgaz Tüketimi: 10,32 m³/kişi olarak gerçekleşmiş ve 2020 hedeflerine %100 oranında uyum sağlanmıştır.
35.962 kg tehlikeli atık ilgili çevre izin ve lisansına sahip şirketlere, 1.232.991 kg tehlikesiz atık ve ambalaj atığı geri 
dönüşüme gönderilmiştir.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, 
Sayfa 137-138  
2020 yılında yaşanan pandeminin zorlu şartları altında, başarıyla yürütülen yakıt tasarruf uygulamalarımız sayesinde 
22.760 ton yakıt tasarrufu sağlanmış, 71.695 ton CO₂ salımı engellenmiştir. 
Alman Emisyon Otoritesine (DEHSt) sunduğumuz Emisyon Raporumuzda beyan ettiğimiz üzere 2019 yılında Avrupa 
içerisinde gerçekleşen 686 adet uçuşta 4.203 ton yakıt tüketilmiştir. Bu uçuşlarımızda yakıt tüketimi kaynaklı salınan 
13.240 ton karbon emisyonunun tümünün offset edilmesi için toplamda 14.352 adet EU General Allowance (EUA) 
ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bakiyede kalan 1.112 adet karbon kredisi ise 2020 yılı emisyonlarının offset edilmesinde 
kullanılacaktır. 
2019 yılında ISO 14064 Standardı kapsamında, Ortaklığın İstanbul, Ankara ve İzmir çalışma alanları ile gerçekleştirilen 
tüm uçuş faaliyetlerinden kaynaklanan Kapsam 1 ve Kapsam 2 Sera Gazı Emisyonları kapsamında izlenen ve raporlanan 
emisyonları, 2020 yılında bağımsız üçüncü taraf doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanmıştır. Doğrulanan Sera Gazı 
Beyanımızda belirtildiği üzere Kapsam 1 emisyonlarımız 17.834.081,10 tCO₂e, Kapsam 2 emisyonlarımız 43.043,04 tCO₂e 
ve toplam emisyon miktarımız 17.877.124,14 tCO₂e olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda 2017 yılında 15.581.529,84 tCO₂e, 
2018 yılında 17.028.599 tCO₂e, 2019 yılında 17.877.124 tCO₂e olarak gerçekleşen toplam emisyon değerleri, yıllar bazında 
karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Konuya ilişkin detaylı bilgilere ve doğrulanmış emisyonlarımız ile ilgili SERA GAZI 
BEYANI DOĞRULAMA AÇIKLAMASI'na 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer verilecektir.
Çevresel göstergelerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgilere Sürdürülebilirlik Raporlarımızın ÇEVRE Bölümünde yer alan grafiklerde, 
ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER Tablosunda ve Performans Tabloları bölümlerinde yer verilmekte olup, güncel 
veriler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.
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Çevresel etkilerini azaltmak için 
kısa ve uzun vadeli hedefler 
belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu 
hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Taraflar Konferansı’nın 
önerdiği şekilde Bilime Dayalı 
olarak belirlenmesi tavsiye edilir.

KISA VADELİ HEDEFLER
ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER TABLOSU, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44,45
2020 - 2021 HEDEFLERİMİZ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52
YAKIT VERİMLİLİĞİ VE SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALTILMASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 62-71
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
UZUN VADELİ HEDEFLER: 
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI), 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25,26
TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 59
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
*Çevre mevzuatına uyumluluğun sürekliliğinin sağlanması, 
*Çevresel kaza, çevresel acil durum ya da olay yaşanmaması,
*TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası'nın devamlılığının sağlanması,
*Çevre konularının Yönetimi Değerlendirme Toplantılarına taşınarak, üst yönetim tarafından değerlendirilmeye devam 
edilmesi,
*Sera gazı emisyon kaynaklarının izlenmesine devam edilmesi,
*(Uluslararası Havacılık Faaliyetleri İçin Karbon Dönüşüm ve Azaltma Programı (CORSIA) gereklilikleri doğrultusundaki 
çalışmaların sürdürülerek 2020 yılı emisyon verilerinin doğrulanması ve ilerleyen yıllarda temel yıldaki emisyon 
değerlerinin üzerinde kalan emisyonların nötrlenmesi ve 
*"Mikroalg Temelli Sürdürülebilir Bio-Jet Yakıt Projesi (MICRO-JET)" başlıklı TÜBİTAK öncelikli alan projemize destek 
çalışmalarının sürdürülmesi hedeflerimizin yanı sıra; Ortaklığımızın faaliyet gösterdiği her alanda tedarik zinciri ve çevre 
üzerindeki etkilerimizin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda sürdürülmesi ve sorumlu 
işletme yaklaşımımız ışığında, Türk Hava Yolları olarak IATA tarafından belirlenen " 2009-2020 yakıt verimliliğinde yıllık 
ortalama %1.5 verimlilik artışı sağlamak, 2020'den itibaren karbon nötr büyüme aracılığıyla havacılık net emisyonlarını 
2020 yılı seviyesinde stabilize etmek, 2050 itibarıyla havacılık kaynaklı net karbon emisyonlarını 2005 yılı seviyesinin yarısına 
düşürmek" hedeflerinin benimsenerek bu hedeflere ulaşabilmek için özveriyle çalışmaya devam edilecektir. 
Kısa ve uzun vadeli hedeflerimiz ile ilgili güncel bilgiler 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda da kamu erişimine açık 
olarak sunulacaktır.

33

Daha önce belirlediği hedeflere 
göre rapor yılında gerçekleşen 
ilerleme söz konusu ise konu 
hakkında bilgi verir.

2019 ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER TABLOSU'nda bir önceki yıla ait hedeflere uyum oranı belirtilmiştir.(2019 
Sürdürülebilirlik Raporu, ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER TABLOSU, Sayfa 44-45)
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız aksiyonlar, yürüttüğümüz projeler ve girişimlerle ilgili kapsamlı bilgilere ve 
çevre ile ilgili performans göstergelerine Sürdürülebilirlik Raporlarımızın Çevre Bölümünde yer alan grafiklerde ve ÇEVRE 
UYGULAMALARI VE HEDEFLER Tablosunda yer verilmekte olup, güncel verilerle revize edilecek tablomuz ve hedeflere 
uyum durumuna ilişkin bilgiler, 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamunun erişimine açık olarak sunulacaktır.
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İklim krizi ile mücadele stratejisini 
ve eylemlerini açıklar.

2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzun "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE" bölümünde detaylı olarak açıklanmaktadır 
-2019 Sürdürülebilirlik Raporu, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE, Sayfa 58-61
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Türk Hava Yolları olarak, dünyadaki en önemli çevre sorunlarının başında gelen iklim değişikliği sorunu ile mücadele 
etmede kararlıyız. Bu kapsamda, iklim değişikliğine etkisi olabilecek etkenleri ortadan kaldırmak ve azaltmak için Ortaklık 
bünyesinde çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarımız en üst seviyede Genel Müdür 
tarafından takip edilmektedir. Yakıt verimliliği ile ilgili girişimlerin desteklenmesi, doğal kaynak tüketimini ve sera gazı 
emisyonunu azaltıcı tedbirler alınması bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalarımızdan bazılarıdır. Oluşturduğumuz kapsamlı 
yakıt tasarrufu politikası ile yakıt verimliliğini sürekli olarak ölçerek takip ediyor, Yakıt Verimlilik Programı çerçevesinde, 
kilit departmanlardan oluşan ve düzenli olarak bir araya gelen Yakıt Yürütme Kurulu bünyesinde eylem planlarımızı 
gözden geçiriyoruz. Bunlara ek olarak, uluslararası havacılık otoritelerinin iklim değişikliğine karşı aldığı önlemler de 
Ortaklığımızca desteklenmekte ve gereklilikleri yerine getirilmektedir. 35. Maddede yer verdiğimiz çalışmaların yanı 
sıra teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, filomuzu modernize ediyor ve yeni nesil çevre dostu uçaklar sayesinde 
emisyonların yanı sıra gürültü seviyesini de düşürmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda, iklim değişikliğiyle mücadele 
kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ilgili 2020 gelişmeleri, 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kapsamlı olarak 
kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.
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Sunduğu ürünler ve/veya 
hizmetlerin potansiyel olumsuz 
etkisini önleme veya minimize 
etme program ya da prosedürlerini 
açıklar; üçüncü tarafların sera gazı 
emisyon miktarlarında azaltım 
sağlamaya yönelik aksiyonlarını 
açıklar.

CORSIA, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYO-YAKITLAR,2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60
ATIK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 55-56
2020 - 2021 HEDEFLERIMIZ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
UYUMLULUK İZLEME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, SERA GAZI EMISYONLARININ YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet 
Raporu, Sayfa 111
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, 
Sayfa 137-138 
YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKALARI https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/yonetim-sistemi-
sertifikalari 
Türk Hava Yolları, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde çevresel etkilerini yöneten, çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına 
özen gösteren, tüm paydaşlarının sağlığını ve emniyetini güvence altına alan, risklerinin farkında olarak riskleri yöneten, 
oluşabilecek acil durumları önceden tahmin ederek önlem alabilen sistematik bir yaklaşım benimsemektedir. Bu 
doğrultuda Ortaklık; 
• Faaliyetlerinden kaynaklanan çevre boyutu ve çevresel etkilerini belirlediği; bu doğrultuda olumsuz çevresel etkilerini 
en aza indirmek ya da mümkünse ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilmesi gereken aksiyonları tanımlayarak, 
uygulamakta olduğu yöntemi PR.10.18.035 Çevre Boyutu ve Çevresel Etki Değerlendirme Prosedürü’nde,
• Ortaklığın çevresel risklerini ve fırsatlarını belirlemek, tanımlamak, önceliklendirmek, risk ve fırsatın sorumlularını tayin 
etmek, mevcut önlemleri ve risklerin iyileştirilmesine yönelik alınabilecek ilave önlemleri belirlemek için uygulamakta 
olduğu yöntemi PR.10.18.059 Çevresel Risk ve Fırsatların Yönetimi Prosedürü’nde tariflemektedir.
2020 yılında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında üçüncü taraf denetim kuruluşu tarafından 
gerçekleştirilen ara gözetim denetimi başarılı bir şekilde sonuçlanmış olup, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
Sertifikası'nın sürekliliği sağlanmıştır. 
 ‘’Sürekli iyileştirme’’ ilkesini benimseyen Ortaklığımız, çevre yönetim sisteminin havacılık sektörüne özgü gereklilikler 
ile güçlendirilmesi amacıyla 2020 yılında The International Air Transport Association (IATA)’nın hava yolu şirketleri 
özelinde uyguladığı IATA Çevre Değerlendirme (Environmental Assesment, IEnvA) Yönetim Sistemi Programına katılım 
sağlamıştır.
Sorumlu işletme yaklaşımımız ışığında, Türk Hava Yolları olarak yakıt verimliliğimizi artırarak sera gazı salımı ve karbon 
ayak izimizi azaltmaya yönelik koymuş olduğumuz hedefler doğrultusunda özveriyle çalışıyoruz. Bu kapsamda havacılık 
sektörünün iklim değişikliğine karşı kolektif çabasına katkıda bulunacak geniş kapsamlı bir yakıt verimliliği programını 
2008 yılından bugüne başarıyla yürütmekteyiz. Hayata geçirdiğimiz 100’ün üzerinde proje ile birlikte, uçuş verimliliğimizi 
yaklaşık %20 arttırdık. Pandemi nedeniyle bilhassa Ortaklığımıza ait yolcu seferlerinde 2019’a oranla %58 oranında azalma 
yaşanması, yakıt tasarruf miktarında geçen seneye göre düşüş yaşanmasına sebep olmuştur. 2020 yılında yaşanan 
pandeminin zorlu şartları altında, başarıyla yürütülen yakıt tasarruf uygulamalarımız sayesinde 22.760 ton yakıt tasarrufu 
sağlanmış ve böylece 71.695 ton CO₂ salımı engellenmiştir. 
2019 yılında ISO 14064 Standardı kapsamında, Ortaklığın İstanbul, Ankara ve İzmir çalışma alanları ile gerçekleştirilen 
tüm uçuş faaliyetlerinden kaynaklanan Kapsam 1 ve Kapsam 2 Sera Gazı Emisyonları kapsamında izlenen ve raporlanan 
emisyonları, 2020 yılında bağımsız üçüncü taraf doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanmıştır. 
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından uygulamaya alınan ve gönüllü olarak pilot fazdan itibaren uygulamayı 
taahhüt ettiğimiz Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Tasarısı (CORSIA) doğrultusunda, 
2019 yılında izlenen ve raporlanan uçuşlara ait emisyonlar üçüncü taraf bağımsız doğrulama kuruluşu tarafından 
doğrulanmıştır. CORSIA gereklilikleri doğrultusundaki çalışmalar sürdürülecek olup; 2020 yılı verilerinin de doğrulanması 
sağlanacak, ilerleyen yıllarda temel yıl emisyon değerlerinin üzerinde kalan emisyonlar nötrlenecektir. 
Avrupa Birliği tarafından 2016 yılında kapsamı Avrupa Ekonomik Alanı sınırları içinde kalkış ve iniş yapan uçuşlarla 
sınırlandırılan EU ETS kapsamında doğrudan emisyonlarımızı izliyor, hesaplıyor ve yetkilendirilmiş bağımsız 
belgelendirme kuruluşuna doğrulatıyoruz. Alman Emisyon Otoritesine (DEHSt) sunduğumuz Emisyon Raporumuzda 
beyan ettiğimiz üzere 2019 yılında Avrupa içerisinde gerçekleşen 686 adet uçuşta 4.203 ton yakıt tüketilmiştir. Bu 
uçuşlarımızda yakıt tüketimi kaynaklı salınan 13.240 ton karbon emisyonunun tümünün offset edilmesi için toplamda 
14.352 adet EU General Allowance (EUA) ödemesi gerçekleştirilmiştir. 
Sürdürülebilir yakıtların kullanımına ilişkin Boğaziçi Üniversitesi ile ortak uyguladığımız "Mikroalg Temelli Sürdürülebilir 
Bio-Jet Yakıt Projesi (MICRO-JET)" başlıklı TÜBİTAK öncelikli alan projemiz kabul edilmiş olup, uçuşlarımızda sürdürülebilir 
kaynaklardan üretilen ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tarafından test edilen biyoyakıt kullanılması planlanmaktadır.
Pandemi sebebiyle yolcularımıza Haziran ayı itibarıyla 11.265.198 adet Hijyen Seti servis edilmiş, 4 saat üzeri uçuşlarımızda 
servis edilen hijyen setleri dahilinde 50 ml plastik ambalaj içerisinde 2.221.200 adet dezenfektan temin edilmiştir. Bununla 
birlikte atık yönetimi kapsamında normal işleyişimize ilave olarak pandemi sebebiyle tek kullanımlık maske ve eldiven 
gibi atıkların yönetimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Nisan ayında yayınlamış olduğu "Tek Kullanımlık Maske, Eldiven 
Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Genelge" çerçevesinde değerlendirilerek 
İstanbul başta olmak üzere tüm yurt içi çalışma alanlarımızda yürütülmektedir. Bu kapsamda ilave atık kutuları alınmış, 
ilgili personellere de gerekli eğitimler verilmiştir. 2020 yılı içerisinde 35.962 kg tehlikeli atık ilgili çevre izin ve lisansına sahip 
şirketlere, 1.232.991 kg tehlikesiz atık ve ambalaj atığı geri dönüşüme gönderilmiştir. 
Pandemi nedeniyle uçuşların askıya alınması ve Covid-19 tedbirleri kapsamında kabin içi atık ayrıştırması 2020 yılının ilk 
iki ayı uygulanabilmiş, kulaklık ve battaniye paketlerimizde plastik poşetler yerine TS EN 13432 “Ambalajlama-biyolojik 
parçalanma ve kompostlama ile geri kazanılabilir ambalaj özellikleri” standardına tam uyumlu ve doğaya karıştığında 
yok olan biyoplastik poşet kullanımına devam edilmiştir. Oyuncağım Doğadan konsepti ile sunduğumuz oyuncak servisi 
pandemi döneminde askıya alınmıştır. 2019 yılı itibarıyla tüm seyahat ve oyuncak setleri dış ambalaj poşeti olmadan 
servis edilmeye başlanmış olup, 2020 yılı içerisinde dağıtımı planlanan 12.402.000 adet oyuncak ve seyahat setinin servisi 
pandemi nedeniyle durdurulmuş, 8 Ekim 2020 itibarıyla sadece uzun menzilli uçuşlarda sunduğumuz Business Class 
seyahat setlerinin sunumuna poşetsiz olarak devam edilmiştir. 
 2020 yılında Genel Müdürlük, Halkalı Teknoloji ve Yenibosna binalarında Cumhurbaşkanlığı Sıfır Atık Projesi kapsamında 
Temel Sertifika kazanılmış olup Altın Sertifika almaya yönelik olarak gerekli altyapı ve şartlar %100 oranında sağlanmıştır.
Yeni devreye alınan tesislerimizde kesintisiz enerji ihtiyacı için kullanılan Dinamik UPS ve jeneratörlerimizin enerji 
kullanımları izlenerek optimum seviyede kullanımı üzerine çalışılmıştır. Kapasitelere göre ihtiyaç olan trafo miktarları 
tespit edilerek gerekli görüldüğünde kullanılan trafo miktarı azaltılmıştır. Ayrıca sürekli gelen birimler için tüm 
merkezi sistemi tamamen açmamak adına split klima gibi lokal çözümler uygulanarak tasarruf sağlanmıştır. Doğalgaz 
kullanımının azaltılması için uzaktan çalışma döneminde binaların kullanılmayan mahalleri aktif takip edilerek ısıtma 
programlaması yapılmış, bazı tesislerde ısıtma sistemi tamamen kapatılmıştır. Genel Müdürlük binası kazan sisteminde 
atık baca ısısının kullanılması adına sisteme ekonomizer takılmıştır, bunun neticesinde tasarruf sağlanmıştır. Bununla 
birlikte 2020 yılında pandemi sebebi ile herhangi bir inşaat çalışması gerçekleştirilmemiştir.
2020 yılında çevresel alanda; yakıt verimliliği, alternatif yakıtlar (sürdürülebilir biyoyakıtlar), gürültü yönetimi, emisyon 
yönetimi, hava kirliliği, iklim değişikliği, olumsuz çevresel etkileri azaltılmış teknik servis ve ikram hizmeti (sürdürülebilir 
ikram), atık yönetimi ve doğal kaynak kullanımı konularında gerçekleştirdiğimiz çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler 2020 
Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.



153152 Türk Hava Yolları Grubu Türk Hava Yolları 2020 Faaliyet Raporu

36

Çevresel etkilerini azaltmaya 
yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü 
projeler ve girişimlerin toplam 
sayısını ve bunların sağladığı 
çevresel fayda/kazanç ve maliyet 
tasarruflarını açıklar.

AKSİYONLARIMIZ, 2019 GELİŞMELERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 49-51
İKLİM DEĞİŞİKİLİĞIYLE MÜCADELE KAPSAMINDA AKSİYONLARIMIZ, 2019 GELİŞMELERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, 
Sayfa 60-61
ÇEVRE, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 43
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, 
Sayfa 137-138
Türk Hava Yolları olarak sorumluluk bilinci ile tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini değerlendiriyor; öncelikle olumsuz 
etkileri ortadan kaldırmak, ortadan kaldıramıyorsak minimize etmek için aksiyon planları oluşturuyoruz. 2020 yılında 
sunduğumuz ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme programlarımız 35. 
maddede açıklanmakta olup konu ile ilgili detaylı bilgiler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak 
sunulacaktır.
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Toplam enerji tüketim verilerini 
(hammaddeler hariç) raporlar ve 
enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve 
Kapsam-2 olarak açıklar. 

KAYNAK VERİMLİLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53-54
ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER TABLOSU, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44
EMİSYON VERİLERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 108,109,110
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
2020 yılında bağımsız üçüncü taraf doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanmış olan 2019 yılı Sera Gazı Beyanımızda 
belirtildiği üzere; Kapsam-1 Doğalgaz Enerji Tüketimi: 4.131.857,36 sm³, Kapsam-2 Doğalgaz Enerji Tüketimi 1.242.712,621 
sm³, Kapsam-2 Elektrik Enerji Tüketimi ise 70.062.805,7 kWh olarak gerçekleşmiştir. Konu ile ilişkili detaylı bilgilere ve 
2020 yılında doğrulanan emisyonlarımıza ilişkin SERA GAZI BEYANI DOĞRULAMA AÇIKLAMASI'na 2020 Sürdürülebilirlik 
Raporumuzda yer verilecektir.
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Raporlama yılında üretilen ve 
tüketilen elektrik, ısı, buhar ve 
soğutma hakkında bilgi sağlar.

KAYNAK VERİMLİLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53-54
EMİSYON VERİLERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 108,109
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Kargo yerleşkemizde bulunan trijenerasyon tesisinde doğalgazdan elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz 
elektrikle kargo ve genel müdürlük yerleşkelerimizin elektrik ihtiyacını karşılamaktayız. Ayrıca, üretim prosesinden 
kaynaklanan soğutma suyu ve baca gazı ısısını, tesisimizdeki absorbsiyon chiller cihazımız ile verimliliğe dönüştürüyoruz. 
2019 yılında trijenerasyon tesisimizde üretilen elektrik miktarı toplam 12,148,260 kWh olarak gerçekleşmiş olup konu ile 
ilgili detaylı bilgilere 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer verilecektir.
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Yenilenebilir enerji kullanımının 
artırılması, sıfır veya düşük karbonlu 
elektriğe geçiş konusunda 
çalışmalar yapar ve bu çalışmaları 
açıklar. 

ELEKTRİK ÜRETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa53
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYO-YAKITLAR, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 137
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Yenilenebilir enerji üretim ve 
kullanım verilerini açıklar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYO-YAKITLAR, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
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Enerji verimliliği projeleri yapar 
ve bu çalışmalar sayesinde enerji 
tüketim ve emisyon azaltım 
miktarını açıklar.

TÜRK HAVA YOLLARI BAZI YAKIT TASARRUFU UYGULAMALARI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 68, 69
YAKIT VERİMLİLİĞİ VE SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALTILMASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 62-71
KAYNAK VERİMLİLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa53
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
YENİ NESİL UÇAKLARDA YAKIT TASARRUFU, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 49
ENTEGRE OPERASYON KONTROL,  2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 85    
Havacılık sektörünün iklim değişikliğine karşı kolektif çabasına katkıda bulunacak geniş kapsamlı bir yakıt verimliliği 
programını 2008 yılından bugüne başarıyla yürütmekteyiz. Hayata geçirdiğimiz 100’ün üzerinde proje ile birlikte, uçuş 
verimliliğimizi yaklaşık %20 artırmış bulunmaktayız. Pandemi nedeniyle bilhassa Ortaklığımıza ait yolcu seferlerinde 
2019’a oranla %58 oranında azalma yaşanması, yakıt tasarruf miktarında geçen seneye göre düşüş yaşanmasına sebep 
olmuştur. 2020 yılında yaşanan pandeminin zorlu şartları altında, başarıyla yürütülen yakıt tasarruf uygulamalarımız 
sayesinde 22.760 ton yakıt tasarrufu sağlanmış, böylece 71.695 ton CO₂ salımı engellenmiştir. 
Yeni devreye alınan tesislerimizde kesintisiz enerji ihtiyacı için kullanılan Dinamik UPS ve jeneratörlerimizin enerji 
kullanımları izlenerek optimum seviyede kullanımı üzerine çalışılmıştır. Kapasitelere göre ihtiyaç olan trafo miktarları 
tespit edilerek gerekli görüldüğünde kullanılan trafo miktarı düşürülmüştür. Ayrıca sürekli gelen birimler için tüm 
merkezi sistemi tamamen açmamak adına split klima gibi lokal çözümler uygulanarak tasarruf sağlanmıştır. Doğalgaz 
kullanımının azaltılması için uzaktan çalışma döneminde binaların kullanılmayan mahalleri aktif takip edilerek ısıtma 
programlaması yapılmış, bazı tesislerde ısıtma sistemi tamamen kapatılmıştır. Genel Müdürlük binası kazan sisteminde 
atık baca ısısının kullanılması adına sisteme ekonomizer takılmış, bunun neticesinde tasarruf sağlanmıştır.
Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak 
sunulacaktır.
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Yer altından veya yer üstünden 
çekilen, kullanılan, geri 
dönüştürülen ve deşarj edilen 
su miktarlarını, kaynaklarını ve 
prosedürlerini (Kaynak bazında 
toplam su çekimi, su çekiminden 
etkilenen su kaynakları; geri 
dönüştürülen ve yeniden kullanılan 
suyun yüzdesi ve toplam hacmi 
vb.) raporlar.

Ortaklığımızda temiz su temini ve atık su deşarjı için şebeke hattı kullanılmakta olup, gerçekleşen su sarfiyatı miktarlarına 
Sürdürülebilirlik Raporlarımızın Çevre bölümlerinde yer verilmektedir.
(2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44)
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik
"Tesisler Müdürlüğü’nün işlettiği binalar için tüketilen kişi başı su sarfiyatının 16,91 m³/kişi’den en az %2 tasarruf ile 16,57 
m³/kişi’nin altına düşürülmesi" olarak belirlenen 2020 hedefine %100 oranında uyum sağlanmış olup, 2020 yılında su 
tüketimi 14,73 m³/kişi olarak gerçekleşmiştir. Konu ile ilgili detaylı bilgiler 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu 
erişimine açık olarak sunulacaktır.
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Operasyonlar veya faaliyetlerinin 
herhangi bir karbon fiyatlandırma 
sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, 
Cap & Trade veya Karbon Vergisi) 
dâhil olup olmadığını açıklar.

TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 59
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Avrupa Birliği tarafından 2016 yılında kapsamı, Avrupa Ekonomik Alanı sınırları içinde kalkış ve iniş yapan uçuşlarla 
sınırlandırılan Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (EU ETS) kapsamında doğrudan emisyonlarımızı izliyor, hesaplıyor ve 
yetkilendirilmiş bağımsız belgelendirme kuruluşuna doğrulatıyoruz.

44
Raporlama döneminde biriken 
veya satın alınan karbon kredisi 
bilgisini açıklar.

Alman Emisyon Otoritesine (DEHSt) sunduğumuz Emisyon Raporumuzda beyan ettiğimiz üzere 2019 yılında Avrupa 
içerisinde gerçekleşen 686 adet uçuşta 4.203 ton yakıt tüketilmiştir. Bu uçuşlarımızda yakıt tüketimi kaynaklı salınan 
13.240 ton karbon emisyonunun tümünün offset edilmesi için toplamda 14.352 adet EU General Allowance (EUA) 
ödemesi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda 
kamuya açık olarak sunulacaktır.
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Ortaklık içerisinde karbon 
fiyatlandırması uygulanıyor ise 
ayrıntılarını açıklar.

Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.

S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k  İ l k e l e r i  B i l g i  F o r m u
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Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm 
zorunlu ve gönüllü platformları 
açıklar.

(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, CORSIA) (CORSIA, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, 
Sayfa 21)
EU-ETS (TAAHHÜTLER VE HEDEFLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 59)
ISO14001 (ÇEVRE YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46)
IENVA(2019 GELİŞMELERİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 51)
ISO14064 (ÇEVRE UYGULAMALARI VE HEDEFLER, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 45)
 SIFIR ATIK Projesi (ATIK YÖNETİMİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 55)
Borsa İstanbul (SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRMELERİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 51)
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI ve ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, 
Sayfa 137-138 
Ortaklığımızın çevresel bilgilerinin açıklandığı platformlar 35. maddede yer almakla birlikte 2020 yılında Borsa İstanbul 
Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almaya devam eden Ortaklığımız, 68. maddede açıklanan uluslararası endekslerin 
ve sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşlarının performans değerlendirmelerine katılım sağlamıştır. Konu ile ilişkili 
bilgilere 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak yer verilecektir.
https://www.borsaistanbul.com/tr/duyuru/2984/bist-surdurulebilirlik-endeksi-2020-yili-degerlemeye-tabi-sirketler-
listesi-guncellendi
https://www.borsaistanbul.com/files/BIST_Sustainability_Index_The_List_of_Companies_Subject_to_
Assessment_2020.pdf

 C. Sosyal İlkeler

 
C1. İnsan Hakları ve Çalışan 
Hakları
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İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesine, Türkiye’nin 
onayladığı ILO Sözleşmelerine ve 
Türkiye’de insan hakları ve çalışma 
hayatını düzenleyen hukuksal 
çerçeve ve mevzuata tam uyumun 
taahhüt edildiği Kurumsal İnsan 
Hakları ve Çalışan Hakları Politikası 
oluşturur.

2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda "İnsana yakışır istihdam yaratmak, eşit işe eşit ücret politikasını uygulamak, 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) metin kaynakları ve ulusal mevzuata dayalı olarak çalışma hakları mevzuatına uymak" 
konusundaki taahhüdümüze yer verilmiştir. 
ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, 
sayfa 26
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 106  
Ortaklığımız, Mevzuata Uyum Politikamızda öngörülmüş olan havacılıkla ilgili tüm düzenlemelere ve ulusal mevzuata 
uyumu sağlamaya kararlıdır. Türk Hava Yolları olarak, mevzuata uyumun, kanunlara ve düzenlemelere bağlı olmanın 
ötesinde, tüm kararlarımızda ve fiillerimizde daima Etik Kurallarımızın ruhunu yansıtmayı da barındırdığına inanıyoruz.
İŞ AHLAKI, MEVZUATA UYUM, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu sayfa 32
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik
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Söz konusu politikayı ve politikanın 
uygulanması ile ilgili rolleri ve 
sorumlulukları kamuya açıklar. 

Etik Kurallar El Kitabımız, Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde Kurumsal Yönetim sekmesi, Sürdürülebilirlik 
bölümü içerisinde "Etik Değerler" başlığı altında kamu erişimine açık olarak beyan edilmektedir.
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik
SUİSTİMAL RAPORLAMASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 33
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Ortaklıkta etik ilke ve değerlerin benimsenmesi; çalışma ortamında tüm çalışanların kurum kültürüne paralel bir etik 
yaklaşım sergilemesi için dört kurul üyesi ve bir kurul başkanından oluşan Etik Kurulumuz bulunmaktadır. Ortaklık 
çalışanlarının ilgi alanları ve deneyimleriyle ilgili çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek paylaşımlar yapmak, iletişime ve 
bilgi alışverişine katkı sağlamak amacıyla kurgulanan Ortaklık İçi Sosyal İK çerçevesinde, hem önleyici faaliyet hem de 
Ortaklık yönetici ve çalışanlarının farkındalığını artırmak amacı ile “mobbing” hususuna ilişkin hazırlanan sunum Eğitim 
Başkanlığımız koordinasyonunda 2021 Şubat ayı içerisinde webinar olarak düzenlenecektir.
Bununla birlikte Ortaklığımızın Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş İnsan Kaynakları Prosedürü mevcut olup, süreçlere 
göre yapılanmış alt birimleri ile tüm personele yönelik her türlü işlem mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmekte, işe 
alım ve kariyer planlamaları süreçlerinde eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat ilkesi benimsenmektedir. Ortaklığımızın 
personel istihdam süreçlerinin usul ve esasları, Ortaklık Genel İstihdam Prosedürü’nde ve istihdam süreç şemalarında 
tanımlanmıştır. Çalışanlarla ilişkiler, Personel Yönetimi Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilmektedir. İNSAN KAYNAKLARI 
POLİTİKASI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 106
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İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği 
sağlar.

ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 97-98,
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 26
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 106
ETİK DEĞERLER: https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/etik_degerler.pdf 
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Tedarik ve değer zinciri etkilerini 
de gözeterek adil iş gücü, çalışma 
standartlarının iyileştirilmesi, kadın 
istihdamı ve kapsayıcılık konularına 
(kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, 
etnik köken, yaş, engelli, mülteci 
vb. ayrımı yapılmaması gibi) 
politikalarında yer verir. 

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22
ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 97
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
ETİK DEĞERLER: https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/etik_degerler.pdf 
UYUMLULUK YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 108
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 107
İKRAM, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 68
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Belirli ekonomik, çevresel, 
toplumsal faktörlere duyarlı 
kesimlerin (düşük gelirli kesimler, 
kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/
fırsat eşitliğinin gözetilmesi 
konusunda değer zinciri boyunca 
alınan önlemleri açıklar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 107
UYUMLULUK YÖNETİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 108
İKRAM, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 68
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25-26
ERİŞİLEBİRLİK, FARKLILIKLAR DEĞER KATAR PROJESİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 88-89
ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 97
UÇUŞ NOKTALARIMIZDAKİ YEREL KALKINMAYA KATKI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 40
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Sivil Havacılık sektöründe toplumsal cinsiyet dengesini geliştirmek için bir talimat 
yayımlamış ve bir komisyon oluşturmuştur. SHGM'nin oluşturduğu Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Komisyonunda 
Ortaklığımızı temsil etmeye devam ediyoruz. Pandemi öncesi planlanan etkinlikler, yaşanan gelişmeler dolayısı ile iptal 
edilmiş olup çalışmalar 2021 yılında daha aktif olarak devam edecektir. 
Bununla birlikte, havacılıkta toplumsal cinsiyet dengesini geliştirmek adına sektördeki teknik iş alanları için aday 
değerlendirmelerinde cinsiyete değil bireysel yetkinlik ve yeterliliklere odaklanıyoruz. Kız öğrencilerin havacılığa ilgisini 
artırma ve havacılıktaki fırsatlar ile ilgili farkındalığının oluşması için üniversite seçimi öncesinde onlara ulaşmak ve 
havacılık ile ilgili eğitim ve öğretim programları için teşvik etmek gibi projeleri 2021'de hayata geçirmek istiyoruz. Kurum 
içinde çeşitli mecralarda başarılı havacı kadınlarımızın mesleki deneyimlerini ve başarı öykülerini aktarmaları için de 
fırsatlar sunulmaktadır. Havacılık yönetiminde karar alma süreçlerinde de etkin olan kadınların sayısını da artırma çabamız 
devam etmektedir.
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Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları 
ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici 
ve düzeltici uygulamalara ilişkin 
gelişmeleri raporlar.

SUİSTİMAL RAPORLAMASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 33
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Bir Etik Bildirim Hattı olan Etik Hat, Türk Hava Yolları çalışanlarının, ayrımcılık, rüşvet, menfaat çatışması ve rekabete aykırı 
uygulamalar gibi konularda kurumsal ilkelerimize aykırı olan her türlü davranışı isim vermeden bildirebilmelerini sağlamak 
amacıyla kurulmuş bir ihbar sistemidir. 2020 yılında, Etik Raporlama Hattı’na yapılan 126 başvuru değerlendirmeye 
alınmıştır. Bu bildirimler ağırlıklı olarak “iş barışını bozucu hareket” ve “Ortaklık Uygulamaları" konuları ile ilgili olup; 
bu konuların tamamı Türk Hava Yolları A.O. Etik Kurulu tarafından incelenmiş, gerekli aksiyonların alınması için ilgili 
çalışanların ya da ilgili birimlerin bilgilendirilmesine ve iş disiplinine aykırı davranışların idari yaptırımlara bağlanmasına 
karar verilmiştir. Etik Kurallar El Kitabımız, Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde Kurumsal Yönetim sekmesi, 
Sürdürülebilirlik bölümü içerisinde "Etik Değerler" başlığı altında kamu erişimine açık olarak beyan edilmektedir.
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik     
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Çocuk işçi çalıştırılmamasına 
yönelik düzenlemeleri açıklar.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 106 
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Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, 
gelişim politikaları), tazminat, 
tanınan yan haklar, sendikalaşma 
hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri 
ve yetenek yönetimine ilişkin 
politikalarını açıklar.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 106
ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 97-98
ÖRGÜTLENME VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 98
ÇALIŞAN DENEYİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 96
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Türk Hava Yolları olarak, geniş kapsamlı faaliyet alanımız ve çok kültürlü yapımızla, çalışanlarımıza havacılık sektöründe 
benzersiz bir kariyer fırsatı sunuyor, tüm çalışanlarımızın gelişimlerini destekliyoruz. Çalışanlarımızın potansiyelini 
ve performansını sürekli artırmanın yanı sıra, teknik yetkinliklerini ve müşteri ilişkilerine yönelik sosyal becerilerini de 
geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda, hem havacılık otoritelerinin zorunlu kıldığı eğitimleri veriyor hem de 
kişisel ve organizasyonel gelişimi destekleyen pek çok eğitim imkanı sunuyoruz. 
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Çalışan şikayetleri ve 
anlaşmazlıkların çözümüne 
ilişkin mekanizmaları oluşturarak 
uyuşmazlık çözüm süreçlerini 
belirler.

İŞ AHLAKI, SUİSTİMAL RAPORLAMASI, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 33
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Faaliyet Raporu, Sayfa 137-138  
Ortaklık personelinin; kurumsal iş ilkeleri, davranış kuralları, ayrımcılık, çıkar çatışmaları, ast-üst ilişkileri, çalışma arkadaşları 
ve yöneticileri ile yaşadığı sıkıntılar vb. birçok konuda telefon, e-posta ve web üzerinden bildirim yapabilmeleri için 
kurulmuş bir ihbar sistemi olan Etik Raporlama Hattı’na yapılan 126 başvuru değerlendirmeye alınmıştır. 
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Çalışan memnuniyetinin 
sağlanmasına yönelik olarak 
yapılan faaliyetleri düzenli olarak 
açıklar.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE MEMNUNİYETİ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 95-96
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Pandemi nedeniyle Mart 2020 itibarıyla hızlı bir şekilde aksiyon alınmış ve uzaktan çalışma düzenine geçilmiştir. Haziran 
ayı içerisinde çalışanlarımızın yeni çalışma düzenine dair talep ve önerilerini paylaşabileceği bir anket yayımlanmış olup, 
çalışanlarımızın %70’i uzaktan çalışma döneminden memnun olduğunu belirtmiş ve ankette yer alan açık uçlu alanlarda 
da uzaktan çalışmanın devamına yönelik taleplerini iletmişlerdir. Anket sonuçları doğrultusunda pek çok aksiyon 
alınarak çalışanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verilmiştir. Çalışanlarımızın talepleri ve pandeminin gidişatı değerlendirilerek 
Nisan ayında başlayan kısa çalışma düzeni, Eylül ayı itibarıyla tam zamanlı çalışma düzenine çevrilmiş, bu dönemde 
çalışanlarımızın uzaktan çalışma başta olmak üzere İK süreçlerine ilişkin tüm soruları Çalışan Destek Hattı tarafından 
e-mail ve Whatsapp uygulaması aracılığıyla cevaplanmıştır. 2020 yılında da çalışan bağlılığını ölçmek ve çalışanlarımızdan 
aldığımız geri bildirimler doğrultusunda işveren markamızı güçlendirmek amacıyla Çalışan Bağlılığı ve Deneyimi Anketi 
düzenlenmiş, bu kapsamda çok sayıda aksiyon alınmaya devam edilmiştir. 
Ortaklığımız pandemi sürecinin başından itibaren uzaktan çalışma dönemini en iyi şekilde değerlendirmek ve 
çalışanlarımızın pandemi sonrası döneme güçlenerek hazırlanmasını sağlamak için eğitim faaliyetlerine ağırlık 
vermiştir. Tüm çalışanlarımızın katılabileceği eğitimler sanal ortamda sunularak kolay erişim imkanı sağlanmıştır. 43 
binden fazla çalışanımızın talepte bulunduğu 166 farklı içerikte 2000’e yakın sanal sınıf eğitimi icra edilmiştir. İnteraktif 
eğitimlerde hem canlı anlatımın avantajı yakalanmış hem de kursiyerler ve eğitmenler arasında birebir iletişim imkanı 
tanınmıştır. Havacılık Akademisi Youtube sayfasında başlatılan “Canlı Yayın Youtube Seminerleri”nde pandemi dönemi 
boyunca 7 adet canlı yayın gerçekleştirilmiş, izleyici sayısı 14835 kişiye ulaşmıştır. Bu sayede çalışanlarımıza, alanında 
uzman konuşmacılar vasıtasıyla pandemi sürecinde psikolojiyi yönetme ve uzaktan verimli çalışmayı sağlayacak 
ipuçları konularında rehberlik sunulmuştur. Çalışanlarımızın ilgi duydukları konularda uzmanlıklarını artırabilecekleri, 
Finans, Pazarlama, Lojistik, Dijital Yetkinlikler ve İş İngilizcesi olmak üzere 5 farklı içerikteki sertifika programı uzaktan 
canlı eğitimler şeklinde gerçekleştirilerek personelimizin gelişimine katkı sağlanmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen 
çalışmalara ilişkin bilgiler 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.
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İş sağlığı ve güvenliği politikaları 
oluşturur ve kamuya açıklar.

İŞ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE ESENLİK, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 104
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 107 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız Türk Hava Yolları Kurumsal İnternet sitesinde kamu erişimine açık olarak beyan 
edilmektedir.
https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/

S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k  İ l k e l e r i  B i l g i  F o r m u
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İş kazalarından ve sağlığın 
korunması amacıyla alınan 
önlemleri ve kaza istatistiklerini 
açıklar.

İŞ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE ESENLİK, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 104
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 107
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 107
UÇUŞ OPERASYONU, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 84, 86-87
MİSAFİRLERİMİZİN SAĞLIĞI VE EMNİYETİ BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 17
2020 yılında pandemi nedeniyle uçuş operasyonlarının azalması ve ofis çalışması yerine uzaktan çalışma uygulamasına 
geçilmesi sebebiyle işe bağlı iş kazası sıklık oranı 3,63 olarak gerçekleşmiş, oran 2020 hedefinin oldukça altında 
sonuçlanmıştır. Pandemi döneminde uzaktan çalışma düzenine geçilmesinin yanı sıra tüm faaliyetlerimizde hijyen 
kurallarının titizlikle uygulanması adına birçok çalışma yürütülmüştür. Bütün uçaklarımız, Ortaklığımızın tüm çalışma 
alanları ve tüm personel servisleri mevcut temizlik çalışmalarına ek olarak dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmuştur. Bina 
girişlerinde sosyal mesafeyi en az 1,5 metre olacak şekilde korumak adına uyarıcı işaretlemelere yer verilmiş olup, giriş 
esnasında kullanılan parmak okuyucu sistem iptal edilerek ateş ölçümü yapılmaya başlanmıştır. Tüm çalışanlarımız ve 
ziyaretçilerimizin geçerli HES kodları sorgulanmış, asansörlerin toplu kullanımına pandeminin ilk günlerinden itibaren 
kısıtlama getirilmiştir. Tüm çalışanlarımızın kullanımı için el dezenfektanı, maske ve eldiven temin edilmiştir. Yemekhane 
masa düzeninde çapraz dizilimler ile yemek yenmesi için sandalye düzeni değiştirilmiş, personelin en az 1,5 metre 
mesafe ile aralıklı olarak sıraya girmesi konusunda yer çizgileri ile işaretleme konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bununla 
birlikte yemekhanelerde ek tedbir ve dezenfeksiyon çalışmalarına başlanmış olup bu bağlamda ortak alanlardan temin 
edilen gıdaların yemekhane yetkili personeli kontrolünde ya da kapalı kaplarda sunulması sağlanmıştır. Mescitlerde toplu 
namaz kılınması iptal edilmiş, gerekli dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilmiş ve ortak kullanılan eşyalar kaldırılmıştır. Tüm 
bu çalışmaların beraberinde çalışan farkındalığını artırmak amacıyla şirket içi bilgilendirme yayınları yapılmış ve Ortaklığa 
ait tüm bilgisayarların ekranlarına ekran koruyucu olarak COVID-19 bilgilendirmesi konulmuştur. Konu ile ilgili çalışmalara 
hassasiyetle devam edilmekte olup detaylı bilgilere 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer verilecektir. 

59
Kişisel verilerin korunması ve veri 
güvenliği politikalarını oluşturur ve 
kamuya açıklar.

Bilgi güvenliği konusunu içeren Kurumsal Politikamız, Türk Hava Yolları kurumsal internet sitesinde kamu erişimine açık 
olarak beyan edilmektedir.
https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/
BİLGİ GÜVENLİĞİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 110
MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 98-99
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Etik politikası oluşturur (iş, çalışma 
etiği, uyum süreçleri, reklam ve 
pazarlama etiği, açık bilgilendirme 
vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya 
açıklar. 

İŞ AHLAKI, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 32
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Türk Hava Yolları Etik Kuralları, tüm yöneticilerin ve çalışanların uymakla yükümlü oldukları temel politikalar, esaslar 
ve kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Bu kurallar, Türk Hava Yolları yöneticilerinin ve çalışanlarının yüksek etik 
standartlara uygun davranışlar sergilemelerini, tutum ve davranışlarının etkilerinin bilincinde hareket etmelerini 
sağlamak amacıyla getirilmiştir. Etik Kurallar, temel ilke ve değerlerimizin yanı sıra mevzuata uyum, rüşvet ve yolsuzluk, 
rekabete aykırı davranış gibi çeşitli hususları kapsamaktadır. Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri sayfası, Kurumsal Yönetim 
sekmesi, Sürdürülebilirlik bölümü altında yer alan Etik Politikamıza https://investor.turkishairlines.com/documents/
surdurulebilirlik/etik_degerler.pdf linki ile kamuya açık erişim sağlanabilmektedir.
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Toplumsal yatırım, sosyal 
sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve 
finansmana erişim kapsamındaki 
çalışmalarını açıklar.

BAĞIŞ POLİTİKASI: https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/bagis-politikasi 
Olağan Genel Kurul Gündem ve Daveti ve  Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 31.03.2020 
https://investor.turkishairlines.com/documents/ThyInvestorRelations/OLAGAN_GENEL_KURUL_2020_GUNDEM_VE_
DAVET.pdf
https://investor.turkishairlines.com/documents/toplanti-tutanagi_31_03_2020(2).pdf 
STRATEJİK ODAK NOKTALARIMIZ, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 12-13
EKONOMİK VE TOPLUMSAL KALKINMAYA YÖNELİK KATKILARIMIZ (2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 39)
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, Sosyal Sorumluluk, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 26
ERİŞİLEBİLİRLİK, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 88-89
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Ortaklığımızın hizmet verdiği konu alanları “Eğitim, Bilim ve Teknoloji, Kültür ve Sanat, Çalışan Bağlılığı, İnsani Yardım ve 
Fırsat Eşitliği “dir. Bu doğrultuda yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen çalışmaların çoğunluğunda temel amaç, ülkemizin 
birlik bilincini korumak ve global çaptaki sorunların çözümüne dair farkındalık yaratmaktır. Ortaklığımız, Türk Hava Yolları 
Sosyal Sorumluluk Prosedürleri gereğince, “Bilim ve Teknoloji, Kültür ve Sanat, Dezavantajlı Birey/Gruplar, Çeşitli Dernek/
Vakıflar, Çalışan Bağlılığı ve Çevre” konularında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda destek 
verilen kurum, kuruluş ve organizasyonlar şunlardır: KIZILAY, TURMEPA, Hediye Karavanı Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri 
Federasyonu, TOSIDO, Teknofest Teknoloji Festivali, Devlet Tiyatroları Desteği, UN Girls and Women in Science Day/
Avrupa Birliği Bilimde Kız Çocukları ve Kadınlar Günü, Skylife Çocuk dergileri.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerimizin detayları, Türk Hava Yolları kurumsal internet sitesine ait https://www.
turkishairlines.com/tr-us/basin-odasi/sosyal-sorumluluk-projelerimiz/ linkinde kamu erişimine açık olarak sunulmaktadır.
Bununla birlikte, Türkiye’nin istihdam yaratımına, kamu finansmanına, ihracatına, ticaretine ve turizmine önemli 
katkılarda bulunmanın yanı sıra dünyada sefer düzenlediğimiz noktalardaki yerel ekonomik ve toplumsal kalkınmaya da 
katkıda bulunmaktayız. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızın yanı sıra havacılıkta toplumsal cinsiyet dengesini geliştirmek 
adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar Madde 51'de açıklanmakta olup, konuya dair detaylı bilgiler 2020 Sürdürülebilirlik 
Raporumuzda kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.
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Çalışanlara ÇSY politikaları 
ve uygulamaları konusunda 
bilgilendirme toplantıları ve eğitim 
programları düzenler.

ÇEVRE İLE İLGİLİ EĞİTİMLER- (2019 Sürdürülebilirlik Raporu, AKSİYONLARIMIZ, Sayfa 50- 51)
ETİK DAVRANIŞ EĞİTİMLERİ - (2019 Sürdürülebilirlik Raporu, AKSİYONLARIMIZ, İŞ AHLAKI, Sayfa 33)
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Ortaklığımızda çevresel farkındalığı artırmaya yönelik hazırlanmış olan uzaktan eğitimlerimiz 2020 yılında da 
düzenlenmeye devam edilmiştir.
“Çevresel Farkındalık Eğitimi” 23.031 personel tarafından, “Sera Gazı Farkındalık Eğitimi” ise 2.492 personel tarafından 
tamamlanmış olup,
pandemi döneminde tüm personelimize online “Koronavirüs Salgını Tedbirler Eğitimi" ve “ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi ve Atık Yönetimi” eğitimi atanmıştır.
Ortaklık çalışanlarının ilgi alanları ve deneyimleriyle ilgili çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek paylaşımlar yapmak, 
iletişime ve bilgi alışverişine katkı sağlamak amacıyla kurgulanan Ortaklık İçi Sosyal İK çerçevesinde, hem önleyici faaliyet 
hem de Ortaklık yönetici ve çalışanlarının farkındalığını artırmak amacı ile “mobbing” hususuna ilişkin hazırlanan sunum 
Eğitim Başkanlığımız koordinasyonunda 2021 Şubat ayı içerisinde webinar olarak düzenlenecektir.
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C2. Paydaşlar, Uluslararası 
Standartlar ve İnisiyatifler
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Sürdürülebilirlik alanındaki 
faaliyetlerini tüm paydaşların 
(çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler 
ve hizmet sağlayıcılar, kamu 
kuruluşları, hissedarlar, toplum ve 
sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç 
ve önceliklerini dikkate alarak 
yürütür.

PAYDAŞLARA DEĞER KATMAK, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 35
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 107
UYUMLULUK İZLEME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 108
İKRAM, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 68-72
PAYDAŞ KATILIMI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 19-20
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25-26
ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 97-98
UÇUŞ NOKTALARIMIZDAKİ YEREL KALKINMAYA KATKI, 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 40
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelinde paydaşlarımız yer almaktadır. Paydaşlarımızın makul beklentileri ve 
menfaatleri, sürdürülebilirlik stratejimizin süreklilik arz eden gelişim sürecinde bizler için önemli çıkış noktalarından 
biridir. Bu kapsamda, sürdürülebilirlik uygulamalarımızın en önemli süreçlerinden biri olan paydaş katılımı, sürdürülebilirlik 
konusundaki etkilerimizi anlamamızda dolayısıyla da bu etkileri sürekli olarak iyileştirmemizde bize yardımcı olmaktadır. 
İyi yönetişim uygulamalarımızı geliştirmeye devam ederek paydaşlarımıza değer katma vizyonumuz doğrultusunda iş 
birliklerimizi geliştirmeyi ve iş ortaklarımız ile yaptığımız proje sayısını artırmayı sürdüreceğiz.
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Müşteri şikayetlerinin yönetimi 
ve çözümüne ilişkin müşteri 
memnuniyeti politikası düzenler ve 
kamuya açıklar.

Türk Hava Yolları kurumsal internet sayfasında yer alan Müşteri Memnuniyeti Politikamıza 
https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ linkinden kamuya açık erişim 
sağlanabilmektedir.
YENİLİKÇİ YAKLAŞIMIMIZ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 82
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
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Paydaş iletişimini sürekli ve 
şeffaf bir şekilde yürütür; hangi 
paydaşlarla, hangi amaçla, ne 
konuda ve ne sıklıkla iletişime 
geçtiğini, sürdürülebilirlik 
faaliyetlerinde kaydedilen 
gelişmeleri açıklar. 

PAYDAŞ KATILIMI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 20
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
2020 yılında; çevre konusunda kaydedilen gelişmelere 35. maddede, sosyal konulardaki çalışmalara 61. maddede, 
çalışan bağlılığı ve memnuniyeti kapsamında gerçekleştirilen uygulamalara 56. maddede yer verilmiştir. Paydaşlarımızla 
etkileşimde olduğumuz konu başlıkları ve bu konular çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar 2019 Sürdürülebilirlik 
Raporumuzun 20. sayfasında yer almakla birlikte, 2020 yılına ait güncel çalışmalarımızın detayları 2020 Sürdürülebilirlik 
Raporumuzda kamu erişimine açık olarak sunulacaktır.
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Benimsediği uluslararası raporlama 
standartlarını (Karbon Saydamlık 
Projesi (CDP), Küresel Raporlama 
Girişimi (GRI), Uluslararası 
Entegre Raporlama Konseyi 
(IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe 
Standartları Kurulu (SASB), İklimle 
İlişkili Finansal Açıklamalar Görev 
Gücü (TCFD) vb.)) kamuya açıklar. 

RAPOR HAKKINDA, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 3
GRI İçerik İndeksi, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 112- 117
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
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İmzacısı veya üyesi olduğu 
uluslararası kuruluş veya ilkeleri 
(Ekvator Prensipleri, Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı Finans 
Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler (UNGC), 
Birleşmiş Milletler Sorumlu 
Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), 
benimsediği uluslararası prensipleri 
(Uluslararası Sermaye Piyasası 
Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir 
Tahvil Prensipleri gibi) kamuya 
açıklar. 

ÇEVRE YÖNETİMİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46-47
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
UYUMLULUK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 108-109
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Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 
Endeksi ve uluslararası 
sürdürülebilirlik endekslerinde 
(Dow Jones Sürdürülebilirlik 
Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY 
Endeksleri vb.) yer almak için 
somut çaba gösterir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRMELERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 51
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 111
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 137
Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı ve 
sürdürülebilirlik konusundaki bilgi ve uygulamaların artmasının amaçladığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne Ortaklığımız 
2020 yılında da girmeye hak kazanmıştır. 
https://www.borsaistanbul.com/tr/duyuru/2984/bist-surdurulebilirlik-endeksi-2020-yili-degerlemeye-tabi-sirketler-
listesi-guncellendi
https://www.borsaistanbul.com/files/BIST_Sustainability_Index_The_List_of_Companies_Subject_to_
Assessment_2020.pdf
Ortaklığımız 2020 yılında gönüllü olarak DJSI, FTSE4Good, MSCI, EcoVadis, Sustainalytics, Vigeo Eiris ve TPI olmak üzere 
uluslararası endekslerin ve sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşlarının performans değerlendirmelerine katılım 
sağlamış olup konu ile ilişkili bilgilere 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda kamu erişimine açık olarak yer verilecektir..

 D. Kurumsal Yönetim İlkeleri
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II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası 
Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 
kapsamında zorunlu olarak 
uyulması gereken Kurumsal 
Yönetim ilkeleri yanında tüm 
Kurumsal Yönetim ilkelerine 
uyum sağlanması için azami çaba 
gösterir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 124
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Sürdürülebilirlik konusunu, 
faaliyetlerinin çevresel etkilerini 
ve bu konudaki ilkeleri kurumsal 
yönetim stratejisini belirlerken göz 
önünde bulundurur. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 6-7
STRATEJİK ODAK NOKTALARIMIZ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, 12-13
ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 24
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf

S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k  İ l k e l e r i  B i l g i  F o r m u
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Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde 
belirtildiği şekilde menfaat 
sahiplerine ilişkin ilkelere uyum 
sağlamak ve menfaat sahipleri ile 
iletişimi güçlendirmek için gerekli 
tedbirleri alır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU, MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI, MENFAAT 
SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 126
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Sürdürülebilirlik alanındaki 
tedbirler ve stratejilerin 
belirlenmesinde menfaat 
sahiplerinin görüşlerine başvurur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU, MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ 
DESTEKLENMESİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 126
BİREYSEL ÖNERİ SİSTEMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 91
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 111

73

Sosyal sorumluluk projeleri, 
farkındalık etkinlikleri ve eğitimler 
ile sürdürülebilirlik konusu 
ve bunun önemi hakkında 
farkındalığın artırılması konusunda 
çalışır. 

STRATEJİK ODAK NOKTALARIMIZ, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 12- 13
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK, 2020 yılı Faaliyet Raporu, Sayfa 34
KARGO, 2020 yılı Faaliyet Raporu, Sayfa 54-59
AKSİYONLARIMIZ, ÇEVRE İLE İLGİLİ EĞİTİMLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50- 51
İŞ AHLAKI, ETİK DAVRANIŞ EĞİTİMLERİ, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 33
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Sosyal sorumluluk projelerimiz 61. maddede detaylandırılmakta birlikte, projelerimizin detayları Türk Hava Yolları 
kurumsal internet sitesine ait https://www.turkishairlines.com/tr-us/basin-odasi/sosyal-sorumluluk-projelerimiz/ linkinde 
kamu erişimine açık olarak sunulmaktadır.
Ortaklığımızda bu kapsamda verilen eğitimlere 62. maddede değinilmekle beraber, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin 
detaylı bilgilere 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer verilecektir.
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Sürdürülebilirlik konusunda 
uluslararası standartlara ve 
inisiyatiflere üye olmak ve 
çalışmalara katkı sağlamak için 
çaba gösterir.

YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKALARI  https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/yonetim-sistemi-
sertifikalari 
GRI- Küresel Raporlama Girişimi (Rapor Hakkında, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 3)
ISO 14001:2015 (2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, ÇEVRE YÖNETİMİ, Sayfa 47)
IEnvA (2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, 2019 GELİŞMELERİ, Sayfa 51)
Komiteler (2019 Sürdürülebilirlik Raporu, ÇEVRE YÖNETİMİ, Sayfa 47)
İLGİLİ KURULUŞLAR VE DERNEKLER, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa21
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
Ortaklığımız çalışanları, sahip oldukları yetkinlik ve tecrübeleri göz önünde bulundurularak ulusal ve uluslararası 
havacılık otoriteleri tarafından üyesi olduğumuz birliklerin Sürdürülebilirlik Komitelerinde sürdürülebilirlik çalışmalarının 
uygulanması, sürekliliğin sağlanması ve iyileştirilmesinde görev almak üzere seçilmiş olup, bu gruplarda aktif olarak rol 
almaktadırlar.
UYUMLULUK YÖNETİMİ, 2020 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 108-109 
Uyumluluk İzleme Sisteminin uygulanması, sürekliliğin sağlanması ve iyileştirilmesinde görev alan Türk Hava Yolları 
çalışanları,
• IATA EOC (Environmental Oversight Council) Group,
• IATA Sustainability Environmental Advisory Council,
• TIACA (The International Air Cargo Association) Sustainability Working Group,
• Star Alliance Sustainability Virtual Expert Community,
• TSHA (Türk Sivil Havacılık Akademisi),
• CAA INg Consultant/intervenant,
• SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü), Kabin Emniyet Grubu,
• ICAO (International Civil Aviation Organization) Cabin Safety Group 
çalışma gruplarına, sahip oldukları yetkinlik ve tecrübeleri göz önünde bulundurularak ulusal ve uluslararası havacılık 
otoriteleri tarafından seçilmiş olup, bu gruplarda aktif olarak görev almaktadırlar. 

75

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile 
vergisel açıdan dürüstlük ilkesine 
yönelik politika ve programlarını 
açıklar. 

Rüşvet, Yolsuzluk ve Pazarlamada Dürüstlük başlıklarını içeren Etik Değerlerimize, Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri 
Sayfası Kurumsal Yönetim Sekmesi altında yer alan Sürdürülebilirlik bölümü altında bulunan https://investor.
turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/etik_degerler.pdf linkinden kamuya açık erişim sağlanabilmektedir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, 2019 Yıllık Faaliyet Raporu, Sayfa 122
https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/thy_frat_2019tr.pdf
Bilgilendirme Politikamıza Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri Sayfası Kurumsal Yönetim Sekmesi altında yer alan 
https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/bilgilendirme-politikasi linkinden kamuya açık erişim 
sağlanabilmektedir.
Kar Dağıtım Politikamıza Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri Sayfası Kurumsal Yönetim Sekmesi altında yer alan https://
investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/kar-dagitim-politikasi linkinden kamuya açık erişim sağlanabilmektedir.
İŞ AHLAKI, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 32
https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu-turkce.pdf
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI VE ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, Türk Hava Yolları 2020 Faaliyet 
Raporu, Sayfa 138
Bayrak taşıyıcı kimliğine uygun olarak çalışmalarını sürdürmekte olan Ortaklığımız, faaliyetlerinde sosyal sorumluluklarına 
karşı duyarlı davranmaya azami derecede riayet etmekte ve iştiraklerini de bu doğrultuda yönlendirmekte ve 
destek olmaktadır. Yönetim Kurulumuzca Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Ortaklığımız Etik Kurallar El Kitabı 
oluşturulmuş olup, Ortaklığımız internet sitesinde yayımlanmıştır. Etik Kurallar, temel ilke ve değerlerimizin yanı sıra 
mevzuata uyum, rüşvet ve yolsuzluk, rekabete aykırı davranış gibi çeşitli hususları kapsamaktadır. İlgili konularda 
yaşanabilecek olası riskleri önlemek adına kurumsal yönetim organları ve iş ortakları ile çalışanlarımızı bilinçlendirme 
çalışmaları yürütülmektedir. Ortaklığımız bünyesinde bu konuların takibi ve kurallara uyumun sağlanması amacıyla iç 
kontrol tedbirleri getirilmiştir. Yolsuzlukla mücadele ilkeleri çerçevesinde, yolsuzluğun ve disipline aykırı davranışların 
tespit edilerek önlenmesinin yanında yolsuzlukla mücadele sistemlerinin takibi ve geliştirilmesine yönelik yerleşik bir 
yaklaşımla Ortaklığımız, Üst Yönetiminin, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, Güvenlik Başkanlığı’nın, Denetim Komitesi’nin, Etik 
Kurulu’nun, Disiplin Kurulu’nun, İnsan Kaynakları’nın ve her bir çalışanımızın rolü dahil olmak üzere tüm Ortaklık genelinde 
değerlendirmeler yapmaktadır. 
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2 0 2 0  S o n u ç l a r ı n a  İ l i ş k i n  Yö n e t i m  K u r u l u ’ n u n  D e ğ e r l e n d i r m e s i

Global havacılık sektörü tarihinin 
en ağır krizini yaşadığı ve en ağır 
kayıplarını verdiği bir yılı geride 
bıraktı. Tüm dünyayı etkisi altına 
alan Covid-19 salgını yaşamlarımızla 
birlikte sektörümüzü de derinden 
etkiledi. Ortaklığımız bu süreçte 
ülkemiz ve milletimiz adına 
Milli Bayrak Taşıyıcı olmanın 
sorumluluklarını yerine getirmeye 
devam etti ve sağlık sektöründen 
sonra en kritik görevlerden birini 
ifa eden kurumların başında geldi. 
Karantina süreci boyunca yapılan 
1.000’den fazla tahliye seferi ile 140 
bine yakın yolcumuzu vatanları ile 
buluşturmaktan, ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu sağlık malzemelerinin 
taşınmasına kadar hayati görevleri 
başarıyla yerine getiren Ortaklığımız, 
bu zorlu günlerde birliğin, beraberliğin 
ve dayanışmanın en güzel örneklerini 
sergilemiştir.

2020 yılında sektörün üzerinde gezen 
bulutlara rağmen, Türk Hava Yolları 
ortaya koyduğu trafik ve finansal 
sonuçları ile sektörden pozitif ayrışmış 
ve 2020 yılını bir önceki yılın %50 
seviyesinde 6,7 milyar ABD doları gelir 
ve 1,9 milyar ABD doları EBITDAR 
ile tamamlamayı başarmıştır. Yolcu 
kapasitemizin %60 oranında gerilediği 
2020 yılında, %71 doluluk oranı ile 
toplam 28 milyon yolcu taşınmıştır. 

2020 yılı boyunca Avrupa’nın en fazla 
uçan hava yolu olan Türk Hava Yolları, 
bu zorlu süreçte kargo taşımacılığına 
ağırlık vererek bu kriz dönemini 
fırsata çevirmiş ve filosundaki birçok 
yolcu uçağını Turkish Cargo’nun 
hizmetine açmıştır. Ortaklığımız kargo 
pazarında rekor kırarak, dünyanın 
en büyük 6. hava kargo taşıyıcısı 
olmuştur. 2020 yılında Avrupa’nın en 
iyi hava kargo markası seçilerek ‘’Best 
Cargo Airline – Europe’’ ödülüne layık 
görülen Turkish Cargo, dünyanın 
dört bir yanında gerçekleştirdiği 
hava kargo operasyonlarıyla 
sürdürülebilir bir başarı sağlayarak 
ülkemizi gururlandırmaya devam 

etmiştir. Covid-19 pandemisine karşı 
verilen mücadelede Turkish Cargo 
gerek Ortaklığımız gerekse ülkemiz 
için önemli bir misyon üstlenmiştir. 
Pandemi sürecinde uluslararası gıda 
ve ilaç zincirinin devamlılığına katkı 
sağlayan ve gıda, yardım malzemesi, 
ilaç, maske, medikal ekipman ve aşı 
taşımalarını aralıksız sürdüren Turkish 
Cargo, 2020 yılında sahip olduğu uçuş 
ağı gücünü %40 kapasite artışı ve %60 
gelir artışı ile taçlandırmıştır. Kullandığı 
ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif 
yaklaşımlar ile daha etkin çözümler 
üreten ve zorlu pandemi sürecinde 
üstün bir başarı sergileyen Turkish 
Cargo, global pazar payını %3,7’den 
%4,7’ye yükselterek dünyanın en hızlı 
gelişim gösteren hava kargo taşıyıcısı 
olmuştur. Turkish Cargo, geniş 
hizmet yelpazesini ve operasyonel 
kabiliyetlerini, Türkiye’nin eşsiz coğrafi 
avantajlarıyla birleştirerek her geçen 
gün başarı çıtasını yükseltmeye 
devam ederek, dünyanın ilk üç hava 
kargo markası arasında yer almayı 
hedeflemektedir.

Ortaklığımız pandeminin başından 
beri, yeni normale daha iyi uyum 
sağlamak için likidite seviyelerini 
korumaya, maliyetlerini yönetmeye 
ve yapısal değişiklikleri uygulamaya 
odaklanmıştır. Pandeminin havacılık 
sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin 
mevcut durumu göz önünde 
bulundurarak, Ortaklığımız, 
operasyonel ve finansal kapasitesi 
doğrultusunda filo planlarını 
tekrardan gözden geçirmiş ve 
mevcutta teslim edilmemiş siparişler 
için uçak üreticileri ile yeniden 
mutabakat sağlamıştır. 

87 yıl önce yüce bir milletin umutlarını, 
ideallerini ve daima yükselme 
arzusunu göklere taşıma amacıyla 
kurulan Ortaklığımız, bugün eşsiz 
uçuş ağı, modern filosu, üstün 
kargo performansı ve başarılı kriz 
yönetimiyle sektörüne yön veren bir 
marka olarak hava taşımacılığının 
devleri arasında bayrağımızı gururla 
dalgalandırmaya devam etmektedir. 

Dünya sivil havacılığını sarsan 
pandemi koşullarında dahi büyük 
sorumluluk ve görev bilinci ile hareket 
eden büyük Türk Hava Yolları ailesinin 
gösterdiği özveri ve fedakarlık 
sivil havacılık tarihine geçecek 
niteliktedir. Pandeminin sonra ermesi 
ile havacılığın yeniden yükseliş 
sürecinde Ortaklığımız sektörümüzün 
zirvesine olan yürüyüşünü daha da 
hızlandıracak, ülkemiz ve sektörümüz 
için katma değer üretmeyi her 
zamankinden daha büyük bir azimle 
sürdürecektir. 

Yö n e t i m  K u r u l u  K o m i t e l e r i n i n  E t k i n l i ğ i n e  İ l i ş k i n  Yö n e t i m 
K u r u l u  D e ğ e r l e n d i r m e s i

Ortaklık Yönetim Kurulu bünyesinde 
var olan Kurumsal Yönetim Komitesi, 
Denetimden Sorumlu Komite ve 
Riskin Erken Saptanması Komitesi 
ilgili mevzuat ve Yönetim Kurulu’nun 
belirlediği görev ve çalışma 
esasları çerçevesinde faaliyetlerini 
yürütmektedir. 2020 yılında belirtilen 
komiteler görevli oldukları alanlarda 
çalışmalarını sürdürerek Yönetim 
Kurulu’nu bilgilendirmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 
görevleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 
Tebliği’nce belirlenmiştir. Buna göre 
Komite, Şirket’te Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nin uygulanıp uygulanmadığını, 
uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu 
prensiplere tam olarak uymama
dolayısıyla meydana gelen çıkar 
çatışmalarını tespit etmek ve 
Yönetim Kurulu’na Kurumsal Yönetim 
Uygulamaları’nı iyileştirici tavsiyelerde 
bulunmak ve Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü’nün çalışmalarını gözetmekle 
yükümlüdür. Ayrıca, Ortaklık Yönetim 
Kurulu bünyesinde ayrı bir Aday 
Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi 
oluşturulmadığı için, Kurumsal 
Yönetim Komitesi bu komitelerin 
görevlerini yerine getirmektedir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi, 2020 yılı 
içerisinde, istifa sebebiyle münhal 
bulunan bağımsız Yönetim Kurulu 
üyeliği ile ilgili olarak toplanmış olup, 
söz konusu adayın Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği 
ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim 
İlkelerinde belirlenen kriterleri taşıyıp 
taşımadığını değerlendirmiştir. 
Yapılan değerlendirmeler ve tespitler 
neticesinde, bağımsız yönetim kurulu 
adayının bağımsızlığına engel bir 
durumun söz konusu olmadığına 
ilişkin görüş verilmiş ve söz konusu 
adayın Ana Sözleşme’nin 10. Maddesi 
gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu 
Bağımsızlık oluruna tabi olmak üzere, 
Ortaklığın yapılacak ilk Genel Kurul 
toplantısında onaya sunulmak üzere, 
bağımsız üye olarak atanmasına karar 
verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite, 
çeyreklik finansal sonuçların 
açıklanması öncesinde toplanarak, 
kamuoyuna bildirilen konsolide 
finansal sonuçların gerekli şeffaflıkta 
ve anlaşılabilir olmasını, bağımsız 
dış denetimin çalışmalarının şeffaf 
ve verimli bir biçimde yapılması 
için gerekli tüm tedbirlerin alınmış 
olmasını garanti altına almıştır. 
Komite, ayrıca Ortaklığın iç kontrol 
ve iç denetim sisteminin işleyişinin 
ve etkinliğinin gözetimini yapmıştır. 
Denetimden Sorumlu Komite, 2020 
yılı içerisinde Yönetim Kurulu’na dört 
kez yazılı bildirimde bulunmuştur. 

Riskin Erken Saptanması Komitesi 
2020 yılında altı kez toplanarak 
Ortaklığın faaliyetlerini sürdürdüğü 
alanlardaki riskleri tespit etmiş ve ilgili 
konularda Yönetim Kurulu’nu yazılı 
olarak bilgilendirerek risk yönetim 
sistemlerini gözden geçirmiştir. 
Komite 2020 yılında, Ortaklık 2020 yılı 
bütçesine ilişkin değerlendirmelerin 
yanı sıra jeopolitik riskler ve havacılık 
sektörünü etkileyen gelişmeler ile 
birlikte Koronavirüs pandemisinin 
havacılık sektörüne ve Ortaklığımıza 
etkilerini değerlendirmiştir. Ortaklığın 
finansal ve operasyonel sonuçlarını 
gözden geçirmiş; teslim alınması 
planlanan uçakların finansman ihtiyacı 
ve borç servislerine ilişkin durum 
göz önünde bulundurularak nakit 
projeksiyonu hususunda Yönetim 
Kurulu’na tespit ve öneriler sunmuştur. 
Belirtilen faaliyetler neticesinde 
Komiteler asli görevlerini azami 
özeni göstererek yerine getirmiş ve 
Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına 
önemli katkılarda bulunarak, Kurul’un 
etkin bir yönetim sergilemesini 
sağlamıştır. 
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Ya s a l  B i l g i - H u k u k i  M e t i n l e r

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.

Mevzuat hükümlerine aykırı 
uygulamalar nedeniyle Ortaklık ve 
Yönetim Kurulu üyeleri hakkında
uygulanan idari veya adli 
yaptırımlara ilişkin açıklamalar
Mevzuat hükümlerine aykırı 
uygulamalar nedeniyle Ortaklık ve 
Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 
uygulanan idari veya adli yaptırım 
bulunmamaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme 
Değişiklikleri Hakkında Bilgiler
Esas Sözleşme değişikliği 
31.03.2020 tarihli olağan genel 
kurul toplantısında yapılmış olup 
güncel Esas Sözleşmemiz Ortaklığın 
Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer 
almaktadır.

Ortaklığın İktisap Ettiği Kendi 
Paylarına İlişkin Bilgiler
Ortaklığın iktisap etti kendi payı 
bulunmamaktadır.

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

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

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya 
ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), 
önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, 
bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu 
kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını 
koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki 
itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek 
ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Aynı kişinin, Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu 
şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu 
üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim. 

Saygılarımla,

Fatmanur Altun

B a ğ ı m s ı z l ı k  B e y a n ı
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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 
olduğumu, yine bu kapsam dâhilinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21/05/2015 tarih ve 29833736-1181 sayılı yazısı uyarınca 
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 6. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan istisnanın şahsım ile ilgili olarak uygulanmasına karar 
verilmiştir. Dolayısıyla ilgili tebliğin 4.3.6 maddesi (g) bendinden muaf tutularak:

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

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya 
ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), 
önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, 
bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu 
kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını 
koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki 
itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek 
ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu 
şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu 
üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim. 

Saygılarımla,

Mehmet Muzaffer Akpınar

B a ğ ı m s ı z l ı k  B e y a n ı

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

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

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 
derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya 
ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), 
önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, 
bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu 
kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını 
koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki 
itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek 
ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Aynı kişinin, Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu 
şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu 
üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim. 

Saygılarımla,

Melih Şükrü Ecertaş
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S o r u m l u l u k  B e y a n ı

SAYI  : TK2021031103 İSTANBUL                                                                                                    
KONU : Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No: 14.1 01.03.2021
  Sayılı Tebliği’nin İkinci Bölüm Madde 9
  Gereğince Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

 BORSA İSTANBUL
 34467 Emirgan / İstanbul

Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nun 01.03.2021 tarih, 59 sayılı kararıyla onaylanmış olan 31 Aralık 2020 tarihli Konsolide 
Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi 
Formu (KYBF) ektedir. Buna göre; 

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

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

c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına 
göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararıyla ilgili 
gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki 
faaliyetlerle birlikte, Ortaklığımız’ın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, 
dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

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

31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla ve  
Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait  

Finansal Tablolar ve 
Bağımsız Denetçi Raporu 

TÜRK HAVA YOLLARI  
ANONİM ORTAKLIĞI VE 
BAĞLI ORTAKLIKLARI
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PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey 
T: +90 212 326 6060, F: +90 212 326 6050, www.pwc.com.tr         Mersis Numaramız: 0-1460-0224-0500015 

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
 
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Genel Kurulu’na 
 
A. Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 
 
1. Görüş 
 
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nın (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak 
anılacaktır) 31 Aralık 2020 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; 
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve 
konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere konsolide 
finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 
 
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Grup’un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla konsolide 
finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve 
konsolide nakit akışlarını Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TFRS’lere”) uygun olarak tüm 
önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 
 
2. Görüşün Dayanağı 
 
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 
tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim 
Standartları’na (“BDS’lere”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki 
sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız 
Denetimine İlişkin Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından 
yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ile konsolide finansal tabloların 
bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan bağımsız 
olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da 
tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, 
görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
 
3. Dikkat Çekilen Husus - Covid-19 salgınının etkileri 
 
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yılda Grup’un faaliyet gösterdiği havacılık sektörü, ortaya çıkan  
Covid-19 salgını neticesinde olumsuz etkilenmiştir. Covid-19 salgını etkisi sonucunda 2020 yılında küresel 
hava trafiği önemli ölçüde düşmüştür. Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla dünya genelinde sıkı 
tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirlerin küresel havacılık sektörüne etkileri devam etmektedir. Grup 
yönetiminin Covid-19 salgınının etkileri ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmelerin olduğu Dipnot 2.9’a 
dikkat çekeriz. Bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir. 
 
4. Kilit Denetim Konuları 
 
Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok 
önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi 
çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular 
hakkında ayrı bir görüş bildirmemekteyiz.  



169168 Konsolide Finansal Sonuçlar Türk Hava Yolları 2020 Faaliyet Raporu

 

 

Kilit Denetim Konuları Kilit denetim konuları için yapılan bağımsız 
denetim çalışmalarımız 

Hasılat, yolcu uçuş yükümlülüklerinin ve sık 
uçuş programı yükümlülüğünün 
muhasebeleştirilmesi 

 

 
Hasılat ve yolcu uçuş yükümlülükleri  
(Bakınız Dipnot 2.4.1, 14 ve 26) 
 
Grup’un hasılatının büyük bir kısmı yolcu 
gelirlerinden oluşmaktadır. Yolcu gelirleri, taşıma 
hizmeti tamamlandığında hasılat olarak 
muhasebeleştirilmektedir. Grup’un konsolide 
finansal tablolarında 31 Aralık 2020 tarihinde sona 
eren yılda yer alan toplam yolcu gelirleri  
25.546 milyon TL’dir. Satılan ancak henüz 
kullanılmayan (uçulmayan) biletler ise ilgili uçuş 
tamamlanana kadar yolcu uçuş yükümlülüğü olarak 
muhasebeleştirilmektedir. 31 Aralık 2020 itibarıyla, 
Grup’un konsolide finansal tablolarında 
muhasebeleştirilen bilet satışlarından doğan yolcu 
uçuş yükümlülüğü 2.799 milyon TL’dir. 
 
Aşağıdaki nedenlerden dolayı denetim 
çalışmalarımızda bu konuya odaklanmış 
bulunuyoruz: 
 
- Covid-19 salgını sebebiyle uygulanan seyahat 

kısıtlamalarının Grup’un 31 Aralık 2020’de 
sona eren yılda elde ettiği yolcu gelirlerine 
önemli etkilerinin olması, 

 
- Uçuş hizmeti sağlamadan yazılan ve yolcu 

geliri olarak muhasebeleştirilen, bilet yanma 
gelirlerinin hesaplanmasında geçmiş 
istatistiki verilere ve trendlere dayanarak 
bilet sözleşmesindeki haklarını kullanmayan 
yolcu sayılarına ilişkin yönetim tahmin ve 
varsayımlarının kullanılması, 

 
- Taşıma hizmetinin tamamlanıp hasılatın 

finansal tablolara alınması sırasında, 
karmaşık ve birden fazla sistemin olması, bu 
sistemlerin birbirleriyle doğrudan 
bağlantısının olması ve sistemler arasında 
büyük hacimde verilerin işlenmesi, 

 
- Sistemlerin karmaşıklığından dolayı bilgi 

teknolojileri (“BT”) alanındaki 
uzmanlarımızın denetim sürecine dahil 
olmasının gerekliliği. 

 
Hasılat ve yolcu uçuş yükümlülüklerinin 
denetimine ilişkin aşağıdaki prosedürler 
uygulanmıştır: 
 
- Yolcu gelirlerinin muhasebeleştirilmesi için 

kurulmuş olan sistemlere ilişkin kontrollerin 
etkinliği ve bağımsız denetçi olarak 
belirlediğimiz önemli sistemlerin arasındaki 
sistem mutabakatlarının tamlığı ve doğruluğu 
BT alanındaki uzmanlarımızın katılımıyla 
test edilmiştir. 

 
- Yolcu gelirlerinin muhasebeleştirilmesi için 

uygulanan iş süreçleri ve süreçlere ilişkin 
uygulanan kontroller anlaşılmıştır. 

 
- Yolcu gelirlerinin muhasebeleştirilmesine 

yönelik uygulanan önemli süreç kontrolleri 
test edilmiştir. 

 
- Henüz uçuşu gerçekleşmemiş olan yolcu 

biletleri örneklem yöntemiyle test edilmiştir. 
 
- Bilet yanma gelirlerinin hesaplamasında 

kullanılan istatistiksel verilerin tutarlılığı 
geçmişte gerçekleşen verilerle 
karşılaştırılarak kontrol edilmiştir.  

 
- Covid-19 sebebiyle uygulanan seyahat 

kısıtlamaları neticesinde cari dönemde 
normalin üzerinde gerçekleşen bilet 
ücretlerinin iadelerine ilişkin doküman ve 
ödemeler örneklem yöntemiyle test 
edilmiştir. 

 
 

 

 

Kilit Denetim Konuları Kilit denetim konuları için yapılan bağımsız 
denetim çalışmalarımız 

Hasılat, yolcu uçuş yükümlülüklerinin ve sık 
uçuş programı yükümlülüğünün 
muhasebeleştirilmesi 

 

 
Sık uçuş programı yükümlülükleri  
(Bakınız Dipnot 2.4.19 ve 14) 
 
Grup, üyelerine “Miles and Smiles” adında sık uçuş 
programı kapsamında gerçekleşmiş uçuşlar 
üzerinden hesaplanan ücretsiz uçuş ödülü 
vermektedir. Uçuş ödülü, satış işlemlerinin farklı 
bir bileşeni şeklinde muhasebeleştirilmektedir.  
31 Aralık 2020 itibarıyla, Grup’un konsolide 
finansal tablolarında yer alan mil yükümlülükleri  
1.460 milyon TL’dir. 
 
Hasılat olarak kaydedilen bedelin bir kısmı, 
müşteriye sunulan hizmetlere ilişkin işlem bedeli 
dikkate alınarak, söz konusu hizmetler müşteriye 
sunuldukça (taşıma hizmeti tamamlandığında) veya 
geçmiş verilere dayanılarak yapılan tahminlere göre 
geçerliliğini yitireceği varsayıldığında hasılat olarak 
konsolide finansal tablolara alınmaktadır.  Mil 
yükümlülükleri olarak muhasebeleştirilen uçuş 
ödülleri, millerin kullanılması durumunda geçerli 
olacak değerinden takip edilmektedir.  
 
Aşağıdaki nedenlerden dolayı denetim 
çalışmalarımızda bu konuya odaklanmış 
bulunuyoruz: 
 
- Geçerliliğini yitirecek millerin 

hesaplanmasında geçmiş istatistiki verilere 
dayanan kullanım oranına ilişkin tahmin ve 
varsayımların kullanılması, 

 
- Millerin kullanılması durumunda geçerli 

olacak değer hesaplamasının karmaşık 
olması,  

 
- Sistemlerin karmaşıklığından dolayı BT 

alanındaki uzmanlarımızın denetim sürecine 
dahil olmasının gerekliliği. 

 

 
Sık uçuş yükümlülüklerinin denetimine ilişkin 
aşağıdaki prosedürler uygulanmıştır: 
 
- Mil yükümlülüklerinin muhasebeleştirilmesi 

için uygulanan iş süreçleri ve süreçlere ilişkin 
uygulanan kontroller anlaşılmıştır. 

 
- Mil yükümlülüklerinin muhasebeleştirilmesi 

için kurulmuş olan sistemlere ve iç 
kontrollere ilişkin bağımsız denetçi olarak 
belirlediğimiz önemli kontroller BT 
alanındaki uzmanlarımızın da katılımıyla test 
edilmiştir. 

 
- Millerin kullanılması durumunda geçerli 

olacak değer hesaplamasına baz olan veriler 
geçmiş veriler ile karşılaştırılmış ve 
hesaplamanın matematiksel doğruluğu 
kontrol edilmiştir. 

 
- Raporlama dönemi sonu itibarıyla 

hesaplanan mil yükümlülüklerinin mil 
programları ile uygunluğu karşılaştırılarak 
kontrol edilmiştir. 

 
- Geçerliliğini yitirecek miller için hesaplanan 

kullanım oranları geçmiş yıllarda 
gerçekleşmiş veriler ile karşılaştırılarak 
kontrol edilmiştir. 
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Kilit Denetim Konuları Kilit denetim konuları için yapılan bağımsız 
denetim çalışmalarımız 

Uçakların bileşenlerine ayrılarak 
muhasebeleştirilmesi 
(Bakınız Dipnot 2.4.3 ve 15) 

 

 
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla konsolide finansal 
tablolarda maddi duran varlıklar ve kullanım hakkı 
varlıkları olarak muhasebeleştirilen uçakların 
toplam kayıtlı değeri 117,485 TL’dir.  
 
Grup, satın alım veya kiralama yöntemiyle edinilen 
uçakları, gövde, gövde büyük bakım, motor ve 
motor büyük bakım olarak farklı bileşenlerine 
ayırarak muhasebeleştirmektedir. Bileşenler için 
ayrı ayrı faydalı ömürler belirlenmekte ve 
amortisman hesaplanmaktadır. 
 
Aşağıdaki nedenlerden dolayı denetim 
çalışmalarımızda bu konuya odaklanmış 
bulunuyoruz: 
 
- Grup’un 31 Aralık 2020 tarihli konsolide 

finansal tablolarına önemli etkisinin 
bulunması, 

 
- Uçakların birbirinden bağımsız önemli 

parçalarının belirlenmesinde önemli yönetim 
tahmin ve varsayımların kullanılması, 

 
- Uçakların farklı bileşenlerine ilişkin faydalı 

ömürler ve kalıntı değerlerin belirlenmesinde 
önemli yönetim tahmin ve varsayımların 
kullanılması. 

 
Uçakların bileşenlerine ayrılarak 
muhasebeleştirilmesinin denetimine ilişkin 
aşağıdaki prosedürler uygulanmıştır: 
 
- Yönetim ile görüşülerek Grup’un uyguladığı 

muhasebe politikaları incelenmiş ve TMS 16, 
“Maddi Duran Varlıklar” standardında yer 
alan kriterlerin nasıl karşılandığı 
anlaşılmıştır. 

 
- Faydalı ömür ve kalıntı değer tahminleri 

Grup’un filo planı ve son dönemlerde yapmış 
olduğu uçak alım ve kiralama işlemlerinin 
sözleşmeleri ile karşılaştırılarak kontrol 
edilmiştir. 

 
- Grup’un filosundaki uçakların ayrıştırılmış 

önemli uçak parçaları ve faydalı ömürlerinin 
sektörel uygulamalarla tutarlılığı 
karşılaştırılmıştır. 

 
- Cari dönemdeki amortisman giderleri 

yeniden hesaplanarak kontrol edilmiştir. 
 

 
  

 

 

5. Diğer Hususlar 
 
Grup’un 31 Aralık 2019 tarihli konsolide finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız denetim firması 
tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 5 Mart 2020 tarihli 
bağımsız denetçi raporunda olumlu görüş verilmiştir. 
 
6. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara 

İlişkin Sorumlulukları 
 
Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir 
biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için 
gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 
 
Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup’u tasfiye etme ya da 
ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını 
kullanmaktan sorumludur. 
 
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup’un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 
 
7. Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin 

Sorumlulukları 
 
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 
 
Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine 
ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. 
BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir 
güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. 
Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo 
kullanıcılarının bu konsolide tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde 
bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 
 
BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki 
muhakememizi kullanmakta ve meslekî şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: 
 
• Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 

değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta 
ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; 
muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini 
içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir 
yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.  
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• Grup’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun 
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. 

 
• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri 

ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 
 
• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin 

ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı 
hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca 
varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, 
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 açıklamaları dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu 

tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp 
yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

 
• Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Grup içerisindeki işletmelere veya 

faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edilmektedir. Grup denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden 
sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz. 

 
Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak 
üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst 
yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 
 
Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş 
bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar 
ile 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”) 402. Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket’in 

1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas 
sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa 
rastlanmamıştır. 

 
2. TTK’nın 402. Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim 

kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir. 
 
3. TTK’nın 398. Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi 

ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 1 Mart 2021 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na 
sunulmuştur. 

 
 
PwC Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
 
 
 
 
Baki Erdal, SMMM 
Sorumlu Denetçi 
 
İstanbul, 1 Mart 2021 
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

1 
 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş

VARLIKLAR
Dipnot 

Referansları 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri 5  13.293  12.328
Finansal Yatırımlar 6  131  2.377
Ticari Alacaklar

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9  129  5
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10  4.543  3.200

Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9  45  166
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12  8.037  6.258

Türev Araçlar 35  14  312
Stoklar 13  2.236  1.723
Peşin Ödenmiş Giderler 14  1.034  884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 32  280  257
Diğer Dönen Varlıklar 24  917  829
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR  30.659  28.339

Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar 6  548  532
Diğer Alacaklar

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12  8.809  7.577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3  1.881  2.191
Maddi Duran Varlıklar 15  30.431  21.640
Kullanım Hakları 15  108.465  80.894
Maddi Olmayan Duran Varlıklar

- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16  653  489
- Şerefiye 17  91  74

Peşin Ödenmiş Giderler 14  5.862  5.135
Ertelenmiş Vergi Varlığı 32  3 -                         
TOPLAM DURAN VARLIKLAR  156.743  118.532

TOPLAM VARLIKLAR  187.402  146.871
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Geçmiş

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş

KAYNAKLAR
Dipnot 

Referansla 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar

- İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
       - Banka Kredileri 7  101 -                         
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
       - Banka Kredileri 7  11.108  7.374

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
- İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların
       Kısa Vadeli Kısımları
       - Banka Kredileri 7  3.216  310
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların
       Kısa Vadeli Kısımları
       - Banka Kredileri 7  5.491  2.604
       - Kiralama İşlemlerinden Borçlanmalar 7-18  12.684  8.162

Diğer Finansal Yükümlülükler 8  126  113
Ticari Borçlar

- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9  1.036  1.019
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10  5.286  5.689

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11  658  948
Diğer Borçlar

- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12  645  580
Türev Araçlar 35  470  416
Ertelenmiş Gelirler 14  4.511  6.361
Kısa Vadeli Karşılıklar

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa 
     Vadeli Karşılıklar 20  118  233

- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20  75  76
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24  1.854  1.532
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  47.379  35.417
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar

- İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
       - Banka Kredileri 7-18  10.288  1.548
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
       - Banka Kredileri 7-18  9.389  8.670
       - Kiralama İşlemlerinden Borçlanmalar 7-18  70.317  50.758

Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12  162  223

Ertelenmiş Gelirler 14  799  713
Uzun Vadeli Karşılıklar

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun 
     Vadeli Karşılıklar 22  984  804

- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar  359  265
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 32  8.214  7.678
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER  100.512  70.659
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye 25  1.380  1.380
Sermaye Düzeltmesi Farkları 25  1.124  1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş 
    Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler

- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları 25 ( 352) ( 226)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş 
    Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler

- Yabancı Para Çevrim Farkları 25  29.483  20.757
- Riskten Korunma (Kayıpları)/Kazançları 25 ( 3.301)  1.017
-Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire 
 Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kayıplar 25  12 ( 4)

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25  211  184
Geçmiş Yıllar Karları 25  16.533  12.024
Net Dönem (Zararı)/Karı ( 5.588)  4.536
Ana ortaklığa ait özkaynaklar  39.502  40.792
Kontrol gücü olmayan paylar  9  3

 39.511  40.795

TOPLAM KAYNAKLAR  187.402  146.871

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

 
Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar. 
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI  
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait  
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

3 
 

 

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

KAR VEYA ZARAR KISMI
Dipnot 

Referansları
1 Ocak -

31 Aralık 2020
1 Ocak -

31 Aralık 2019
Hasılat 26  46.448  75.118
Satışların Maliyeti (-) 27 ( 43.765) ( 62.039)
BRÜT KAR  2.683  13.079
Genel Yönetim Giderleri (-) 28 ( 1.518) ( 1.695)
Pazarlama Giderleri (-) 28 ( 4.542) ( 8.015)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 29  2.391  2.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 29 ( 396) ( 370)
ESAS FAALİYET (ZARARI)/KARI ( 1.382)  5.042
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 30  1.344  963
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 30 ( 83) ( 452)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 
 (Zararlarından)/ Karlarından Paylar 3 ( 578)  469
FİNANSMAN GELİRİ ÖNCESİ FAALİYET 
(ZARARI)/KARI ( 699)  6.022

Finansman Gelirleri 31  504  780
Finansman Giderleri (-) 31 ( 5.906) ( 1.746)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ 
(ZARARI)/KARI ( 6.101)  5.056

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)  513 ( 520)
Dönem Vergi Gideri 32 ( 1) ( 1)
Ertelenmiş  Vergi Geliri/(Gideri) 32  514 ( 519)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM 
(ZARARI)/KARI ( 5.588)  4.536

DÖNEM (ZARARININ) / KARININ DAĞILIMI
 - Kontrol Gücü Olmayan Paylar -                                1
 - Ana Ortaklık Payları ( 5.588)  4.535

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar  4.424  5.119
Yabancı Para Çevrim Farkları  8.726 4.070
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire 
  Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar  20  42
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire 
  Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı 
  Gelir/(Gider), Vergi Etkisi ( 4) ( 9)
Nakit Akış Riskinden Korunma (Kayıpları)/Kazançları ( 5.325)  1.258
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
  Nakit Akış Riskinden Korunma (Kayıpları)/Kazançları ( 73)  35
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Vergi Geliri/(Gideri)  1.080 ( 277)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar ( 126) ( 42)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları ( 158) ( 52)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 
  Kayıpları, Vergi Etkisi  32  10

 4.298  5.077

TOPLAM KAPSAMLI (GİDER)/GELİR ( 1.290)  9.613

Pay Başına (Zarar)/Kar (Kr) 33 ( 4,05)  3,29
Sulandırılmış Pay Başına (Zarar)/Kar (Kr) 33 ( 4,05)  3,29

DİĞER KAPSAMLI GELİR

 
 
 
 
 
 

   Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar.
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

1 
 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş

VARLIKLAR
Dipnot 

Referansları 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri 5  13.293  12.328
Finansal Yatırımlar 6  131  2.377
Ticari Alacaklar

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9  129  5
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10  4.543  3.200

Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9  45  166
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12  8.037  6.258

Türev Araçlar 35  14  312
Stoklar 13  2.236  1.723
Peşin Ödenmiş Giderler 14  1.034  884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 32  280  257
Diğer Dönen Varlıklar 24  917  829
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR  30.659  28.339

Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar 6  548  532
Diğer Alacaklar

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12  8.809  7.577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3  1.881  2.191
Maddi Duran Varlıklar 15  30.431  21.640
Kullanım Hakları 15  108.465  80.894
Maddi Olmayan Duran Varlıklar

- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16  653  489
- Şerefiye 17  91  74

Peşin Ödenmiş Giderler 14  5.862  5.135
Ertelenmiş Vergi Varlığı 32  3 -                         
TOPLAM DURAN VARLIKLAR  156.743  118.532

TOPLAM VARLIKLAR  187.402  146.871
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar.
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TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait  
Konsolide Nakit Akış Tablosu 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

6 
 

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

Bağımsız 
Denetimden Geçmiş

 Dipnot 
Referansları

1 Ocak -  
31 Aralık 2020

1 Ocak -  
31 Aralık 2019

Net Dönem (Zararı) / Karı (5.588) 4.536
Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15-16 11.638 8.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin 
  Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 20-22 36 117
Diğer Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 20 (1) (10)
Muhtemel Riskler için Ayrılan Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 36 152 108
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 30-31 (544) (552)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 22-31 1.977 1.453
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 5.702 (3.643)
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler 14 - 1
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer 
  Kayıpları ile İlgili Düzeltmeler - 2
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer 
  Kazançları ile İlgili Düzeltmeler 31 113 123
İştiraklerin Dağıtılmamış Zararları / (Karları) İle İlgili Düzeltmeler 3 578 (469)
Vergi (Geliri) / Gideri İle İlgili Düzeltmeler 32 (514) 520
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından 
  Kaynaklanan (Kazançlar)/Kayıplar ile İlgili Düzeltmeler 30 (23) 415
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından 
  Kaynaklanan Kayıplar ile İlgili Düzeltmeler 15 273 220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 13.799 11.445
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış 10 (117) 6
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış 10 (562) 170
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış 12 121 -
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer 
  Alacaklardaki (Artış) / Azalış 12 (1.545) 451
Stoklardaki Artışlar İle İlgili Düzeltmeler 13 (102) (567)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış / (Artış) 14 517 (305)
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış 9 (213) (335)
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki (Azalış) / Artış 10 (1.664) 945
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Azalış 11 (490) (230)
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer
 Borçlardaki (Azalış) / Artış 12 (911) 756
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Azalış) / Artış 14 (3.316) 1.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış / (Artış) 24 161 (194)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5.678 13.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin 
  Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 22 (98) (55)
Vergi İadeleri / (Ödemeleri) 32 23 (62)
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 5.603 13.029
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 96 99
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-16 (8.000) (5.751)
Diğer Uzun Vadeli Varlık Satışından Kaynaklanan 
  Nakit Girişleri 6 2.661 599
Diğer Nakit Avans ve Borçlar 12 2.057 (1.282)
Alınan Temettüler 18 341
Alınan Faiz 30-31 458 481
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (2.710) (5.513)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Kredilerden Nakit Girişleri 7 28.576 18.010
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları (17.928) (12.975)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine 
  İlişkin Nakit Çıkışları (10.877) (7.489)
Ödenen Faiz (1.710) (1.413)
Diğer Nakit Girişleri 8 11 73
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit (1.928) (3.794)
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Değişim 965 3.722
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri 12.328 8.606
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri 5 13.293 12.328

 
 

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar.

 
TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

1 
 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş

VARLIKLAR
Dipnot 

Referansları 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri 5  13.293  12.328
Finansal Yatırımlar 6  131  2.377
Ticari Alacaklar

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9  129  5
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10  4.543  3.200

Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9  45  166
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12  8.037  6.258

Türev Araçlar 35  14  312
Stoklar 13  2.236  1.723
Peşin Ödenmiş Giderler 14  1.034  884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 32  280  257
Diğer Dönen Varlıklar 24  917  829
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR  30.659  28.339

Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar 6  548  532
Diğer Alacaklar

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12  8.809  7.577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3  1.881  2.191
Maddi Duran Varlıklar 15  30.431  21.640
Kullanım Hakları 15  108.465  80.894
Maddi Olmayan Duran Varlıklar

- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16  653  489
- Şerefiye 17  91  74

Peşin Ödenmiş Giderler 14  5.862  5.135
Ertelenmiş Vergi Varlığı 32  3 -                         
TOPLAM DURAN VARLIKLAR  156.743  118.532

TOPLAM VARLIKLAR  187.402  146.871
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların parçasını oluştururlar.



181180 Konsolide Finansal Sonuçlar Türk Hava Yolları 2020 Faaliyet Raporu

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait  
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

7 
 

1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (“Şirket” veya “THY”) 1933 yılında Türkiye’de kurulmuştur. 31 Aralık 
2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in hissedarları ve hisse dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Türkiye Varlık Fonu  %   49,12  %   49,12
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - -

Diğer (Halka Açık Kısım) %   50,88 %   50,88
Toplam % 100,00 % 100,00

 
Şirket, Türkiye Varlık Fonu tarafından kontrol edilmektedir. 
 
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket ile Bağlı Ortaklıklarında (hep birlikte “Grup”) çalışan toplam personel 
sayısı 37.896 (tam tutar)’dır (31 Aralık 2019: 38.849 (tam tutar)). 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona 
eren hesap dönemleri içinde çalışan ortalama personel sayısı sırasıyla 38.648 (tam tutar) ve 37.670 (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 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in Bağlı Ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda 
gösterilmiştir:  

Kayıtlı
Şirket unvanı Faaliyet konusu 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 olduğu ülke

THY Teknik A.Ş. 
(THY Teknik)

Teknik Bakım 100% 100% Türkiye

THY Uçuş Eğitim ve 
Havalimanı İşletme A.Ş.

Eğitim & 
Havaalanı İşletme 100% 100% Türkiye

THY Havaalanı 
Gayrimenkul Yatırım ve 
İşletme A.Ş.

Havaalanı Yatırım 100% 100% Türkiye

THY Uluslararası Yatırım ve 
Taşımacılık A.Ş. 

Kargo ve Kurye 
Taşımacılığı 100% 100% Türkiye

Cornea Havacılık Sistemleri San. Ve 
Tic. A.Ş. 

Sistem Yazılım ve 
Bakım Hizmetleri 80% 80% Türkiye

THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş.
Teknoloji ve 

Bilişim Hizmetleri 100% - Türkiye

Ortaklık  Oranı

 
 
 
 
 
 

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait  
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 
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1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) 
 
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla iş ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir: 
 

Şirketin ve Ortaklık Oranı ve Sahip Olunan Oy Hakkı Ana Faaliyet
Şirketin Unvanı Faaliyetin Yeri 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 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. (TNC) (Goodrich) Türkiye %40 %40 Teknik Bakım

Uçak Koltuk Sanayi ve Ticaret A.Ş (Uçak Koltuk) Türkiye %50 %50 Uçak Kabin İçi 
Ürünleri

TCI Kabin İçi Sistemleri San ve Tic. A.Ş.   (TCI) Türkiye %50 %50 Uçak Kabin İçi 
Ürünleri

Vergi İade Aracılık A.Ş. (Vergi İade Aracılık) Türkiye %30 %30 KDV İade ve 
Danışmanlık

Air Albania Arnavutluk %49 %49 Hava Taşımacılığı

We World Express Ltd. (We World Express) Hong Kong %45 %45 Kargo ve Kurye 
Taşımacılığı

TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. (TFS Akaryakıt) Türkiye %25 - Havacılık Yakıtları
 

Grup, TEC, Air Albania, We World Express Ltd. , Goodrich ve Vergi İade Aracılık A.Ş. ve TFS Akaryakıt 
Hizmetleri A.Ş.’nin sırasıyla, %49, %49, %45, %40, %30 ve %25’ine sahiptir. Grup ve diğer yatırımcılar 
arasındaki sözleşmeler uyarınca, faaliyetlere ilişkin kararlar Grup ve diğer ortaklar ile müştereken 
alınmaktadır. Bu sebeple, Grup, TEC, Air Albania, We World Express Ltd., Goodrich, Vergi İade Aracılık 
A.Ş. ve TFS Akaryakıt Hizmetleri 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 2020 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablo ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu’nun (‘SPK’) 
13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri:II,14.1 no’lu ‘Sermaye Piyasasında 
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (‘Tebliğ’) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.  
 
Ölçüm Esasları 
 
Gerçeğe uygun değeri üzerinden gösterilen bazı finansal araçlar dışında finansal tablolar tarihi maliyet 
esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihsel maliyet genellikle mal ve hizmet karşılığında verilen bedelin gerçeğe 
uygun değerine dayanır. 
 
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi 
 
SPK’nın  17 Mart  2005  tarih ve  11/367  sayılı  kararı  uyarınca,  Türkiye'de  faaliyette bulunan ve SPK 
Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak  finansal tablo 
hazırlayan şirketler için geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna 
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 
Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) 
 
Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi 
 
Geçerli para birimi  
 
Şirket’in ikamet ettiği ülkenin para birimi Türk Lirası (TL) olmasına rağmen, Şirket’in geçerli para birimi 
ABD Doları’dır. Şirket’in faaliyetleri üzerinde ABD Doları’nın etkisi önemlidir ve ABD Doları Şirket’le 
alakalı durumların altında yatan ekonomik özü yansıtır. Bu sebeple, Şirket ABD Doları’nı finansal 
raporlarındaki ölçüm kalemlerinde ve fonksiyonel para birimi olarak kullanmaktadır. Finansal tablolardaki 
ölçüm kalemi olarak seçilen para birimi hariç bütün para birimleri yabancı para olarak ele alınmaktadır. 
Böylece, Türkiye Muhasebe Standartları 21 (TMS 21) “Yabancı Para Birimi Kur Farkı Değişikliklerinin 
Etkisi’ne  göre, ABD Doları olarak gösterilmeyen işlem ve bakiyeler ABD Doları olarak tekrar 
hesaplanmıştır. Finansal tablolar TTK’nın 70. maddesi uyarınca TL cinsinden sunulmaktadır. 
   
Aksi belirtilmedikçe, tutarlar en yakın milyon değerine yuvarlanmıştır. 
 
Sunum para birimine çevrim 
 
Grup’un sunum para birimi TL’dir. TMS 21 kapsamında ABD Doları olarak hazırlanan finansal tablolar 
aşağıdaki yöntemle TL’ye çevrilmiştir: 
 

(a) Bilançodaki varlık ve yükümlülükler bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
tarafından açıklanan ABD Doları döviz alış kuru kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Şirketin sermaye 
hesabı, nominal sermaye tutarı üzerinden gösterilmiş, diğer tüm öz sermaye kalemleri tarihi Türk 
Lirası değerlerinden tutulup oluşan tüm farklar yabancı para çevrim farkları hesabında 
muhasebeleştirilir. 

 
(b) Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu aylık ortalama döviz kurları kullanılarak TL’ye 

çevrilmiştir. 
 

(c) Ortaya çıkan tüm kur farkları, çevrim farkı adı altında özkaynakların ayrı bir unsuru olarak 
gösterilmiştir.  

 

Konsolidasyon Esasları 
  
a)  Konsolide finansal tablolar, aşağıda (b) paragrafında yer alan hususlar kapsamında, ana ortaklık olan 
THY ile bağlı ortaklıklar ve iş ortaklarının mali tablolarını içermektedir. Gerekli olması halinde, Grup’un 
izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe 
politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır. Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler 
konsolidasyonda elimine edilmiştir. 
 
b) Şirket’in on iki adet İş Ortaklığı vardır (Not 1). Şirket’in İş Ortaklıkları, stratejik, finansman ve işletme 
politikası kararlarının Grup’un ve diğer tarafların oybirliği ile kararını gerektiren müşterek kontrole tabi 
ekonomik faaliyetlerdir. Şirket tarafından müşterek kontrol edilen bu işletmeler, özkaynak yöntemiyle 
muhasebeleşmektedir. Özkaynak yöntemine göre konsolide bilançoda İş Ortaklıkları, maliyet bedelinin İş 
Ortaklığının net varlıklarındaki edinim sonrası dönemde oluşan değişimdeki Grup’un payı kadar 
düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan İş Ortaklığında oluşan herhangi bir değer düşüklüğünün düşülmesi 
neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. İş Ortaklığının, Grup’un İş Ortaklığındaki payını (özünde 
Grup’un iştirakteki net yatırımının bir parçasını oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı da içeren) aşan 
zararları kayıtlara alınmaz. 
 
c) Konsolide finansal tablolarda kontrol gücü olmayan paylar ana ortaklığa ait özkaynaklarda ayrıca 
sınıflandırılmıştır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) 

 
İşletme Birleşmeleri 
 
İşletme birleşmeleri, kontrolün Grup’a transfer olduğu tarih olan birleşme tarihinde satın alma metodu 
kullanılarak muhasebeleştirilir. Kontrol, işletmenin yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı 
değişken getirilere maruz kaldığı veya bu getirilerde hak sahibi olduğu, aynı zamanda bu getirileri yatırım 
yaptığı işletme üzerindeki gücüyle etkileme imkânına sahip olduğu durumda ortaya çıkmaktadır. Kontrol 
değerlendirilirken ifa edilebilir potansiyel oy hakları Grup tarafından dikkate alınmaktadır. 
 
Grup satın alma tarihindeki şerefiyeyi aşağıdaki şekilde ölçmektedir: 
 
- Satın alma bedelinin gerçeğe uygun değeri; artı 

 
- İşletme birleşmelerinde edinilen işletme üzerindeki kontrol gücü olmayan payların kayıtlı değeri; artı 
 
- Eğer işletme birleşmesi birden çok seferde gerçekleştiriliyorsa edinen işletmenin daha önceden elde 

tuttuğu edinilen işletmedeki özkaynak payının birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri; eksi 
 
- Tanımlanabilir edinilen varlık ve varsayılan yükümlülüklerin muhasebeleştirilen net değeri (genelde 

gerçeğe uygun değeri). 
 
Eğer yapılan değerlemede negatif bir sonuca ulaşılırsa, pazarlık satın alımı doğrudan kar veya zararda 
muhasebeleştirilir. 
 
Satın alma bedeli var olan ilişkilerin kurulmasıyla ilgili tutarları içermez. Bu tutarlar genelde kar veya 
zararda muhasebeleştirilir. 
 
İşletme birleşmesiyle bağlantılı olarak Grup’un katlandığı, borçlanma senetleri veya pay senedine dayalı 
menkul kıymetler ihraçlarıyla ilişkili giderler dışındaki işlem maliyetleri tahakkuk ettiğinde giderleştirilir. 
 
2.2 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”lere) Uygunluk Beyanı  
 

İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”ler) 
uygun olarak hazırlanmıştır. TFRS’ler; KGK tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları, TMS Yorumları ve TFRS Yorumları adlarıyla yayımlanan Standart ve 
Yorumları içermektedir.  
 
Konsolide finansal tablolar, KGK tarafından 15 Haziran 2019 tarih ve 30794 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş finansal tablo örnekleri esas 
alınarak geliştirilen TFRS Taksonomisine uygun olarak sunulmuştur.  
 
Finansal tabloların onaylanması: 
 
Konsolide Finansal tablolar Şirket Yönetim Kurulu tarafından 1 Mart 2021 tarihinde onaylanmıştır. Genel 
Kurulu’nun  ve ilgili düzenleyici kurumların bu konsolide finansal tabloları değiştirme hakkı bulunmaktadır. 
 
 
 
 



185184 Konsolide Finansal Sonuçlar Türk Hava Yolları 2020 Faaliyet Raporu

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait  
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

11 
 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.3 Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar   
 
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise değişikliğin yapıldığı cari dönemde, 
gelecek dönemlere ilişkin ise hem değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de gelecek dönemlerde ileriye 
yönelik olarak uygulanır.  
 
Tespit edilen önemli muhasebe hataları, geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları 
yeniden düzenlenir. 
 
2.4  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
 
2.4.1  Hasılat  
 
Mal veya hizmet devri taahhüdü niteliğindeki edim yükümlülükleri ile alakalı hasılat, mal veya hizmetlerin 
kontrolünün müşterilerin eline geçtiğinde muhasebeleştirilir. 
 

Grup, aşağıda yer alan temel prensipler doğrultusunda hasılatı finansal tablolarına kaydetmektedir: 
 

a) Müşteriler ile sözleşmeleri belirlenmesi, 

b) Sözleşmedeki performans yükümlülüklerini belirlenmesi, 

c) Sözleşmedeki işlem fiyatını saptanması, 

d) İşlem fiyatını sözleşmedeki performans yükümlülüklerine bölüştürülmesi, 

e) Her performans yükümlülüğü yerine getirildiğinde hasılatın muhasebeleştirilmesi. 
 

Grup aşağıdaki şartların tamamının karşılanması durumunda müşterisi ile yaptığı bir sözleşmeyi hasılat 
olarak muhasebeleştirir: 
 

a) Sözleşmenin tarafları sözleşmeyi (yazılı, sözlü ya da diğer ticari teamüllere uyarınca) onaylamış ve 
kendi edimlerini ifa etmeyi taahhüt etmektedir, 

b) Grup her bir tarafın devredeceği mal veya hizmetlerle ilgili hakları tanımlayabilmektedir, 

c) Grup devredilecek mal veya hizmetlerle ilgili ödeme koşulları tanımlayabilmektedir, 

d) Sözleşme özü itibarıyla ticari niteliktedir, 

e) Grup’un müşteriye devredilecek mal veya hizmetler karşılığı bedel tahsil edecek olması muhtemeldir. 
Bir bedelin tahsil edilebilirliğinin muhtemel olup olmadığını değerlendirirken işletme, sadece 
müşterinin bu bedeli vadesinde ödeyebilmesini ve buna ilişkin niyetini dikkate alır. 
 

Hizmet Sunumu:  

Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Yolcu ve 
kargo taşıma gelirleri, taşıma hizmeti tamamlandığında hasılat olarak kaydedilmektedir. Satılan ancak henüz 
kullanılmayan (uçulmayan) biletler, TFRS 15’e uyumlu olarak kontrat yükümlülüğü olarak ertelenmiş 
gelirlerde yolcu uçuş yükümlülüğü kaleminde kaydedilmektedir.. 

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

Teknik bakım ve onarım desteği hizmetleri, hizmetin verilmesi veya gelirle ilgili unsurların gerçekleşmesi, 
risk ve faydaların transferlerinin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle 
ilgili ekonomik faydaların Grup’a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin 
makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.4  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

2.4.1  Hasılat (devamı) 

Hizmet Sunumu (devamı) 
 

a) Bilet Yanma Geliri 
 

Grup ile yapmış olduğu bilet sözleşmesindeki haklarını kullanmayan yolculara ait biletler yanmaktadır. 
Yolcunun sözleşmeye konu olan süre içerisinde biletini kullanmaması durumunda Grup bu bileti yanma 
geliri olarak tanımlamaktadır. Henüz daha uçulmamış biletlerin ne kadarının kullanılmayacağı 
bilinmediğinden Grup geçmiş veri ve trendleri kullanarak beklenen yanma miktarını tahmin etmektedir. 
Yanacak olan biletlerin tahmininde kullanılan veri TFRS 15 kapsamında, planlanan uçuş tarihinde 
uçulmamış biletler üzerinden bilet yanma geliri hesaplanmaktadır.  
 

b) Bilet Değişiklik Geliri 
 

Grup’un yayınladığı her ücret tipinin kendine özel kısıt, sınıf yükseltme ve iade gibi detayları vardır. Bu 
durum yolcunun rezervasyonunu değiştirmesi, uçuşunu iptal etmesi veya yeni bilet düzenlemesi durumunda 
yolcudan değişiklik ücreti alınmasına yol açmaktadır. Yolcu uçmadığı takdirde fayda sağlayamayacağı için 
değişiklik hizmeti yolculuktan ayrı düşünülmemektedir. Her ne kadar değişiklik ücreti uçuş öncesinde 
verilmiş olsa da, yolcu uçuşunu gerçekleştirmesine kadar bu değişiklik hizmetinden fayda 
sağlayamayacaktır. Bu sebeple değişiklik ücreti bilet ücreti ile beraber uçuş tarihinde hasılat olarak 
muhasebeleştirilmektedir. 
 

Temettü ve Faiz Geliri 
 

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman 
kayda alınır. 
 

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini 
nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde 
tahakkuk ettirilir.  
 
2.4.2  Stoklar 
 

Stoklar yedek parçalar, sarf malzemeleri, uçuş malzemeleri ve satın alınan mamullerden oluşmaktadır.  
 

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti; tüm 
satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi 
için katlanılan diğer maliyetleri içerir. 
 
Stokların maliyetinin hesaplanmasında ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadır. Net gerçekleşebilir 
değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı 
gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.3 Maddi Duran Varlıklar 
 
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri 
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. 
 
İnşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. 
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda 
borçlanma maliyetleri aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman 
yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar. 
 
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı 
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, 
kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl 
gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.  
 
Grup, doğrudan satın almayla veya finansal kiralama ile edinilen uçaklarının maliyetlerini uçak gövdesinin 
ve motorlarının yapılacak büyük bakımlar sırasında yenilenecek olan önemli kısımlarını dikkate alarak 
gövde, gövde büyük bakım, motor ve motor büyük bakım olacak şekilde parçalara ayırmaktadır. Gövde 
büyük bakım ve motor büyük bakım parçaları bir sonraki bakıma kadar olan süre veya uçağın kalan ömrünün 
düşük olanı üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. Takip eden büyük gövde ve motor bakımları da 
gerçekleştiğinde aktifleştirilerek, bir sonraki bakıma kadar olan süre veya uçağın kalan ömrünün kısa olanı 
üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır.  
 
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan 
kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve kar veya zarara 
dahil edilir. 
 
Maddi varlıkların faydalı ömürleri ve kalıntı değerleri aşağıda belirtilmiştir: 
 

                                                                     Faydalı Ömür (yıl)                    Kalıntı değer 
   

 - Binalar 25 ve 50 - 
 - Uçak gövde ve motorları 25 %10  
 - Kargo uçakları gövde ve motorları 25 % 10 
 - Gövde büyük bakım     6 - 
             - Motor büyük bakım                        3-8                        -  
 - Yedek motor büyük bakım 3-13 - 
 - Komponentler  3-18 - 
 - Tamir edilebilen yedek parçalar 3-7 - 
 - Simülatörler 25 %10 
 - Makina ve ekipmanlar 3-15 - 
 - Döşeme ve demirbaşlar 3-15 - 
 - Taşıtlar 4-7 -  
 - Diğer maddi varlıklar 4-15 -  
 - Özel maliyetler Kira süresi /5 yıl -   
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.4 Kiralamalar 

Grup - kiracı olarak 

Grup, bir sözleşmenin başlangıcında, sözleşmenin kiralama niteliği taşıyıp taşımadığını ya da kiralama 
işlemi içerip içermediğini değerlendirir. Sözleşmenin, bir bedel karşılığında tanımlanan varlığın kullanımını 
kontrol etme hakkını belirli bir süre için devretmesi durumunda, bu sözleşme kiralama niteliği taşımaktadır 
ya da bir kiralama işlemi içermektedir. Grup, bir sözleşmenin tanımlanan bir varlığın kullanımını kontrol 
etme hakkını belirli bir süre için devredip devretmediğini değerlendirirken aşağıdaki koşulları göz önünde 
bulundurur: 
 

a) Sözleşmenin tanımlanan varlık içermesi; bir varlık genellikle sözleşmede açık veya zımni bir şekilde 
belirtilerek tanımlanır. 

 

b) Varlığın işlevsel bir bölümünün fiziksel olarak ayrı olması veya varlığın kapasitesinin tamamına 
yakınını temsil etmesi. Tedarikçinin varlığı ikame etme yönünde aslî bir hakka sahip olması ve 
bundan ekonomik fayda sağlaması durumunda varlık tanımlanmış değildir. 

 

c) Tanımlanan varlığın kullanımından sağlanacak ekonomik yararların tamamına yakınını elde etme 
hakkının olması, 

 

d) Tanımlanan varlığın kullanımını yönetme hakkının olması. Grup, varlığın nasıl ve ne amaçla 
kullanılacağına ilişkin kararların önceden belirlenmiş olması durumunda varlığın kullanım hakkına 
sahip olduğunu değerlendirmektedir. Grup varlığın kullanımını yönetme hakkına aşağıdaki 
durumlarda sahip olmaktadır: 

 
i. Grup’un, kullanım süresi boyunca varlığı işletme hakkına sahip olması (veya varlığı kendi 

belirlediği şekilde işletmeleri için başkalarını yönlendirmesi) ve tedarikçinin bu işletme 
talimatlarını değiştirme hakkının bulunmaması veya 

ii. Grup’un, kullanım süresi boyunca varlığın nasıl ve ne amaçla kullanılacağını önceden 
belirleyecek şekilde varlığı (ya da varlığın belirli özelliklerini) tasarlamış olması. 

 
Grup, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablolarına bir kullanım hakkı varlığı ve bir kira 
yükümlülüğü yansıtır. 
 
Kullanım hakkı varlığı 
 
Kullanım hakkı varlığı ilk olarak maliyet yöntemiyle muhasebeleştirilir ve aşağıdakileri içerir: 
 

a) Kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı, 

b) Kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden alınan tüm 

kiralama teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar, 

c) Grup tarafından katlanılan tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetler ve 

d) Dayanak varlığın, kiralamanın hüküm ve koşullarının gerektirdiği duruma getirilmesi için restore 

edilmesiyle ilgili olarak Grup tarafından katlanılan maliyetler (stok üretimi için katlanılan maliyetler 

hariç). 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.4 Kiralamalar (devamı) 
 
Grup maliyet yöntemini uygularken, kullanım hakkı varlığını: 
 

a) Birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş ve 

b) Kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne göre düzeltilmiş maliyeti üzerinden ölçer. 

Grup, kullanım hakkı varlığını amortismana tabi tutarken TMS 16, “Maddi Duran Varlıklar” standardında 
yer alan amortisman hükümlerini uygular. 

Kullanım hakkı varlığının değer düşüklüğüne uğramış olup olmadığını belirlemek ve belirlenen herhangi bir 
değer düşüklüğü zararını muhasebeleştirmek için TMS 36, “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” standardını 
uygular. 

 
Uçak; 
 
Uçak kiralama sözleşmelerinde, kiralama süresi Grup'un sözleşmede yer alan bir uzatma seçeneğini veya 
erken sonlandırma seçeneğini kullanmanın makul şekilde kesin olduğu durumlar dışında, imzalanan 
sözleşmelerin iptal edilemez süresine karşılık gelir. Uçakların gerçeğe uygun değerleri her para birimi için 
grubun o para birimindeki alternatif borçlanma maliyeti ile hesaplanmaktadır. TFRS 16, bakım 
maliyetlerinin kullanım hakkı varlığına dahil edilmesini gerekli kılar, Grup, bakım maliyetlerinin 
kaçınılabilir ya da kaçınılmaz olduğuna bakarak bakım maliyetinin kullanım hakkı varlığına aktifleştirilip 
aktifleştirilemeyeceğine karar verir. Grup, kiralanan uçağı ve motorlarını kira sözleşmesinde belirtilen 
teslim durumuna göre iade etmek zorundadır. Grup, teslim zamanında, eğer uçağın ve motorlarının durumu 
kararlaştırılan teslim koşullarından farklıysa, sözleşmede belirtilen teslim koşullarına uygun duruma 
getirmektedir, ya da aradaki farkı nakit olarak kiraya verene ödemektedir. Bakım maliyetleri iki ayrı gruba 
ayrılabilir; kiralama süresinden bağımsız olarak ortaya çıkan maliyetler ve kiralama süresine bağımlı olarak 
ortaya çıkan maliyetler. Uçağın kullanımına bağlı maliyetler kullanım hakkı varlık maliyetinin bir parçası 
olarak kabul edilmez. 
 
Gayrimenkul ve diğer kiralamalar; 
 
Kiralama sözleşmelerinde, kiralama süresi Grup’un sözleşmede yer alan bir uzatma seçeneğini veya erken 
sonlandırma seçeneğini kullanmanın makul şekilde kesin olduğu durumlar dışında, imzalanan sözleşmelerin 
iptal edilemez süresine karşılık gelir.  Ofis, istasyon, araç ve ofis ekipman kiralamalarının gerçeğe uygun 
değerleri her para birimi için grubun o para birimindeki alternatif borçlanma maliyeti ile hesaplanmaktadır. 
Havaalanı ve terminallerin kullanımıyla ilgili hizmet sözleşmeleri TFRS 16 amaçları kapsamında kira 
sözleşmesi niteliği taşımaz. Sözleşmelerde kiraya veren, kiralanan alanı başka bir alanla değiştirme hakkına 
sahiptir ve bu da sözleşmelerin TFRS 16 kapsamında kira sözleşmesi niteliği taşımaması anlamına 
gelmektedir. Bu ilkenin istisnası olarak, Grup’un kullanımına adanmış özel salon alanları (lounge areas) 
vardır ve bu nedenle bunlar kiralama sözleşmelerine dahil edilir. 
 

Kira yükümlülüğü 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, Grup kira yükümlülüğünü o tarihte gerçekleşmemiş olan kira 
ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçer. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla 
belirlenebilmesi durumunda, bu oran kullanılarak; zımnî faiz oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda 
ise kiracının alternatif borçlanma faiz maliyeti kullanılarak iskonto edilir. Alternarif borçlanma maliyeti, 
Grup şirketlerinin kontrat tarihlerindeki borçlanma oranları dikkate alınarak belirlenmiştir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.4 Kiralamalar (devamı) 
 

Kira yükümlülüğü (devamı) 

Grup’un kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil olan ve kiralamanın fiilen başladığı tarihte gerçekleşmemiş 
olan kira ödemeleri aşağıdakilerden oluşur: 

a) Sabit ödemelerden her türlü kiralama teşvik alacaklarının düşülmesiyle elde edilen tutar, 

b) Bir endeks ya da orana bağlı olan, ilk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya 

oran kullanılarak yapılan kira ödemeleri, 

c) Kiralama süresinin kiracının kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını göstermesi 

durumunda, kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri. 
 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra Grup, kira yükümlülüğünü aşağıdaki şekilde ölçer: 
 

a) Defter değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırır, 

b) Defter değerini, yapılmış olan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltır ve 

c) Defter değerini, varsa yeniden değerlendirmeleri ve yeniden yapılandırmaları yansıtacak şekilde 

yeniden ölçer. Grup, kira yükümlülüğünün yeniden ölçüm tutarını, kullanım hakkı varlığında 

düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtır. 

 
Kısa vadeli kiralamalar ve dayanak varlığın düşük değerli olduğu kiralamalar 
 
Grup, kısa vadeli kiralama kayıt muafiyetini, kısa vadeli makine ve teçhizat kiralama sözleşmelerine 
uygulamaktadır (yani, başlangıç tarihinden itibaren 12 ay veya daha kısa bir kiralama süresi olan ve bir satın 
alma opsiyonu olmayan varlıklar). Aynı zamanda, düşük değerli varlıkların muhasebeleştirilmesi 
muafiyetini, kira bedelinin düşük değerli olduğu düşünülen ofis ekipmanlarına da uygulamaktadır. Kısa 
vadeli kiralama sözleşmeleri ve düşük değerli varlıkların kiralama sözleşmeleri, kiralama süresi boyunca 
doğrusal yönteme göre gider olarak kaydedilir. 
 
2.4.5  Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 
Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını 
içermektedir. Maddi olmayan varlıklar, maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü 
zararı düşüldükten sonraki net değeri ile belirtilir. Diğer maddi olmayan varlıklar ise faydalı ömürleri olan 3 
ve 5 yıl boyunca doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulmaktadır. Slot hakları ise; 
süre konusunda herhangi bir sınırlandırma olmadığından dolayı, sınırsız yararlı ömre sahip maddi olmayan 
duran varlık kapsamında değerlendirilmiştir.  
 

Şerefiye  
 

Bağlı ortaklık edinimlerinden doğan şerefiye, maddi olmayan duran varlıklar içerisinde gösterilir. 
Şerefiyenin ilk kaydı ile ilgili bilgi için Not: 2.1’e bakınız.  
 

Sonraki ölçüm  
 

Şerefiye, maliyet değerinden kalıcı değer kayıpları düşülerek ölçülür. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.6  Varlıklarda Değer Düşüklüğü 
 
Grup, ilgili raporlama tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup 
olmadığını.(sınırsız yararlı ömre sahip varlıklar için değer kaybının olduğuna dair bir gösterge olduğunda) 
değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz 
konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış 
yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri kazanılabilir tutar 
varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın 
sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit 
akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları konsolide kar veya zararda 
muhasebeleştirilir. 
 
Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer 
düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi 
durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek ve varlığın hiç değer düşüklüğü 
muhasebeleştirilmemiş şekilde amortismana tabi tutulmaya devam edilerek bulunacak net defter değerini 
arttırmayacak şekilde geri çevrilir ve gelir olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır. 
 
Grup, değer düşüklüğü testi yapılacak en alt seviye nakit yaratan birim olarak topluca uçaklarını, yedek 
motorlarını ve simülatörlerini (“Uçaklar”) belirlemiştir ve değer düşüklüğü hesaplaması Uçaklar için toplu 
bazda yapılmaktadır. Grup, uçakların net defter değerlerinin geri kazanılabilir değerlerini aşıp aşmadığını 
kontrol ederken, geri kazanılabilir değer tespitinde kullanım değeri ile satış masrafları düşülmüş ABD Doları 
net satış fiyatlarının yüksek olanını kullanmaktadır. Uçaklar için net satış fiyatı, uluslararası ikinci el uçak 
fiyat kataloglarına göre tespit edilmektedir. 
 
Net defter değerleri ile geri kazanılabilir değerler arasındaki farktaki dönemsel değişimler yatırım 
faaliyetlerinden diğer gelir/gider grubu altında kaydedilmektedir.  
 
2.4.7  Borçlanma Maliyetleri 
 
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz 
konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, 
ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Diğer 
tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kar veya zararda kaydedilmektedir. 
 
2.4.8 Finansal Araçlar  
 
(a) Finansal Varlıklar  
 
Finansal varlık ve borçlar, Grup’un bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda Grup’un 
konsolide finansal tablolarında yer alır. Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara 
yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde kayıtlara gerçeğe uygun 
piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan ilişkili harcamalar düşüldükten sonra alınır.  
 
Grup finansal varlıklarla ilgili sözleşme uyarınca meydana gelen nakit akışları ile ilgili hakları sona 
erdiğinde veya ilgili haklarını, bu finansal varlık ile ilgili bütün risk ve getirilerinin sahipliğini bir alım satım 
işlemiyle devrettiğinde söz konusu finansal varlığı kayıtlarından çıkarır. Grup tarafından devredilen finansal 
varlıklardan yaratılan veya elde tutulan her türlü hak, ayrı bir varlık veya yükümlülük olarak 
muhasebeleştirilir. 
Yatırımlar,yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu 
taşıyan bir kontrata bağlı olan ticari işlem tarihinde kayıtlara alınır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.8 Finansal Araçlar (devamı) 
 
(a) Finansal Varlıklar (devamı) 
 
TFRS 9'un uygulanmasının Grup'un finansal borçları ve türev finansal araçları ile ilgili muhasebe 
politikaları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. TFRS 9'un finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü 
üzerindeki etkisi ise aşağıda belirtilmiştir. 
 
TFRS 9'a göre, bir finansal varlık ilk defa finansal tablolara alınması sırasında; İtfa edilmiş maliyeti 
üzerinden ölçülen; gerçeğe uygun değer (GUD) farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen –borçlanma 
araçları; GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen  – özkaynak araçları veya GUD farkı kar veya 
zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılır. TFRS 9 kapsamındaki finansal varlıkların sınıflandırılması, 
genellikle, finansal varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı iş modeli ve finansal varlığın sözleşmeye 
bağlı nakit akışlarının özelliklerine dayanmaktadır. Standart kapsamında saklı türevlerin finansal varlıktan 
ayrılma zorunluluğu ortadan kaldırılmış olup bir hibrid sözleşmenin bir bütün olarak ne şekilde 
sınıflandırılacağı değerlendirilmelidir. 
 
Bir finansal varlık, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak 
ölçülen olarak sınıflandırılmaması durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür:  

 Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş modeli 
kapsamında elde tutulması ve,  

 Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 
kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması.  

Bir borçlanma aracı, aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması ve GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak 
ölçülen olarak sınıflanmaması durumunda GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür: 

 Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlıkların satılmasını 
amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması ve 

 Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 
kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması. 
 
Ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak araçlarına yapılan yatırımların ilk defa finansal tablolara 
alınmasında, gerçeğe uygun değerindeki sonraki değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda 
geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir. Bu tercihin seçimi her bir yatırım bazında yapılabilir.  
 
Yukarıda belirtilen itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak 
ölçülmeyen tüm finansal varlıklar GUD farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülür. Bunlar, tüm türev finansal 
varlıkları da içermektedir. Finansal varlıkların ilk defa finansal tablolara alınması sırasında, finansal 
varlıkların farklı şekilde ölçümünden ve bunlara ilişkin kazanç veya kayıpların farklı şekilde finansal 
tablolara alınmasından kaynaklanacak bir muhasebe uyumsuzluğunu ortadan kaldırması veya önemli ölçüde 
azaltması şartıyla bir finansal varlığın geri dönülemez bir şekilde gerçeğe uygun değer değişimi kar veya 
zarara yansıtılarak ölçülen olarak tanımlanabilir. 
 
Gerçeğe uygun değer değişimleri kar veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlıkların (ilk defa 
finansal tablolara alınması sırasında işlem bedeli üzerinden ölçülen ve önemli bir finansman bileşenine sahip 
olmayan ticari alacaklar haricinde) ilk ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan 
ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilerek ölçülür.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.8  Finansal Araçlar (devamı) 
 
(a) Finansal Varlıklar (devamı) 
 
Aşağıdaki muhasebe politikaları finansal varlıkların sonraki ölçümlerinde geçerlidir.  
 

GUD farkı 
kar/zarara 
yansıtılarak ölçülen 
finansal varlıklar 

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. 
Herhangi bir faiz veya temettü geliri dahil olmak üzere, bunlarla ilgili net 
kazançlar ve kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir.  

  

İtfa edilmiş maliyeti 
üzerinden ölçülen 
finansal varlıklar 

Bu varlıklar sonraki ölçümlerinde etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş 
maliyetinden ölçülür. İtfa edilmiş maliyetleri varsa değer düşüklüğü zararları 
tutarı kadar azaltılır.  

Faiz gelirleri, yabancı para kazanç ve kayıpları ve değer düşüklükleri kar veya 
zararda muhasebeleştirilir. Bunların finansal durum tablosu dışı bırakılmasından 
kaynaklanan kazanç veya kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

  

GUD farkı diğer 
kapsamlı gelire 
yansıtılarak ölçülen 
borçlanma araçları 

Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Etkin 
faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz geliri, yabancı para kazanç ve kayıpları 
ve değer düşüklükleri kar veya zararda muhasebeleştirilir. Diğer kazanç ve 
kayıplar ise diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. Finansal varlıklar finansal 
durum tablosu dışı bırakıldığında daha önceden diğer kapsamlı gelire yansıtılan 
toplam kazanç veya kayıplar kar veya zararda yeniden sınıflandırılır. 

  

GUD farkı diğer 
kapsamlı gelire 
yansıtılan özkaynak 
araçları 

Bu varlıklar sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. 
Temettüler, açıkça yatırımın maliyetinin bir kısmının geri kazanılması niteliğinde 
olmadıkça kar veya zararda muhasebeleştirilir. Diğer net kazanç ve kayıplar diğer 
kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılmazlar 

 
TMS 39’a göre satılmaya hazır olarak sınıflandırılan kurumsal borçlanma senetleri faiz geliri elde etmek 
için Grup’un hazine departmanı tarafından ayrı bir portföyde tutulmaktadır. Ancak duruma göre Grup’un 
likidite gereksinimlerini karşılamak için satılabilmektedir. Grup bu senetleri sözleşmeli nakit akışının 
toplanması ve senetlerin satışını hedefleyen bir iş modeliyle elinde tutmaktadır. Kurumsal borçlanma 
senetlerine ilişkin sözleşme şartları belirli tarihlerde anapara ve anapara bakiyesine ait faiz ödemeleriyle 
nakit akışında artışa sebep olmaktadır. Bu nedenle bu varlıklar TFRS 9 kapsamında finansal varlık olarak 
sınıflandırılmıştır. 
 
Nakit ve nakit benzerleri 
 
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri üç ay 
veya üç aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini 
taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun 
değerlerine yakındır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.8  Finansal Araçlar (devamı) 
 
(a) Finansal Varlıklar (devamı) 
 
Kredi ve alacaklar 
 
Ticari alacaklar, kredi alacakları ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile 
muhasebeleştirilmektedirler. İlk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi 
kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden gösterilmişlerdir. 
 
Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü  
 
TFRS 9’un uygulanmasıyla birlikte, “Beklenen Kredi Zararı” (BKZ) modeli TMS 39'daki “Gerçekleşmiş 
Zarar” modelinin yerini almıştır. Yeni değer düşüklüğü modeli, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen 
finansal varlıklar, sözleşme varlıkları ve GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma 
araçları için geçerli olmakla birlikte, özkaynak araçlarına yapılan yatırımlar için uygulanmamaktadır. TFRS 
9 uyarınca kredi zararları TMS 39'a göre daha erken muhasebeleştirilmektedir. 
 
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar ticari alacaklar ve nakit ve nakit benzerlerinden 
oluşmaktadır.    

 
TFRS 9 kapsamında, zarar karşılıkları aşağıdaki esasların herhangi biri ile ölçülür:  

 12 aylık BKZ’ler: raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde finansal araca ilişkin gerçekleşmesi 
muhtemel temerrüt durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarını temsil eden kısmıdır ve  
 
 Ömür boyu BKZ’ler: finansal aracın beklenen ömrü boyunca gerçekleşmesi muhtemel tüm temerrüt 
durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarıdır.  
 
Grup, ticari alacaklar ve sözleşme varlıklarına ilişkin değer düşüklüğünün hesaplanmasında ömür boyu 
BKZ’leri seçmiştir. Bir finansal varlığın kredi riskinin ilk muhasebeleştirilmesinden itibaren önemli ölçüde 
artmış olup olmadığının belirlenmesinde ve BKZ'lerin tahmin edilmesinde, Grup beklenen erken ödemelerin 
etkileri dahil beklenen kredi zararlarının tahminiyle ilgili olan ve aşırı maliyet veya çabaya katlanılmadan 
elde edilebilen makul ve desteklenebilir bilgiyi dikkate alır. Bu bilgiler, Grup’un geçmiş kredi zararı 
tecrübelerini dayanan ve ileriye dönük bilgiler içeren nicel ve nitel bilgi ve analizleri içerir. Grup, bir 
finansal varlık üzerindeki kredi riskinin, vadesinin 30 gün geçmesi durumunda önemli ölçüde arttığını 
varsaymaktadır.  
 
Grup, bir finansal varlığı aşağıdaki durumlarda temerrüde düşmüş olarak dikkate alır:  
 
 Grup tarafından teminatın kullanılması (eğer varsa) gibi işlemlere başvurmaksızın borçlunun kredi 
yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmemesi. 

Bir finansal aracın düşük kredi riskine sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla işletme, iç kredi riski 
derecelendirmelerini ya da düşük kredi riskinin küresel olarak kabul gören bir tanımıyla uyumlu olan ve 
değerlendirilen finansal araçların türünü ve risklerini dikkate alan diğer metodolojileri kullanabilir. 

BKZ’lerin ölçüleceği azami süre, Grup’un kredi riskine maruz kaldığı azami sözleşme süresidir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.8  Finansal Araçlar (devamı) 
 
(a) Finansal Varlıklar (devamı) 
 
BKZ’lerin Ölçümü  
 
BKZ’ler finansal aracın beklenen ömrü boyunca kredi zararlarının olasılıklarına göre ağırlıklandırılmış bir 
tahminidir. Diğer bir ifadeyle tüm nakit açıklarının bugünkü değeri üzerinden ölçülen kredi zararlarıdır 
(örneğin, sözleşmeye istinaden işletmeye yapılan nakit girişleri ile işletmenin tahsil etmeyi beklediği nakit 
akışları arasındaki farktır). BKZ’ler finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilir.  
 
Kredi değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklar  
 
Her raporlama dönemi sonunda, Grup itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların ve GUD farkı 
diğer kapsamlı gelire yansıtılan borçlanma varlıklarının değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını 
değerlendirir. Bir finansal varlığın gelecekteki tahmini nakit akışlarını olumsuz şekilde etkileyen bir veya 
birden fazla olay gerçekleştiğinde söz konusu finansal varlık kredi-değer düşüklüğüne uğramıştır.  
 
Değer Düşüklüğünün Sunumu  
 
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklara ilişkin zarar karşılıkları, varlıkların brüt defter 
değerinden düşülür. 
 
Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen borçlanma araçları için oluşan zarar 
karşılığı, finansal varlığın finansal durum tablosundaki defter değerini azaltmak yerine diğer kapsamlı gelire 
yansıtılır. 
 
(b) Finansal Yükümlülükler 
 
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere ve finansal bir 
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm borçları 
düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli 
finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda 
belirtilmiştir. 
 
Finansal yükümlülükler ya gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 
olarak ya da diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. 
 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 
 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda 
alınır ve her raporlama döneminde, raporlama tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. 
Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, kar / zararda muhasebeleştirilir.  
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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) 
 
Diğer finansal yükümlülükler 
 
Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe 
uygun değerleriyle muhasebeleştirilir. Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı 
üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden 
muhasebeleştirilir. Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve 
ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen 
ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak 
tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 
 
Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi 
 
Grup, TFRS 9 kapsamında operasyonel işlemlerinden kaynaklanan döviz kuru, akaryakıt fiyatındaki 
dalgalanma ve faiz oranı riskinden korunmak için kur forward ve kur opsiyonları, faiz swap ve opsiyonları 
ile akaryakıt swap ve opsiyonları gibi çeşitli finansal türev araçları kullanmaktadır. 
 
Grup, 2009 yılından itibaren söz konusu işlemleri faiz oranına ilişkin nakit akım riskinden korunma işlemi 
olarak muhasebeleştirmektedir. Grup faiz maliyetlerinin karşılanabilir seviyede tutulması amacıyla finansal 
kiralama yükümlülüklerine ait değişken faiz geri ödemeli ABD Doları, Avro ve JPY borçlarının bir kısmı 
için türev ürünlerle riskten korunma işlemi gerçekleştirmiştir. Değişken faizli finansal kiralama 
yükümlülüklerinden kaynaklanan ve nakit akım risklerine karşı riskten korunma muhasebesine konu edilen 
bu türev araçların gerçeğe uygun değerlerindeki değişimin riskten korunmada etkin olan kısmı, özkaynaklar 
altında nakit akım riskinden korunma fonu içerisinde muhasebeleştirilmektedir. 
 

Grup, buna ek olarak 2009 yılından itibaren uçak yakıt fiyat risklerinden korunmak amaçlı türev finansal 
araçlar edinmeye başlamıştır. Son olarak 14 Temmuz 2017’de alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 
en fazla gelecek 24 aylık dönemi kapsayacak vadede ve bir sonraki ayın öngörülen yakıt tüketiminin en fazla 
%60’lık kısmına ulaşacak miktarda riskten korunma işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca, söz konusu karar ile ilk 
defa prim ödemeli opsiyonların da, daha önce kullanılan swap ve 2,3 ve 4 bariyerli maliyetsiz opsiyon 
yapılarına ek olarak, işlemlerde kullanılabilmesi öngörülmüştür. 
 
Döviz kurlarındaki dalgalanmaların sebep olacağı finansal riskin yönetilebilmesi amacıyla, Grup ilk kez 
2013 yılında döviz kuru riskinden korunma stratejisi uygulamaya başlamıştır. Grup temel olarak USD ve 
TRY’de kısa pozisyona, EUR’da ise uzun pozisyona sahip olduğu için oluşturulan strateji temel olarak USD 
ve TRY’deki kısa pozisyonun EUR’daki uzun pozisyon ile azaltılmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, 
EUR/USD döviz kuru kaynaklı riskten korunmak için, en fazla gelecek 24 aylık dönemi kapsayacak vadede 
ve bir sonraki ay için tahmin edilen kısa USD pozisyonunun en fazla %60’lık kısmına ulaşacak miktarda 
forward ve 2,3 ve 4 bariyerli maliyetsiz opsiyon ürünlerini kullanarak işlemler yapılması kararlaştırılmıştır. 
Benzer şekilde, EUR/TRY döviz kuru kaynaklı riskten korunmak için, maksimum vade ve oran sırasıyla 
%50 ve 18 ay olarak belirlenmiştir. 
 
2018 yılından itibaren, yatırım finansmanı için kullanılan uzun vadeli krediler, gerçekleşme olasılığı yüksek 
aynı cins gelirler nedeniyle maruz kalınan kur riskine karşı korunma aracı olarak tanımlanmıştır. Türev 
finansal araçların kullanımı, Grup’un risk yönetim stratejisine uygun olarak türev finansal araçların 
kullanımı ile ilgili kararların yönetim kurulu tarafından onaylandığı Grup politikası doğrultusunda 
yönetilmektedir.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.8  Finansal Araçlar (devamı) 
 
(b) Finansal Yükümlülükler (devamı) 
 
Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi (devamı) 
 
Grup, türev finansal araçları spekülatif amaçlı kullanmamaktadır.  
 

Finansal riskten korunma muhasebesine, finansal riskten korunma aracının kullanım süresinin dolması, 
satılması ya da kullanılması veya finansal riskten korunma muhasebesi için gerekli şartları karşılayamaz hale 
geldiği durumda son verilir. İlgili tarihte, özkaynak içerisinde kayda alınmış olan finansal riskten korunma 
aracından kaynaklanan kümülatif kazanç veya zarara işlemin gerçekleşmesinin beklendiği tarihe kadar 
özkaynakta yer verilmeye devam edilir. Finansal riskten korunan işlem gerçekleşmez ise özkaynak içindeki 
kümülatif net kazanç veya zarar, dönemin kar zararına kaydedilir. 
 

Türev finansal araçlar, sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile hesaplanır ve sonraki raporlama 
dönemlerinde gerçeğe uygun değer ile tekrar hesaplanır. Gelecekteki nakit akımlarının finansal riskten 
korunması olarak belirlenen ve bu konuda etkin olan türev finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki 
değişiklikler doğrudan özkaynak içerisinde etkin olmayan kısmı ise doğrudan kar veya zararda kayıtlara 
alınır. 
 

2.4.9 Kur Değişiminin Etkileri 
 
Yıl içerisinde gerçekleşen döviz işlemleri, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak ABD Doları’na 
çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bağlı varlık ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli olan kurlar 
kullanılarak ABD Doları’na çevrilmiştir.  
 
Bu çevrimden ve dövizli işlemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları / zararları kar veya 
zararda yer almaktadır. 
 
31 Aralık 2020, 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla dönem sonu ve ortalama ABD Doları/TL kuru aşağıdaki 
gibidir: 
 

 Dönem Sonu Kuru Ortalama Kur 
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıl 7,3405 7,0034 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıl 5,9402 5,6712 
31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıl 5,2609 4,8301 

 
31 Aralık 2020, 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla dönem sonu ve ortalama Avro /ABD Doları kuru aşağıdaki 
gibidir: 
 Dönem Sonu Kuru Ortalama Kur 
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıl 1,2272 1,1443 
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıl 1,1196 1,1194 
31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıl 1,1458 1,1757 

 
 

2.4.10 Hisse Başına Kazanç 
 
Hisse başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile 
tespit edilir. Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz 
hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış 
hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi 
ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.11 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 
 
Raporlama tarihinden sonraki olaylar; bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi 
arasındaki tüm olayları kapsar. 
 
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara 
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.  
 
2.4.12 Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler 
 
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin 
muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması 
durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve 
belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için 
yapılacak harcamanın tahmin.edilmesi.yoluyla.hesaplanır. 
 

Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi 
durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir. Karşılığın 
ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının 
beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve 
güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. 

 
Zarara sebebiyet verecek sözleşmeler   
 
Zarara sebebiyet verecek sözleşmelerden kaynaklanan mevcut yükümlülükler, karşılık olarak hesaplanır ve 
muhasebeleştirilir.  
 
Grup’un, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için katlanılacak kaçınılmaz maliyetlerin bahse 
konu sözleşmeye ilişkin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydaları aşan sözleşmesinin bulunması 
halinde, zarara sebebiyet verecek sözleşmenin var olduğu kabul edilir.   
 
2.4.13 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması 
 
Grup’un, yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için 
kullandığı bilgileri içeren, hava taşımacılığı ve uçak teknik bakım faaliyetleri olmak üzere iki faaliyet 
bölümü bulunmaktadır. Grup yönetimi, bölümlerin performansını değerlendirirken TMS’ ye uygun olarak 
hesaplanan faaliyet karını kullanmaktadır. Grup’un faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii düzenli 
olarak gözden geçirilmektedir. Grup’un faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii Yönetim 
Kurulu’dur. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.14 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler  
 
Türk Vergi Mevzuatı, ana Grup ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlaması izni 
vermediğinden, ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme 
bazında ayrı olarak hesaplanmıştır. 
 
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur. 
 
Cari vergi 
 
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, 
diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden 
indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir 
tablosunda yer verilen kardan farklılık gösterir.  
 
Ertelenmiş vergi 
 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen 
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço 
yöntemine göre vergi etkilerinin yasallaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla 
belirlenmektedir. 
 
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir 
geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz 
konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve 
yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık 
ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa 
muhasebeleştirilmez.  
 
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve 
yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve 
iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların 
tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan 
kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz 
konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının 
muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır. 
 
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi 
varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek 
düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine 
getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde 
yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve 
yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri 
kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate 
alınır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.14 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı) 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup 
etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii 
tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini 
netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 
 
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi 
 
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere 
ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme 
birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, 
kar veya zararda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye 
hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta 
bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının 
belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur. 
 
2.4.15 Devlet Teşvik ve Yardımları 
 
Devlet teşviği, işletmenin teşviğin elde edilmesi için gerekli koşulları yerine getireceğine ve teşviğin elde 
edileceğine dair makul bir güvence olmadan finansal tablolara yansıtılmaz. 
 
Devlet teşvikleri, bu teşviklerle karşılanması amaçlanan maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirildiği 
dönemler boyunca sistematik şekilde kar veya zarara yansıtılır. Bir finansman aracı olan devlet teşvikleri, 
finanse ettikleri harcama kalemini netleştirmek amacıyla kar veya zararda muhasebeleştirilmek yerine, 
kazanılmamış gelir olarak finansal durum tablosu (bilanço) ile ilişkilendirilmekte ve ilgili varlıkların 
ekonomik ömrü boyunca sistematik şekilde kar veya zarara yansıtılmaktadır.  
 
Önceden gerçekleşmiş gider veya zararları karşılamak ya da işletmeye gelecekte herhangi bir maliyet 
gerektirmeksizin acil finansman desteği sağlamak amacıyla verilen devlet teşvikleri, tahsil edilebilir hale 
geldiği dönemde kâr ya da zararda muhasebeleştirilir. 
 
2.4.16 Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları 
 

             Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten 
çıkarılma durumunda ödenmektedir. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı  (“TMS 19”) 
uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. 

 
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla 
ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve konsolide 
finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir olarak 
muhasebeleştirilmektedir.  

 
2.4.17 Sermaye ve Taahhütler 
 
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği 
dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 
2.4.18 Bakım ve Onarım Giderleri 
 
Maddi duran varlıkların ve kiralanan varlıkların düzenli bakımı ve onarımı için yapılan harcamalar, ilgili 
döneme faaliyet gideri olarak kaydedilmektedir. Sahip olunan veya finansal kiralama ile alınan uçakların 
büyük gövde ve motor bakımları gerçekleştiğinde aktifleştirilerek, bir sonraki bakıma kadar olan süre veya 
uçağın kalan faydalı ömrünün  kısa olanı üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. Grup, kiralama yolu ile 
kullanılan uçaklarını kiraya verene belirli bir kondisyonda teslim etme ya da tazmin etme 
yükümlülüğündedir. Tahmini gövde büyük bakım maliyeti, gelecekte katlanılması tahmin edilen maliyeti 
bugünkü değerine indirgeyerek; tahmini motor bakım maliyeti ise motorun yıl içindeki çalışma saati göz 
önünde bulundurularak tahakkuk ettirilir ve kira sözleşmesi boyunca kar veya zararda kaydedilir. 
 
2.4.19 Sık Uçuş Programı 
 
Grup, üyelerine “Miles and Smiles” adında bir Sık Uçuş Programı (Frequent Flyer Program - FFP) dahilinde 
birikmiş mesafe üzerinden ücretsiz uçuş ödülü vermektedir. Uçuş ödülü satış işlemlerinin farklı bir bileşeni 
şeklinde muhasebeleştirilmektedir. Tahsil edilen bedelin rayiç değerinin bir kısmı müşteriye sağlanan 
menfaatlere dağıtılarak, söz konusu menfaatler müşteri tarafından kullanıldıkça (taşıma hizmeti alındığında) 
gelir kaydedilmektedir. 
 
Grup, aynı zamanda “Miles&Smiles” kredi kartı ve diğer program ortakları ile gerçekleştirilen promosyonlar 
dahilinde katılımcılara mil kredisi satmaktadır. Tutarlar, taşıma gerçekleştikçe gelir olarak 
kaydedilmektedir. 
 
2.5 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 
 
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, 
koşullu varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin 
tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Grup geleceğe yönelik 
tahmin ve varsayımlarda bulunmaktadır. Muhasebe tahminleri doğası gereği gerçekleşen sonuçlarla birebir 
aynı tutarlarda neticelenmeyebilir. 
 
Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere 
neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 
 
Varlıklarda Değer Düşüklüğü Tespit Çalışması: 
 
Grup’un varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili temel varsayımları ve hesaplama yöntemi Not 2.4.6’da 
açıklanmıştır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.5 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı) 
 
Sık uçuş programı yükümlülüğü hesaplaması: 
 
Not 2.4.19’da belirtildiği gibi, Grup’un üyeleri için “Miles&Smiles” adında bir sık uçuş programı (FFP) 
bulunmaktadır. Söz konusu programa ilişkin yükümlülük hesaplamalarında uçuşlardan kazanılan miller için, 
geçmiş yıllarda gerçekleşmiş veriler üzerinden istatistiki yöntemler kullanılarak bulunan kullanım oranı 
vasıtasıyla geçerliliğini yitirecek miller tahmin edilmektedir ve bu miller için bir yükümlülük 
hesaplanmamaktadır. 
 
Maddi varlıkların faydalı ömürleri ve hurda değerleri: 
 
Grup, maddi varlıkların üzerinden Not 2.4.3’te belirtilen faydalı ömürleri ve hurda değerleri dikkate alarak 
amortisman.ayırmaktadır. 
 

Ertelenmiş vergi: 
 
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki 
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas 
tutarları ile TFRS’ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından 
kaynaklanmaktadır. Grup’un gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek kullanılmamış mali zararlar ve 
diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi 
varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir. 
 
KVK 32/A ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın etkileri: 
 
5838 sayılı Kanunun 9. Maddesi ile 28 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Kurumlar Vergisi 
Kanunu’na eklenen 32/A maddesi ile yatırımları kazanç vergileri yoluyla özendirmek amacıyla, yatırımlardan 
elde edilen kazançlara indirimli vergi uygulanması esası getirilmiştir. Getirilen sistem teşvikli yatırımlardan 
elde edilen kazancın yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli oran ile vergilendirilmesi esasına 
dayanmaktadır. Bu sisteme ilişkin esaslar 14 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Karar’ın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ ile açıklanmıştır.  
 
Söz konusu düzenleme ile daha önceleri yürürlükte olan ve yatırım harcamalarının belli bir yüzdesinin 
kurumlar vergisi matrahından indirilmesini sağlayan Yatırım İndirimi uygulamasından farklı olarak, teşvikli 
yatırım tutarı üzerinden Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen “yatırıma katkı oranı” uygulanarak 
hesaplanacak “yatırıma katkı tutarı”na ulaşılıncaya kadar teşvikli yatırımdan elde edilen kazancın indirimli 
kurumlar vergisi oranı ile vergilendirilerek yatırımın desteklenmesi söz konusudur. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.5 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı) 
 
KVK 32/A ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın etkileri (devamı): 
 
 

Ortaklığın da havayolu yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetleri nedeniyle, Yatırım Teşvik Sisteminde yer alan 
bazı teşvik unsurlarından yararlanma hakkı bulunmaktadır. Bu çerçevede yapılan başvurular neticesinde 
Ortaklığın tarafından, uçak ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları için Yatırım Teşvik Belgeleri temin 
edilmiş olup Ortaklığın finansal raporlarına mevcut durumda veya gelecek dönemlerde etkisi olabilecek 
Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin bilgiler ile yararlanılan teşvik unsurları aşağıda sıralanmaktadır: 
 

BKK 
Tarihi: BKK No: YTB Tarihi: Yatırım 

Durumu: Vergi İndirimi Toplam Yatırım 
Tutarı TL: (*)

Yararlanılan 
Yatırıma Katkı 
Tutarı TL: (**)

 20.01.2018 2017/1113 9.08.2018 Devam Ediyor Vergi İndirimi %90 / Yatırıma Katkı Oranı %50 35.387 -                           

 15.06.2012 2012/3305 18.12.2014 Tamamlandı Vergi İndirimi %50 / Yatırıma Katkı Oranı %15 16.968 -                           

 14.07.2009 2009/15199 28.12.2010 Tamamlandı Vergi İndirimi %50 / Yatırıma Katkı Oranı %20 13.268 17

 20.01.2018 2017/1113 11.09.2018 Devam Ediyor Vergi İndirimi %50 / Yatırıma Katkı Oranı %25 2.518 -                           

 15.06.2012 2012/3305 1.03.2018 Devam Ediyor Vergi İndirimi % 50 / Yatırıma Katkı Oranı %15 1.562 281

 
15.06.2012 2012/3305 11.07.2017 Devam Ediyor Vergi İndirimi % 50 / Yatırıma Katkı Oranı %15 -                            -                           

 15.06.2012 2012/3305 18.09.2017 Devam Ediyor Genel Teşvik ( Vergi indirimi yapılamaz) -                            -                           

 
(*)Yatırımlar döviz olarak gerçekleştirildiğinden ve yatırımlarda yapılan revizyonlar nedeniyle başvuru 
sırasındaki yatırım tutarı ile tamamlanma anındaki yatırım tutarı farklılık gösterebilmektedir.  
 
(**)Ortaklığımızın vergi matrahı oluşmaması nedeniyle yararlanamadığı yatırıma katkı tutarı ilgili mevzuat 
hükümleri uyarınca yeniden değerleme oranı ile endekslenerek ilerleyen yıllara aktarılmaktadır. 
 
TMS 12 “Gelir Vergileri” ve TMS 20 “Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının 
Açıklanması” standartları, devlet teşviklerinin veya yatırımlara ilişkin vergi avantajlarının 
muhasebeleştirilmesi yöntemleri ile ilgili net bir husus içermemekle birlikte,  Grup ilgili Bakanlar Kurulu 
kararları ile getirilen teşvik uygulaması ile “yatırıma katkı tutarı”ndan faydalanmanın ilgili yatırımdan elde 
edilecek kazanca ve dolayısıyla ilgili varlığın geri kazanılmasına bağlı olması ve “yatırıma katkı tutarı”ndan 
faydalanmanın uçak teşvikleri için uzun yıllar alacağı sebepleriyle, ilgili yatırım desteğinin, varlığın faydalı 
ömrü boyunca sistematik bir biçimde gelir olarak kâr veya zararda muhasebeleştirilmesinin ilgili yatırım 
desteğinin doğasına daha uygun olacağı kanaatindedir.Bunun yanısıra diğer maddi duran varlık yatırımları 
için ise vergi avantajlarını daha kısa bir sürede muhasebeleştirebileceği değerlendirilmiş ve teşvikten 
faydalanmanın mümkün olduğu dönem içerisinde kar veya zararda muhasebeleştirmenin yatırım desteğinin 
doğasına daha uygun olacağı kanaatindedir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar 
 

a) 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara 
getirilen değişiklikler ve yorumlar: 
 
TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler 
 
1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1 
“Finansal Tabloların Sunuluşu” ve TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler 
ve Hatalar” daki değişiklikler ile bu değişikliklere bağlı olarak diğer TFRS’lerdeki değişiklikler aşağıdaki 
gibidir:  
 

i) TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı, 

ii) Önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi ve 

iii) Önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi   

Bu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde önemli etkisi bulunmamaktadır. 
 

TFRS 3’teki değişiklikler - işletme tanımı 
 

1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu 
değişiklikle birlikte işletme tanımı revize edilmiştir. UMSK tarafından alınan geri bildirimlere göre, 
genellikle mevcut uygulama rehberliğinin çok karmaşık olduğu düşünülmektedir ve bu işletme birleşmeleri 
tanımının karşılanması için çok fazla işlemle sonuçlanmaktadır. Bu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve 
performansı üzerinde önemli etkisi bulunmamaktadır. 
 

TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7’deki değişiklikler- Gösterge faiz oranı reformu 

1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu 
değişiklikler gösterge faiz oranı reformu ile ilgili olarak belirli kolaylaştırıcı uygulamalar sağlar. Bu 
uygulamalar korunma muhasebesi ile ilgilidir ve IBOR reformunun etkisi genellikle riskten korunma 
muhasebesinin sona ermesine neden olmamalıdır. Bununla birlikte herhangi bir riskten korunma 
etkinsizliğinin gelir tablosunda kaydedilmeye devam etmesi gerekir. Bu değişikliğin Grup’un finansal 
durumu ve performansı üzerinde önemli etkisi bulunmamaktadır. 
 
TFRS 16 ‘Kiralamalar - COVID 19 Kira imtiyazlarına ilişkin’  değişiklikler 
 

1 Haziran 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. COVID-
19 salgını sebebiyle kiracılara kira ödemelerinde bazı imtiyazlar sağlanmıştır. Bu imtiyazlar, kira 
ödemelerine ara verilmesi veya ertelenmesi dahil olmak üzere çeşitli şekillerde olabilir. 28 Mayıs 2020 
tarihinde, UMSK UFRS 16 Kiralamalar standardında yayımladığı değişiklik ile kiracıların kira 
ödemelerinde COVID-19 sebebiyle tanınan imtiyazların, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını 
değerlendirmemeleri konusunda isteğe bağlı kolaylaştırıcı bir uygulama getirmiştir. Kiracılar, bu tür kira 
imtiyazlarını kiralamada yapılan bir değişiklik olmaması durumunda geçerli olan hükümler uyarınca 
muhasebeleştirmeyi seçebilirler. Bu uygulama kolaylığı çoğu zaman kira ödemelerinde azalmayı tetikleyen 
olay veya koşulun ortaya çıktığı dönemlerde kira imtiyazının değişken kira ödemesi olarak 
muhasebeleştirilmesine neden olur. Bu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde 
önemli etkisi bulunmamaktadır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (devamı) 
 
b) 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar 
ve değişiklikler: 
 
TFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri” 
 
1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, 
hali hazırda çok çeşitli uygulamalara izin veren TFRS 4’ün yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta 
sözleşmeleri ile isteğe bağlı katılım özelliğine sahip yatırım sözleşmeleri düzenleyen tüm işletmelerin 
muhasebesini temelden değiştirecektir. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı 
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.  

 
TMS 1, “Finansal tabloların sunumu” standardının yükümlülüklerin sınıflandırılmasına ilişkin 
değişikliği;  
 
1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1, 
"Finansal tabloların sunumu” standardında yapılan bu dar kapsamlı değişiklikler, raporlama dönemi sonunda 
mevcut olan haklara bağlı olarak yükümlülüklerin cari veya cari olmayan olarak sınıflandırıldığını 
açıklamaktadır. Sınıflandırma, raporlama tarihinden sonraki olaylar veya işletmenin beklentilerinden 
etkilenmemektedir (örneğin, bir imtiyazın alınması veya sözleşmenin ihlali). Değişiklik ayrıca, TMS 1'in bir 
yükümlülüğün “ödenmesi”nin ne anlama geldiğini açıklığa kavuşturmaktadır. Söz konusu değişikliklerin 
Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
 

TFRS 3, TMS 16, TMS 37’de yapılan dar kapsamlı değişiklikler ve TFRS 1, TFRS 9, TMS 41 ve 
TFRS 16’da yapılan bazı yıllık iyileştirmeler; 
 

1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.  
 

 TFRS 3 ‘İşletme birleşmeleri’nde yapılan değişiklikler; bu değişiklik İşletme birleşmeleri için 
muhasebe gerekliliklerini değiştirmeden TFRS 3’te Finansal Raporlama için Kavramsal Çerçeveye 
yapılan bir referansı güncellemektedir. 

 
 TMS 16 ‘Maddi duran varlıklar’ da yapılan değişiklikler; bir şirketin, varlık kullanıma hazır 
hale gelene kadar üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirin maddi duran varlığın tutarından 
düşülmesini yasaklamaktadır. Bunun yerine, şirket bu tür satış gelirlerini ve ilgili maliyeti kar veya 
zarara yansıtacaktır. 

 
 TMS 37, ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ da yapılan değişiklikler’ bu 
değişiklik bir sözleşmeden zarar edilip edilmeyeceğine karar verirken bir şirketin hangi maliyetleri 
içerdiğini belirtir. 

 

Yıllık iyileştirmeler, TFRS 1, ‘Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın ilk kez uygulanması’ TFRS 
9 ‘Finansal Araçlar’, TMS 41 ‘Tarımsal Faaliyetler’ ve TFRS 16’nın açıklayıcı örneklerinde küçük 
değişiklikler yapmaktadır. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki 
etkileri değerlendirilmektedir. 
 

TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’daki değişiklikler - Gösterge faiz oranı reformu Faz 2; 
  

1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu Faz 2 
değişikliği, bir gösterge faiz oranının alternatifiyle değiştirilmesi de dahil olmak üzere reformların 
uygulanmasından kaynaklanan sorunları ele almaktadır. Söz konusu değişiklikler için finansal kuruluşlarla 
görüşmeler devam etmektedir, Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
değerlendirilmektedir. 
 
 
 

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait  
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Milyon Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 

32 
 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.6 Yeni ve Revize Edilmiş Standart ve Yorumlar (devamı) 
 
b) 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar 
ve değişiklikler (devamı) : 
 
TFRS 17 ve TFRS 4 “Sigorta Sözleşmeleri”nde yapılan değişiklikler, TFRS 9'un uygulanmasının 
ertelenmesi;  
 
1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu 
değişiklikler, TFRS 17'nin uygulama tarihini iki yıl süreyle 1 Ocak 2023'e ertelemektedir ve TFRS 9 
Finansal Araçlar standardının uygulanma tarihine yönelik, TFRS 4'teki geçici muafiyetin sabit tarihi 1 Ocak 
2023’e ertelenmiştir. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
değerlendirilmektedir. 
 
2.7 Gerçeğe Uygun Değerlerin Belirlenmesi 
 
Grup’un çeşitli muhasebe politikaları ve açıklamaları hem finansal hem de finansal olmayan varlık ve 
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesini gerektirmektedir. Uygulanabilir olması halinde, 
gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesinde kullanılan varsayımlarla ilgili ilave bilgiler varlık veya 
yükümlülüğe özgü dipnotlarda sunulmuştur. 
 

Seviyelere göre değerleme yöntemleri şu şekilde tanımlanmıştır: 
  

● Seviye 1: Özdeş varlıklar veya borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar; 
 

● Seviye 2: Seviye 1’de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar veya borçlar açısından doğrudan 
(fiyatlar aracılığıyla) veya dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler; 
 

● Seviye 3: Varlık veya borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler 
(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler). 
 
2.8 İşletmenin Sürekliliği 
 
Konsolide finansal tablolar, Grup’un önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde 
varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin 
sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. Ancak Not 2.9’da detayları açıklanan Covid-19 salgınının olumsuz 
etkileriyle Grup, 2020 yılında 5.588 TL net dönem zararı kaydetmiştir. Ayrıca, 31 Aralık 2020 itibarıyla 
Grup’un kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 16.720 TL tutarında aşmaktadır. 
 
Grup’un 2020 yılında almış olduğu tasarruf aksiyonları, sağlanan mutabakatlar sonucunda bazı satıcı 
ödemeleri, bankalara olan kredi borçları ile vergi ve yasal yükümlülüklerin ertelenmesine ilişkin olarak 
yapılan yasal düzenlemelerden yararlanmak suretiyle 2019 yılı sonundaki nakit seviyesini yaklaşık olarak 
korumayı başarmıştır. Salgın döneminde alınan önlemler kapsamında gerçekleşen uçuş iptalleri dolayısıyla 
iptal edilen yaklaşık 1 milyar ABD Doları seviyesinde ve geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde yüksek 
tutarlı olan bilet ücretlerinin iade edilmesine rağmen Grup’un nakit seviyesi 2020 yılında korunmuştur. 
Nakit düzeyinin korunmasında Grup’un kredibilitesi sayesinde kullanmış olduğu kredilerin de etkisi 
olmuştur. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.8  İşletmenin Sürekliliği (devamı) 
 

Covid-19’un finansal etkilerinin minimize edilmesinde alınan tasarruf aksiyonları ile birlikte Hükümet 
tarafından uygulamaya konulan Kısa Çalışma imkanlarından yararlanılması ile Sendikalar ile varılan ücret 
mutabakatının da önemli etkileri olmuştur. Sendikalar ile yapılan mutabakat 2021 yıl sonuna kadar geçerli 
olduğundan, 2021 yılı içinde Grup’un faaliyet sonuçlarına önemli katkısı olması beklenmektedir. Bunların 
yanında sabit ve operasyonel giderlerin yönetimine ilişkin olarak alınan aksiyonlar ile birlikte 2020 yılında 
yaklaşık 1,1 milyar ABD Doları tasarruf yapılmıştır. Yatırımların yönetimi çerçevesinde alınan aksiyonlar 
ile de uçak haricindeki yatırımlarda da 300 milyon ABD Doları seviyesinde tasarruf yapılmıştır. Ayrıca bu 
dönemde kargo birim gelirlerinde yaşanan artışın etkisiyle kargo gelirleri ABD Doları bazında %61 artmış 
ve aynı şekilde kargo ilişkili maliyetlerinde kontrol altında tutulması ile kargo faaliyetlerinden üretilen nakit, 
Grup’un nakit seviyesinin korunmasına önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Grup’un yolcu operasyonları için 
alınan aksiyonlar sonucunda da, yolcu operasyonlarının nakit akışına katkı marjı 2019 yılı seviyelerinde 
tutularak Grup’un nakit seviyesine pozitif katkı yapması sağlanmıştır. Alınan bütün bu operasyonel ve 
finansal aksiyonlar sonucunda, Covid-19 salgının etkilerinin en yoğun hissedildiği 2020 yılında Grup’un 
özkaynaklarındaki daralma kısıtlı olmuştur. 
 

Grup, 2021 yılında ve sonraki dönemlerde Covid-19 aşılamalarının yaygınlaşmasıyla yolcu operasyonlarının 
olumlu etkileneceğini öngörmektedir. Sendika ve tedarikçilerle yapılan anlaşmalara göre personel ve diğer 
bazı sabit maliyetlerde yapılan tasarruflar 2021 sonuna kadar devam edecektir. Kargo operasyonlarındaki 
yüksek birimli gelir trendi ve nakit akışına pozitif katkının 2021 yılında da devam edeceği öngörülmektedir. 
 

2021 ve sonrası dönem için de zorunlu olmayan yatırımlar ötelenmiş ya da iptal edilmiştir. Ayrıca uçak 
üreticileri ile yapılan görüşmelerde mutabakat aşamasına gelinmiş ve gelecek uçak teslimlerinde öteleme ve 
iptal kararları alınmıştır. Bu anlaşmaların, Grup’un 2022-2028 yılları arasında oluşacak finansman ihtiyacı 
üzerinde çok önemli olumlu etkileri olması beklenmektedir. Ayrıca Grup’un bankalar nezdindeki kredi 
limitleri de muhafaza edilmekte olup kredi temini açısından herhangi bir sıkıntı yaşanması 
beklenmemektedir. Gelecek dönemlerde de salgının etkilerinin azalmasına paralel olarak nakit ve 
özkaynaklar açısından önemli bir risk öngörülmemektedir. 
 

2.9 COVID-19 Salgınının Grup Faaliyetlerine Etkileri  
 

COVID-19 salgını etkisi sonucunda 2020 yılının ilk yarısında küresel hava trafiği önemli ölçüde düşmüştür. 
Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla dünya genelinde sıkı tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirlerin 
küresel havacılık sektörüne etkileri devam etmektedir.  
 

Salgının etkilerinin hafifletilmesi için, THY çeşitli önlemler almıştır ve salgına yönelik gelişmeleri takip 
etmektedir. Alınan önlemler aşağıda sıralanmaktadır: 
 

Kapasite 
 

Yaz sezonunda seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi ile birlikte THY yurtiçi ve uluslararası uçuşlarını 
arttırmıştır ve son çeyrekte 2019 yılı kapasitesinin %39’una ulaşmıştır. Covid-19 salgınında ikinci dalgayla 
birlikte çok sayıda ülke uçuş kısıtlamaları da dahil yeni önlemler almıştır. THY, kısıtlamaların kaldırıldığı 
noktalarda uçuşlarına başlarken, kısıtlamaların azaltıldığı rotalarda ise pandemi durumuna bağlı olarak 
destinasyonların bazılarının açılması için yetkili mercilerle görüşmektedir. THY, 2020 yıl sonu itibarıyla 
2019 arz koltuk kilometre (AKK) rakamının %40’ına, yolcu sayısının ise %38’ine ulaşmıştır. Grup, daha 
düşük maliyet yapısına sahip olması, etnik ve fiyat duyarlı tatilcilerden oluşan yolcu segmentlerindeki hızlı 
toparlanma sayesinde finansal ve operasyonel olarak rakiplerinden daha hızlı bir iyileşme gerçekleşmiştir   

Kargo operasyonları 
 

Kargo operasyonları tam kapasite olarak devam etmekte ve buna ek olarak 10’dan fazla geniş gövde yolcu 
uçağı kargo operasyonlarında kullanılmaktadır. Kargo operasyonlarında kullanılan yolcu uçağı sayısı, kargo 
talebine ve yolcu uçuş kısıtlamalarına bağlı olarak da artabilmektedir. Böylelikle 2019’un aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında kargo hasılatı TL bazında %102 artmıştır. Artan birim hasılat ve özellikle düşen 
akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak azalan operasyonel maliyetler sayesinde kargo operasyonlarının geçen yıla 
göre toplam hasılata ve kara önemli ölçüde katkı yapmıştır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.9 COVID-19 Salgınının Grup Faaliyetlerine Etkileri (devamı)  
 

Devlet teşvikleri 
 

THY, salgının yarattığı olumsuz ortamın etkilerini azaltmak için yetkili merciler ile alternatif senaryolar 
üzerine devamlı olarak görüşmelerini sürdürmektedir. Buna ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
salgının Türk ekonomisine etkilerini azaltmak için aşamalı olarak şirketleri de kapsayacak şekilde ekonomik 
destek paketleri uygulamıştır.  
17 Nisan 2020’de yürürlüğe giren istihdama yönelik teşvik kapsamında THY, kısa çalışma ödeneğinden 
başlangıcı 1 Nisan 2020 olacak şekilde yararlanmaya başlamıştır. Buna istinaden, çalışılan gün sayısına 
bağlı olarak Grup’un personel giderlerinin bir kısmı devlet teşvikinden karşılanmıştır (1 Eylül 2020 
itibarıyla 362 TL).  1 Eylül 2020 itibarıyla THY kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayı sonlandırmıştır. 
Bunlara ek olarak, salgın nedeniyle devlet tarafından ilave destek paketleri açıklanmıştır. Yurtiçi havayolu 
taşımacılığında talebi düşük bilet fiyatları aracılığı ile arttırmak için üç ay süreyle KDV oranı %18’den 
%1’e indirilmiştir (30 Haziran 2020’ye kadar). Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait tahakkuk eden KDV ve 
SGK prim ödemeleri 6 ay süre ile 2021 yılına ertelenmiştir. THY, ticari kredilerine ilişkin anapara ve faiz 
ödemelerinin bir kısmını en az 3 ay süre ile ertelemiştir. Devlet tarafından sağlanan destek paketi nakit 
çıkışlarında azalma ve nakit tasarrufu sağlamıştır. 
 

Maliyetlerin düşürülmesi 
 

THY, operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve Grup’un finansal likiditenin korunması amacıyla önlemler 
almıştır. Taahhüt edilmemiş yatırım harcamalarının azaltılması veya ertelenmesi, acil olmayan operasyon 
dışı harcamaların azaltılması ve yetkili merciler ile vergi ödemelerinin olası ertelenmesi için görüşmeler 
alınan önlemler arasındadır. Bazı uzun dönem sözleşmelere (akaryakıt ve kiralama gibi) ilişkin ödemeler 3 
ile 6 ay arasında süre ile ertelenmiştir. THY, servis sağlayıcıları ile ücretlerin düşürülmesi konusunda 
yeniden görüşmeler yapmaktadır. 2020-2021 yılı için salgın öncesi belirlenen uçak teslim planları ve bunlara 
ilişkin uçak alımı için yapılan nakdi olarak geri alınacak ön ödemeler tedarikçiler ile birlikte yeniden gözden 
geçirilmektedir.  
 

Varlık değerlemeleri 
 

THY, COVID-19 salgını nedeniyle filo, kullanım hakkı varlıkları ve ertelenmiş vergilerin geri 
kazanılabilirliğini yeniden gözden geçirmiştir ve çeşitli senaryolar altında değer düşüklüğü testleri 
uygulamıştır. Sonuç olarak, filo ve kullanım hakkı varlıkları için değer düşüklüğü tespit edilmemiştir. 
Ancak, ertelenmiş verginin geri kazanılabilirliği yeniden değerlendirilmiş ve hesaplama sonucu 961 TL 
tutarında ertelenmiş vergi geliri azaltıcı etki tespit edilmiştir. 
 

Muhasebe politikaları ve tahminleri  
 

COVID-19 salgını nedeniyle muhasebe politikaları ve tahminleri yeniden değerlendirilmiştir. IFRS 9’a 
istinaden ticari alacaklara ilişkin beklenen kredi karşılığı hesaplamasında yer alan tarihi zarar oranları 
salgına dair geleceğe yönelik bilgileri de yansıtacak şekilde güncellenmiştir. Ayrıca pilotlara ilişkin eğitim 
alacaklarına dair karşılık hesaplamalarında kullanılan yönetim tahminleri salgın nedeniyle değişen güncel 
ortamı yansıtacak şekilde yeniden değerlendirilmiştir. 
 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında ayrılan karşılıkların hesaplanmasında kullanılan enflasyon ve 
iskonto oranları salgının etkileri göz önünde bulundurularak tekrardan değerlendirilmiştir. 
 

Korunma muhasebesi 
 

Covid-19’un küresel olarak yayılmasının ardından mart ayında emtia yakıt fiyatı önemli ölçüde düşmüştür, 
brent petrolün varil fiyatı 50 doların altına düşerek 2017 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye 
gerilemiştir. Yılın geri kalanında kısmen iyileşme görülse de, fiyatlar hala 20019 yılının oldukça altındadır. 
Covid-19 etkisinin bir sonucu olarak, 2020 yılı için beklenen kapasite kullanımının akaryakıt riskinden 
korunma türev işlemlerinin, gerçekleştirildiği tarihteki tahminlerin altında kalmıştır. 31 Aralık 2020 
itibarıyla akaryakıt türev opsiyon işlemlerinden elde edilen 1.558 TL zarar gelir tablosunda “Akaryakıt 
Giderleri” içerinde yer almaktadır. (31 Aralık 2019: 96 TL kar) 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.9 COVID-19 Salgınının Grup Faaliyetlerine Etkileri (devamı) 
 

Korunma muhasebesi (devamı) 
 
 

Covid-19 nedeniyle Grup’un operasyonel kapasitesindeki düşüşle beraber net gelirinde önemli bir azalış 
görülmüştür. Net gelirdeki düşüşe bağlı olarak, Avro, Japon Yeni ve İsviçre Frangı’na dayalı olarak yapılan 
nakit akımdan korunma ilişkisi yeniden değerlendirilmiştir.  Bu değerlendirme sonucunda Grup’un Avro ve 
Japon Yeni cinsinden gelirleri yine aynı döviz cinsinden finansal kiralama yükümlülükleri ve yatırım 
kredilerini karşılamamaktadır. Bu kapsamda Avro, Japon Yeni ve İsviçre Frankı yükümlülüklerin 
ödemelerinden oluşan 5.459 TL kur farkı zararı diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiştir. (31 Aralık 
2019: 392 TL kar)  

3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR 
 
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen iş ortaklıkları aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Sun Express 471 986
TEC 435 351
Turkish DO&CO 347 325
TGS 249 236
THY Opet 207 198
TFS Akaryakıt 55 -
Uçak Koltuk 44 34
TCI 33 34
Goodrich 26 18
We World Express 12 7
Vergi İade Aracılık 2 2

1.881 2.191
 

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

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Turkish DO&CO 35 75
THY Opet 27 91
TGS 19 130
TEC 9 (18)
Goodrich 3 7
Uçak Koltuk 2 10
We World Express 2 -
TFS Akaryakıt 1 -
Vergi İade Aracılık - 1
TCI (9) 2
Sun Express (667) 171
Toplam (578) 469
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3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR 
 

Sun Express’in 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Varlıklar 12.681 11.078
Yükümlülükler 11.739 9.106
Özkaynaklar 942 1.972
Grup’un özkaynaklardaki payı 471 986  

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Hasılat 3.950 8.884
Dönem (zararı) / karı (1.334) 342
Dönem (zararında) / karında
   Grup'un payı (667) 171

 
 
TEC’ in 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Varlıklar 1.456 1.302
Yükümlülükler 568 587
Özkaynaklar 888 715
Grup’un özkaynaklardaki payı 435 351

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Hasılat 2.446 2.262
Dönem karı / (zararı) 19 (37)
Dönem karında / (zararında)
   Grup'un payı 9 (18)

 
 
Turkish DO&CO’ nun 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Varlıklar 1.171 1.129
Yükümlülükler 476 478
Özkaynaklar 695 651
Grup’un özkaynaklardaki payı 347 325

 

 1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Hasılat 812 1.949
Dönem karı 70 150
Dönem karında Grup'un payı 35 75
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3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (devamı) 
 
TGS’nin 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Varlıklar 1.371 1.020
Yükümlülükler 872 548
Özkaynaklar 499 472
Grup’un özkaynaklardaki payı 249 236

 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Hasılat 1.258 2.029
Dönem karı 38 260
Dönem karında Grup'un payı 19 130

 
 
THY Opet’ in 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Varlıklar 1.238 1.872
Yükümlülükler 825 1.476
Özkaynaklar 413 396
Grup’un özkaynaklardaki payı 207 198

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Hasılat 2.006 5.543
Dönem karı 54 182
Dönem karında Grup'un payı 27 91

 
TFS Akaryakıt’ın 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Varlıklar 1.558 -
Yükümlülükler 1.338 -
Özkaynaklar 220 -
Grup’un özkaynaklardaki payı 55 -

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Hasılat 3.667 -
Dönem karı 5 -
Dönem karında Grup'un payı 1 -
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3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (devamı) 
 
 Uçak Koltuk’ un 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Varlıklar 241  171
Yükümlülükler 152  103
Özkaynaklar 89  68
Grup’un özkaynaklardaki payı 44  34

  
1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Hasılat 139 168
Dönem karı 4 19
Dönem karında Grup'un payı 2 10

 
 
TCI’nın 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Varlıklar 112 113
Yükümlülükler 47 45
Özkaynaklar 65 68
Grup’un özkaynaklardaki payı 33 34

 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Hasılat 19 72
Dönem (zararı) / karı (18) 4
Dönem (zararında) / karında
   Grup'un payı (9) 2

 
 
 

Goodrich’ in 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Varlıklar 88 70
Yükümlülükler 22 24
Özkaynaklar 66 46
Grup’un özkaynaklardaki payı 26 18

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Hasılat 115 135
Dönem karı 8 16
Dönem karında Grup'un payı 3 7
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3. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (devamı) 
 
We World Express’in 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 

 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Varlıklar 61 23
Yükümlülükler 35 6
Özkaynaklar 26 17
Grup’un özkaynaklardaki payı 12 7

 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Hasılat 162 19
Dönem karı / (zararı) 4 (1)
Dönem karında Grup'un payı 2 -

 
 
Vergi İade Aracılık A.Ş.’nin 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerine ilişkin finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 
 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Varlıklar 8 10
Yükümlülükler 1 3
Özkaynaklar 7 7
Grup’un özkaynaklardaki payı 2 2

 
1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Hasılat 3 8
Dönem karı - 2
Dönem karında Grup'un payı - 1

 
Air Albania’nın 31 Aralık 2019 itibarıyla zararı Grup’un toplam payının üzerinde olması nedeniyle finansal 
tablolara yansıtılmamıştır. Bu tutar 31 Aralık 2020 itibarıyla 36 TL’dir (31 Aralık 2019: 16 TL).  
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
Grup yönetimi, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin 
performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve faaliyetleri hava taşımacılığı ve uçak teknik bakım 
hizmetleri bazında incelemektedir. Grup’un satış bilgilerine ilişkin detaylı bilgiler Not 26’de verilmiştir.  
 
Hava Taşımacılığı (“Havacılık”) 
 
Şirket’in ana faaliyet konusu yurt içi ve yurt dışında yolcu ve kargo hava taşımacılığı yapmaktır. 
 
Teknik Bakım Hizmetleri (“Teknik”) 
 
Teknik bölümün ana faaliyet konusu, sivil havacılık sektöründe bakım onarım hizmeti ve her tür teknik ve 
altyapı desteği vermektir. 
 
4.1 Toplam Varlıklar ve Yükümlülükler 
 
Toplam Varlıklar 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Havacılık                  186.636    145.479
Teknik                    11.352    9.317
Toplam 197.988 154.796
Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları (10.586) (7.925)
Konsolide mali tablolara göre toplam varlıklar 187.402 146.871

Toplam Yükümlülükler 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Havacılık                  147.519                     105.871    
Teknik                      2.717                         2.291    
Toplam 150.236 108.162
Eksi: Konsolidasyon eliminasyonları (2.345) (2.086)
Konsolide mali tablolara göre toplam yükümlülükler 147.891 106.076
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 
 
4.2 Vergi Öncesi Karı / (Zararı) 
 
Bölüm Sonuçları: 

1 Ocak - 31 Aralık 2020 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Grup Dışı Hasılat            45.234                 1.214                  46.448    
Bölümlerarası Hasılat                 211                 4.893                        (5.104)                       -      
Hasılat               45.445                 6.107                     (5.104)               46.448    
Satışların Maliyeti (-)             (43.857)               (5.044)                    5.136                   (43.765)
Brüt (Zarar) / Kar                 1.588                 1.063                            32                    2.683 
Genel Yönetim Giderleri (-)                  (990)                  (554)                            26 (1.518)
Pazarlama ve Satış Giderleri (-)               (4.505)                    (43)                              6 (4.542)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                 2.359                    115                          (83) 2.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                  (238)                  (177)                            19 (396)
Esas Faaliyet Zararı               (1.786)                    404 -                    (1.382)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                 1.344 -   -                      1.344 
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)                    (81)                      (2) -                         (83)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 
   Yatırımların (Zararlarından) /
    Karlarından Paylar                   (584)                        6 -                       (578)
Finansman Geliri/Gideri Öncesi  
  Faaliyet Zararı               (1.107)                    408 -                       (699)
Finansman Gelirleri                    569                        5                          (70)                       504 
Finansman Giderleri (-)               (5.914)                    (62)                            70                  (5.906)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi 
  Öncesi Zarar               (6.452)                    351 -                    (6.101)  
 

1 Ocak - 31 Aralık 2019 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Grup Dışı Hasılat            73.383                 1.735                             -                    75.118    
Bölümlerarası Hasılat                 287                 5.756                        (6.043) -   
Hasılat 73.670 7.491 (6.043) 75.118
Satışların Maliyeti (-)             (62.360)               (5.722)                    6.043    (62.039)
Brüt Kar 11.310 1.769 -   13.079
Genel Yönetim Giderleri (-)               (1.175)                  (544)                            24 (1.695)
Pazarlama ve Satış Giderleri (-)               (7.979)                    (40)                              4 (8.015)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                 1.894                    180                          (31)                 2.043    
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                  (259)                  (114)                              3 (370)
Esas Faaliyet (Zararı) / Karı 3.791 1.251 -   5.042
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                    957                        6 -                         963 
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)                  (448)                      (4) -                       (452)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 
  Yatırımların Karlarından /                                                      
  (Zararlarından) Paylar                     477                      (8) -                         469 
Finansman Geliri/Gideri Öncesi  
  Faaliyet Karı                 4.777 1.245 -   6.022
Finansman Gelirleri                    788                        5                          (13)                       780 
Finansman Giderleri (-)               (1.730)                    (29)                            13                  (1.746)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi 
  Öncesi Zarar 3.835 1.221 -                      5.056 
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4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 
 
4.3 Yatırım Faaliyetleri 

1 Ocak - 31 Aralık 2020 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Maddi ve maddi olmayan varlık 
   alımı 22.350 1.294                       -      23.644
Cari dönem amortisman gideri ve 
   itfa payı 10.630 1.008                       -      11.638
Özkaynak yöntemiyle değerlenen    
   yatırımlar 1.352 529                       -      1.881

1 Ocak - 31 Aralık 2019 Havacılık Teknik
Bölümlerarası 

Eliminasyon Toplam
Maddi ve maddi olmayan varlık 
   alımı 17.034 2.007                       -      19.041
Cari dönem amortisman gideri ve 
   itfa payı 7.855 769                       -      8.624
Özkaynak yöntemiyle değerlenen    
   yatırımlar 1.808 383                       -      2.191

 
 

5. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Kasa   16   8 
Banka - Vadeli mevduatlar   12.838   11.879 
Banka - Vadesiz mevduatlar   439   441 

13.293 12.328
 

 
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2020

Mart 2021

Ocak 2021

Mart 2021

12.838

6.230 TL                       6.290    

186 ABD Doları                       1.363    

%9,00 - %18,50

%1,80 - %2,85

                           29    

                      5.090    

                           66    

565 Avro %1,88 - %2,35

295

1.180 Cezayir Dinarı %1,89 Ocak 2021

Mozambik Metikali %5,20 Ocak 2021

 
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2019

Ocak 2020

Ocak 2020 
Mart 2020

4.185 Cezayir Dinarı %1,98 - %3,15 Mart 2020                          209    
11.879

1.196 Avro %0,36 - %0,80                       7.958    

2.387 TL %9,35 - %11,60                       2.387    

223 ABD Doları %1,50 - %1,60                       1.325    
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6. FİNANSAL YATIRIMLAR 
 
Kısa vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
  yansıtılan finansal varlıklar 
   - Hisse Senetleri 131 89
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire
  yansıtılan finansal varlıklar 
   - Özel Sektör Borçlanma Senetleri - 54
3 aydan uzun vadeli mevduatlar - 2.234

131 2.377
 

 
31 Aralık 2019 itibarıyla 3 aydan uzun vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2019
336 Avro %0,24 - %0,40 Nisan 2020 2.234

 
 
Uzun vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire
  yansıtılan finansal varlıklar 
   - Devlet Borçlanma Senetleri 303 288
   - Özel Sektör Borçlanma Senetleri 238 237
Diğer uzun vadeli finansal yatırımlar 7 7

548 532
 

 
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan 
finansal varlıkların sözleşmede yer alan vade tarihine kalan sürelerine göre vade analizi aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
1 yıldan az - 54
1 - 5 yıl arası 27 18
5 yıldan fazla 514 507

541 579
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6. FİNANSAL YATIRIMLAR (devamı) 
 
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal 
varlıklar detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
    yansıtılan finansal varlıklar 
   - Hisse Senetleri 131 89

 

7. KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR  
 
İlişkili taraflardan kısa vadeli borçlanmalar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Banka kredileri 101 -

 
 
İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Banka kredileri 11.108 7.374

 
 
İlişkili taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Banka kredileri 3.216 310

 
İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Kiralama işlemlerinden borçlar (Not:18) 12.684 8.162
Banka kredileri 5.491 2.604

18.175 10.766
 

  

İlişkili taraflardan uzun vadeli borçlanmalar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Banka kredileri 10.288 1.548

 
İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Kiralama işlemlerinden borçlar (Not:18) 70.317 50.758
Banka kredileri 9.389 8.670

79.706 59.428
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7. KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR (devamı) 
 
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla banka kredilerine ilişkin vade analizi aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
1 yıldan az 19.916 10.288
1 - 5 yıl arası 19.191 10.218
5 yıldan fazla 486 -

39.593 20.506
 

 
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihi itibarıyla banka kredilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 
 

Anapara Para Birimi Faiz Oranı Türü Efektif Faiz Oranı Ödeme Periyodu 31 Aralık 2020
590 TL Sabit %8,50 -  %9,25 Şubat 2021 - Haziran 2021 590

1.652 Avro Sabit %0,30 -  %4,00 Ocak 2021 - Mart 2025 25.052

1.549 Avro Değişken Euribor + %2,45 - 
Euribor + %5,50 Ağustos 2021 - Ağustos 2026 13.951

     39.593

Anapara Para Birimi Faiz Oranı Türü Efektif Faiz Oranı Ödeme Periyodu 31 Aralık 2019
2.243 Avro Sabit %0,30 -  %4,93 Şubat 2020 - Aralık 2024 14.915

841 Avro Değişken Euribor + %2,03 - 
Euribor + %3,77 Şubat 2020 - Temmuz 2024 5.591

20.506

Grup, 31 Aralık 2020 itibarıyla kredi sözleşme uyum koşullarını sağlamaktadır. 
 
Finansal işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin mutabakat: 
 

31 Aralık 2019 Geri Ödemeler
Faiz 

Ödemeleri
Gayrinakdi 
Değişimler Nakit Girişleri 31 Aralık 2020

Banka Kredileri 20.506 (17.928) (583) 9.022                28.576    39.593

31 Aralık 2018 Geri Ödemeler
Faiz 

Ödemeleri
Gayrinakdi 
Değişimler Nakit Girişleri 31 Aralık 2019

Banka Kredileri 13.791 (12.975) (415) 2.095                18.010    20.506
 

 
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin mutabakat: 
 

31 Aralık 2019 Geri Ödemeler
Faiz 

Ödemeleri
Gayrinakdi 
Değişimler Yeni Kiralama 31 Aralık 2020

Uçak   58.555   (10.779)   (1.127)   20.455   15.537 82.641
Gayrimenkul   345   (82)   -   83   8 354
Diğer   20   (16)   -   2   - 6

  58.920 (10.877) (1.127) 20.540 15.545 83.001  
 

31 Aralık 2018 Geri Ödemeler
Faiz 

Ödemeleri
Gayrinakdi 
Değişimler Yeni kiralama 31 Aralık 2019

Uçak   50.110   (7.399)   (998)   7.559   9.283 58.555
Gayrimenkul   294   (73)   -   45   79 345
Diğer   32   (17)   -   5   - 20

  50.436 (7.489) (998) 7.609 9.362 58.920
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8. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

Kısa vadeli diğer finansal yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Diğer finansal yükümlülükler 126 113

 
 

Diğer finansal yükümlülükler, ay sonu vergi ve SSK ödemeleri için bankalar tarafından faizsiz olarak 
kullandırılan gecelik borçlardan oluşmaktadır. 
 

9. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI  
 
Müşterek yönetime tabi ortaklıklardan kısa vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: 
 

 
 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Air Albania   104   2 
We World Express   25   2 
Uçak Koltuk   -   1 

  129   5 

 
 
 

İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Air Albania   45   - 
TGS   -   166 

  45   166 
 

 

Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen ortaklıklara ait kısa vadeli ticari borçlar aşağıdaki 
gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
TGS   288   220 
TFS Akaryakıt Hizmetleri (*)   273   - 
Turkish DO&CO   166   123 
THY Opet   132   223 
Sun Express   76   110 
TEC   74   330 
Goodrich   25   13 
TCI   2   - 

1.036 1.019
 

 

 
(*) 2020 yılında ilişkili taraf olan TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş.’nin 2019 yılı ticari borç tutarı 748 TL’dir. 
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9. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 
 
 

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin ilişkili taraflarla olan işlemler aşağıdaki 
gibidir: 
 

Satışlar 1 Ocak- 1 Ocak-
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

TEC   322   229 
Sun Express   169   225 
We World Express   112   4 
Air Albania   40   30 
PTT   38   36 
TGS   18   30 
Goodrich   14   12 
Uçak Koltuk   3   3 
Turkish DO&CO   2   3 
Türk Telekom   1   2 
TCI   -   4 
THY Opet   -   1 

719 579  
 
 

Alışlar 1 Ocak- 1 Ocak-
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

TFS Akaryakıt Hizmetleri (*)   3.446   - 
THY Opet   1.518   4.264 
TEC   1.342   1.558 
TGS   1.219   1.864 
Sun Express   799   967 
Turkish DO&CO   775   1.779 
Goodrich   104   113 
Uçak Koltuk   54   42 
TCI   4   4 
Türk Telekom   4   6 
PTT   4   - 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.   3   - 
Borsa İstanbul A.Ş.   1   2 
Air Albania   -   1 

9.273 10.600
 

 

(*) 2020 yılında ilişkili taraf olan TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş.’nin 2019 yılı alınan hizmet tutarı 6.839 TL’dir. 
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9. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 
 

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin ilişkili taraflarla olan finansal araçlar 
aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Vadeli Mevduatlar   11.190   8.522 
Finansal Varlıklar   521   618 
Vadesiz Mevduat   88   50 
Hisse Senedi   13   - 
Finansal Yatırımlar   -   1.635 
Banka Kredileri (**)   (13.605)   (1.853)

(1.793) 8.972
 

(**) 2020 yılında Grup’un ilişkili tarafı olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 2019 yılı banka kredileri tutarı 1.650 
TL’dir. 
 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ilişkili taraflara verilen teminat mektupları tutarı 9.073 TL’dir. (31 Aralık 2019: 5.263 TL) 
 

31 Aralık 2019  tarihi itibarıyla finansal yatırımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2019
246 Avro %0,28 - %0,40 Nisan 2020                  1.635    

 
 

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2020
4.905 TL %9,00 - %18,50 Mart 2021                       4.944    
564 Avro %1,88 - %2,24 Mart 2021                       5.089    

158       ABD Doları %2,28 Ocak 2021                       1.157    
11.190

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2019
2.381 TL %9,35 - %10,00 Ocak 2020                       2.381    

922 Avro %0,36 - %0,56 Mart 2020                       6.137    
1       ABD Doları %1,50 Ocak 2020                              4    

8.522
 

 

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan finansal varlıklarına ilişkin bilgiler aşağıdaki 
gibidir: 
 

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2020
71 ABD Doları %4,88 - %8,50 Ocak 2021 - Haziran 2021 521

   
Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2019

104 ABD Doları %3,88 - %8,50 Şubat 2020 - Haziran 2020 618
 

 

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan kullanılan kredilere ilişkin bilgiler aşağıdaki 
gibidir: 

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2020
1.499 Avro %2,55 - Euribor + %5,50 Aralık 2025 13.504
101 TL %9,25 Haziran 2021 101

13.605

Anapara Para Birimi Efektif Faiz Oranı Vade 31 Aralık 2019
279 Avro %2,94 - %4,00 Aralık 2024 1.853    
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9. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 
 
İlişkili taraflardan faiz gelirleri 
 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Türkiye Halk Bankası A.Ş.   169   302 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.   93   - 
Ziraat Bankası A.Ş.   34   7 

296 309
 

 
İlişkili taraflardan faiz giderleri 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.   127   - 
Ziraat Bankası A.Ş. 92 28

219 28
 

 
Grup ile THY Opet arasındaki işlemler havacılık yakıtları temininden; Turkish DO&CO arasındaki işlemler 
ikram hizmetleri işlemlerinden; Sun Express arasındaki işlemler, koltuk ve uçak kiralama işlemlerinden; 
TGS arasındaki işlemler yer hizmetleri temininden; TEC arasındaki işlemler motor bakım hizmetlerinden; 
Grup ile Türk Telekom arasındaki işlemler reklam ve telekomünikasyon hizmetlerinden; Grup ile PTT 
arasındaki işlemler kargo taşımacılığından; Grup ile Halk Bankası ve Ziraat Bankası arasındaki işlemler 
bankacılık hizmetlerinden; Grup ile Türksat arasındaki işlemler telekomünikasyon hizmetlerinden; Grup ile 
Borsa İstanbul arasındaki işlemler borsacılık faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. İlişkili taraflardan olan 
alacaklar teminatsız olup, ticari olan alacakların vadesi yaklaşık 30 gündür. 
 
Şirket’in, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür 
Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan tamamı kısa vadeli faydalardan oluşan ücret 
ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 19 TL’dir (31 Aralık 2019: 25 TL). 
 

10. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
 
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Ticari alacaklar 5.268 3.707
Şüpheli alacaklar karşılığı (-) (725) (507)

4.543 3.200
 

 
Şüpheli alacak karşılığı geçmişteki tahsil edilmeme tecrübesine ve TFRS 9’ a uyumlu olarak yapılan BKZ 
hesaplamasına dayanılarak belirlenmiştir. Grup’un ticari alacaklarına ilişkin kredi riski, kur riski ve değer 
düşüklüğüne ilişkin detaylar Not:36’da açıklanmıştır. 
 
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflara ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Ticari borçlar 5.286 5.689

 
 
 
Grup kur riskini Not 36’da değerlendirmektedir. 
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11. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR 
 
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar aşağıdaki 
gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Maaş tahakkukları 479 733
Ödenecek SGK primleri 179 215

658 948
 

 

12. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki 
gibidir: 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
 Uçak alımı için yapılan nakdi olarak geri alınacak             
  ön ödemeler (net) 5.362 4.624
Teknik satınalma işlemlerinden doğan alacaklar 1.637 1.000
Fon transferi güçlüğü olan banka hesapları (*) 289 211
Pilotlara ilişkin eğitim alacakları 231 151
Geri alınacak vergiler 222 247
Diğer alacaklar 296 25

8.037 6.258
 

(*) 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tarihi itibarıyla bu tutar Etiyopya, Bangladeş, Cezayir, Nijerya, Senegal, 
Nijer, Mali, Fildişi Sahilleri, Burkina Faso, Eritre, Mozambik, Venezuela Bolivar Cumhuriyeti, Angola 
Cumhuriyeti, Kamerun Cumhuriyeti, Çad Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Gabon, Somali, Benin, 
Zimbabve Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Küba Cumhuriyeti, Lübnan Cumhuriyeti ve 
İran’daki bankalarda tutulan hesaplarla ilgilidir. (31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bu tutar Etiyopya, 
Bangladeş, Cezayir, Nijerya, Senegal, Nijer, Mali, Fildişi Sahilleri, Burkina Faso, Eritre, Mozambik, 
Venezuela Bolivar Cumhuriyeti, Angola Cumhuriyeti, Kamerun Cumhuriyeti, Çad Cumhuriyeti, Sudan 
Cumhuriyeti, Gabon, Somali, Benin, Zimbabve Cumhuriyeti, Arjantin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 
Küba Cumhuriyeti, Lübnan Cumhuriyeti ve İran’daki bankalarda tutulan hesaplarla ilgilidir.)  
 
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar aşağıdaki 
gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
 Uçak alımı için yapılan nakdi olarak geri alınacak             
    ön ödemeler (net) 3.783 4.521
Yatırım destek alacağı (***) 3.003 1.856
Pilotlara ilişkin eğitim alacakları 1.464 916
Verilen depozito ve teminatlar 308 248
Faiz ve akaryakıt takas sözleşmeleri depozitoları 225 -
Fon transferi güçlüğü olan banka hesapları (**) 26 36

8.809 7.577
 

 
(**) 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bu tutar Suriye’deki bankalarda tutulan hesaplarla ilgilidir. 
(***) 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş tutardır. Uçak yatırımlarına ilişkin alınan devlet 
teşviğinin toplam katkı tutarı 25.466 TL’dir. Hesaplama yöntemi Not 2.4.15’te açıklanmıştır.  
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12. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) 
 
İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Ödenecek vergi ve fonlar 284 368
Kiralama firmalarına borçlar 69 61
Alınan depozito ve teminatlar 35 58
Sigorta şirketlerine borçlar - 42
Diğer borçlar 257 51

645 580
 

 
İlişkili olmayan taraflara uzun vadeli diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir:  
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Alınan depozito ve teminatlar 162 112
Kiralama firmalarına borçlar - 56
Faiz ve akaryakıt sözleşmeleri depozitoları - 55

162 223
 

13. STOKLAR 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Teknik malzeme stokları 1.693 1.313
Diğer stoklar 608 479

2.301 1.792
Değer düşüklüğü karşılığı (-) (65) (69)

2.236 1.723
 

 
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin stok değer düşüklüğündeki değişim 
aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Dönem başı ayrılmış karşılık 69 118
Yabancı para çevrim farkı 15 12
Konusu kalmayan karşılık (19) (61)
Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık 65 69
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14. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 
 
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş giderler ve ertelenmiş gelirler aşağıdaki gibidir: 
 
Kısa vadeli peşin ödenen giderler

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Verilen sipariş avansları 565 452
Peşin ödenen reklam giderleri 87 55
Peşin ödenen kiralama giderleri 73 58
Peşin ödenen satış komisyonları 71 82
Peşin ödenen diğer giderler 238 237

1.034 884
 

 
Uzun vadeli peşin ödenen giderler

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Peşin ödenen motor bakım giderleri 4.606 3.917
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin yapılan ödemeler 786 820
Peşin ödenen uçak finansman giderleri 437 329
Peşin ödenen diğer giderler 33 69

5.862 5.135
 

 
Ertelenmiş gelirler 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Yolcu uçuş yükümlülükleri 4.259 6.130
Diğer kısa vadeli ertelenmiş gelirler 252 231

4.511 6.361
 

Yolcu Uçuş Yükümlülükleri
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Bilet satışından doğan yolcu uçuş yükümlülükleri 2.799 4.737
Mil yükümlülükleri 1.460 1.393

4.259 6.130
Kısa vadeli diğer ertelenmiş gelirler

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Alınan avanslar 132 94
Ertelenmiş finansal gelirler 82 66
Gelecek aylara ait banka protokol geliri 14 62
Gelecek aylara ait diğer gelirler 24 9

252 231

Uzun vadeli ertelenmiş gelirler
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Ertelenmiş finansal gelirler 799 702
Gelecek yıllara ait banka protokol geliri - 11

799 713
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15. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 

Kullanım hakkı varlıkları aşağıdaki gibidir:

Uçak Yedek Motor Binalar Taşıt Toplam
Maliyet
Açılış bakiyesi: 1 Ocak  2020   104.827   980   440   36   106.283 
Çevrim farkı   25.296   244   104   8   25.652 
İlaveler   19.498   196   7   -   19.701 
Yatırımdan transferler   105   77   -   -   182 
Çıkışlar   (924)   (14)   -   -   (938)
Hesaplar arası transfer (*)   (6.534)   -   -   -   (6.534)
Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2020   142.268   1.483   551   44   144.346 

Uçak Yedek Motor Binalar Taşıt Toplam
Birikmiş Amortisman
Açılış bakiyesi: 1 Ocak  2020   25.080   232   59   18   25.389 
Çevrim farkı   6.104   58   18   5   6.185 
Cari dönem amortisman   8.215   77   77   14   8.383 
Çıkışlar   (924)   (14)   -   -   (938)
Hesaplar arası transfer (*)   (3.138)   -   -   -   (3.138)
Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2020   35.337   353   154   37   35.881 
Net defter değeri: 31 Aralık 2020   106.931   1.130   397   7   108.465  

Uçak Yedek Motor Binalar Taşıt Toplam
Maliyet
Açılış bakiyesi: 1 Ocak  2019   82.886   779   296   32   83.993 
Çevrim farkı   11.177   104   42   4   11.327 
İlaveler   12.102   142   102   -   12.346 
Yatırımdan transferler   942   -   -   -   942 
Çıkışlar   (743)   (45)   -   -   (788)
Hesaplar arası transfer (*)   (1.537)   -   -   -   (1.537)
Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2019   104.827   980   440   36   106.283 

Uçak Yedek Motor Binalar Taşıt Toplam
Birikmiş Amortisman
Açılış bakiyesi: 1 Ocak  2019   17.855   189   -   -   18.044 
Çevrim farkı   2.527   26   2   1   2.556 
Cari dönem amortisman   6.224   62   57   17   6.360 
Çıkışlar   (743)   (45)   -   -   (788)
Hesaplar arası transfer (*)   (783)   -   -   -   (783)
Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2019   25.080   232   59   18   25.389 
Net defter değeri: 31 Aralık 2019   79.747   748   381   18   80.894 

 
 

(*) Dönem içerisinde kiralama borçları tamamlanarak Grup’un sahipliğine geçen uçaklardan oluşmaktadır.  
 

İstanbul Havalimanı işletmecisi olan İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. ile Ortaklık arasında, İstanbul 
Havalimanı’nda kiralamaya konu alanlar, kira bedeli, kira şartları ve kiralama süresi ile ilgili konularda 
müzakereler devam etmekte olup henüz bir sözleşme imzalanmamış ve Ortaklık Yönetim Kurulu’nca da 
yukarıda sayılan konularla ilgili olarak alınmış bir karar bulunmamaktadır. Her ne kadar, Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yayınlanan bir tarife (Kamu Özel İşbirliği-KÖİ Tarifesi) mevcut 
olsa bile sözleşmenin esaslı şartlarından olan, kiralamaya konu alan, kira bedeli, kira şartları ve kiralama 
süresi gibi konular netleştirilmeden TFRS 16 kapsamında bir hesaplama yapılması neredeyse imkansız 
olup ciddi belirsizlikler barındırmaktadır. Bu imkansızlık ve belirsizlikler nedeniyle, İstanbul 
Havalimanı’ndaki kiralamalar ile ilgili olarak 31 Aralık 2020 tarihli mali tablolarında herhangi bir hak ve 
yükümlülük hesaplanamamıştır. Buna rağmen İstanbul Havalimanı’nda belli alanlar kullanılmakta, DHMİ 
tarafından yayınlanan KÖİ Tarifesi üzerinden (ihtirazi kayıtla) ödemeler yapılmakta ve bu ödemeler ilgili 
gider hesaplarında takip edilmektedir.  
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16. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  

Maliyet
Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2020 261 1.152 29 1.442
Çevrim farkı 61 281 7 349
İlaveler  - 99  - 99
Yatırımdan transferler  - 98  - 98
Hesaplar Arası Transfer  -  3  - 3
Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2020 322 1.633 36 1.991

Birikmiş Amortisman
Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2020  - 936 17 953
Çevrim farkı  - 229 5 234
Cari dönem itfa payı  - 148 3 151
Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2020  - 1.313 25 1.338
Net defter değeri: 31 Aralık 2020 322 320 11 653
Net defter değeri: 31 Aralık 2019 261 216 12 489

 Slot Hakları ve Satın 
Alınmış Teknik 

Lisanslar (*)  Haklar  Toplam  Diğer Haklar  

 

Maliyet
Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2019 231 928 25 1.184
Çevrim farkı 30 123 4 157
İlaveler  - 91  - 91
Transferler  -  10  - 10
Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2019 261 1.152 29 1.442

Birikmiş Amortisman
Açılış Bakiyesi: 1 Ocak 2019  - 743 12 755
Çevrim farkı  - 100 2 102
Cari dönem itfa payı  - 93 3 96
Kapanış bakiyesi: 31 Aralık 2019  - 936 17 953
Net defter değeri: 31 Aralık 2019 261 216 12 489
Net defter değeri: 31 Aralık 2018 231 185 13 429

 Slot Hakları ve Satın 
Alınmış Teknik 

Lisanslar (*)   Haklar  Toplam  Diğer Haklar  

 
(*) Grup, satın almış olduğu slot haklarını ve haklara dahil edilen MNG Teknik’ in satın alınmasıyla elde 
edilen lisansları süre konusunda herhangi bir sınırlandırma olmadığından sınırsız yararlı ömre sahip maddi 
olmayan duran varlık kapsamında değerlendirmiştir.  

17. ŞEREFİYE 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Maliyet
Açılış Bakiyesi 74 65
Çevrim farkı 17 9
Kapanış bakiyesi 91 74

 
31 Aralık 2020 itibarıyla konsolide finansal tablolarda, MNG Teknik satın alımı esnasında oluşan şerefiye 
mevcuttur.  
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18. KİRALAMA İŞLEMLERİ 

 
Kiralama borçlarının vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık
2020

31 Aralık 
2019

31 Aralık
2020

31 Aralık 
2019

31 Aralık
2020

31 Aralık 
2019

1 yıldan az 14.189 9.296 (1.505) (1.134) 12.684 8.162
1 - 5 yıl arası 46.056 33.348 (3.334) (2.874) 42.722 30.474
5 yıldan fazla 28.863 21.306 (1.268) (1.022) 27.595 20.284

89.108 63.950 (6.107) (5.030) 83.001 58.920

Gelecekteki Asgari 
Kiralama Borcu 

Ödemeleri
Faiz

Asgari Kiralama Borcu 
Ödemelerinin Net 
Bugünkü Değeri

 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Faiz aralığı:
Değişken oranlı borçlar   42.487   32.044 
Sabit oranlı borçlar   40.514   26.876 

83.001 58.920

 
Grup’un kiralama yoluyla edinmiş olduğu varlıkların ortalama kira süresi 1-45 yıldır. Grup’un, kullanım 
hakkı varlıkları içerisinde muhasebeleştirilen finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin ilgili varlıkları 
kiralama dönemi sonunda önemsiz bir değer üzerinden satın alma hakkı mevcuttur. Kiralamaya konu 
varlıklar, kiraya veren adına teminat olarak gösterilmiştir.  
 
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Türk Lirası, ABD Doları, Avro, İsviçre Frangı, Japon Yeni ve diğer para 
birimleri cinsinden ifade edilen finansal kiralama borçlarının ağırlıklı ortalama faiz oranları, sabit oranlı 
borçlar için %3,74 (31 Aralık 2019: %3,89), değişken oranlı borçlar için ise %1,42 (31 Aralık 2019: 
%1,29)’dir. 

19. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan 28 Aralık 2010, 18 Aralık 2014, 11 Temmuz 2017, 18 Eylül 
2017, 1 Mart 2018, 9 Ağustos 2018 ve 11 Eylül 2018 tarihli teşvik belgeleri kapsamında uçak 
yatırımlarında, kurumlar vergisi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti ve sigorta primi işveren hissesi desteği 
avantajlarından yararlanılmaktadır. İlgili yatırım desteğinin muhasebeleştirilmesine ilişkin Not:.2.4.15’e 
bakınız.  
 
Bu kapsamda alınan teşviklerin kullanılmasında herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. 31 Aralık 2020 
itibarıyla Grup’un bu teşvikler kapsamında ileride kullanabileceği 25.466 TL tutarında indirim ve muafiyeti 
bulunmaktadır ( 31 Aralık 2019: 13.939 TL). 
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20. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR 
 

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla kısa vadeli karşılıklar aşağıdaki gibidir: 
 
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Kullanılmamış izin karşılığı 118 233

 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Dönem başı ayrılmış karşılık 233 200
Cari dönemde ayrılan karşılık 2.053 1.815
Konusu kalmayan karşılık (2.136) (1.785)
Yabancı para çevrim farkı (32) 3
Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık 118 233

 
 
Grup, her raporlama dönemi sonunda kullanılmamış izin günleri için, çalışanların ücretleri üzerinden izin 
karşılığı hesaplayarak finansal tablolara yansıtmaktadır. 
 
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 

 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Dava karşılıkları 75 76
 

 
Dava karşılıklarının 31 Aralık 2020 ve 2019 hesap dönemlerindeki değişimi aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Dönem başı ayrılmış karşılık 76 87
Cari dönemde ayrılan karşılık 8 23
Konusu kalmayan karşılık (9) (33)
Yabancı para çevrim farkı -                                    ( 1)
Dönem sonu itibariyle ayrılan karşılık 75 76

 
 
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. Etkisinin önemli boyutta olmamasından dolayı 
davalar için ayrılan karşılık iskonto edilmemiştir. 
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21. TAAHHÜTLER 
 

a) Verilen Teminatlar:  
 
31 Aralık 2020 itibarıyla verilen teminat mektupları tutarı 14.359 TL’dir. (31 Aralık 2019: 7.923 TL) 
 
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla verilen teminatlar çeşitli banka ve satıcılara verilmiş bulunmaktadır. 
 

Dövizli Tutar TL Karşılığı Dövizli Tutar TL Karşılığı
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilen 
      Teminat Rehin ve İpotekler (TRİ) 14.359 7.923

       - Teminatlar
           TL  52  52   52  52
           Avro  1.511  13.612  1.131  7.521
           ABD Doları  59  434  49  292
           Diğer  261  58
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 - -

14.359 7.923
- -

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

- - - -

 
Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin (“D”) Grup’un özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 
%0’dır (31 Aralık 2018: %0). 
 
b) Teslim Alınacak Uçaklara İlişkin Taahhütler 
 
Grup, 2021-2028 yılları arasında, liste fiyatı yaklaşık olarak 22.338 ABD Doları olan 157 adedi kesin ve 10 
adedi opsiyonlu toplam 167 uçak alacaktır. Grup, uçak alımları ile ilgili olarak ilgili firmalara 31 Aralık 
2020 itibarıyla 1.253 ABD Doları (9.198 TL) geri alınacak ön ödeme yapmıştır (31 Aralık 2019: 1.562 ABD 
Doları (9.279 TL)). 
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22. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

 
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 
aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Kıdem tazminatı karşılığı 984 804

 
 
Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır: 
 
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş 
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. 
Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 
25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını 
alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 
Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde 
değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı tavanı 
7.117 TL (tam tutar)’dir. (31 Aralık 2019: 6.380 TL (tam tutar)) 
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, 
Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük 
tutarının.bugünkü.değerinin.tahmin.edilmesi.yoluyla.hesaplanmaktadır.  
 
TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), Şirket’in yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları 
kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam 
yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 
 
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. 
Bu nedenle, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, ekli konsolide finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, 
çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri tahmin edilerek 
hesaplanır.  
 
İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %9,00 enflasyon (31 Aralık 2019: %7,65) ve %13,20 faiz (31 
Aralık 2019: %12,00) oranı varsayımlarına göre hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde 
ödenmeyip, Grup’a kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı %2,53 olarak dikkate alınmıştır (31 
Aralık 2019: %2,62). Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Grup’un kıdem tazminatı 
karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan 7.639 (tam tutar) TL tavan tutarı 
dikkate alınmıştır.  
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki değişim aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Dönem başı ayrılmış karşılık 804 685
Aktüeryal kayıp 158 52
Cari hizmet maliyetleri 119 72
Faiz maliyeti 89 90
Ödemeler (98) (55)
Yabancı para cevrim farkı (88) (40)
Dönem sonu itibari ile ayrılan karşılık 984 804
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23. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 
 
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde niteliklerine göre giderler aşağıdaki 
gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Amortisman ve itfa payı giderleri 11.638 8.624
Akaryakıt giderleri 11.045 22.000
Personel giderleri 7.474 11.708
Bakım giderleri 3.709 4.491
Yer hizmetleri giderleri 3.349 4.622
Konma ve konaklama giderleri 2.162 3.540
Üstgeçiş giderleri 2.028 3.138
Kısa dönemli uçak kirası giderleri 1.577 1.610
Yolcu hizmet ve ikram giderleri 1.438 3.535
Komisyon ve teşvik giderleri 1.175 2.851
Rezervasyon sistem giderleri 570 1.509
Reklam ve tanıtım giderleri 561 994
Kira giderleri 484 486
Hizmet giderleri 458 469
Sigorta giderleri 332 306
Vergi giderleri 278 292
Haberleşme ve bilişim giderleri 288 252
Nakliye giderleri 258 251
Uçak kira giderleri 138 149
Müşavirlik ve danışmanlık giderleri 127 119
Sistem kullanım ve üyelik giderleri 94 88
Diğer giderler 642 715

49.825 71.749
 

24. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıkların dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Devreden KDV 885 780
Personel ve iş avansları 26 49
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar 6  -

917 829
 

 
 

31 Aralık 2020 ve 2019 diğer kısa vadeli yükümlülüklerin dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Bakım onarım gider tahakkukları 1.677 1.389
Diğer gider tahakkukları 147 115
Diğer yükümlülükler 30 28

1.854 1.532
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25. ÖZKAYNAKLAR 
 

Ödenmiş sermaye ve sermaye düzeltme farkları 
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. 
 
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000,- (Tam tutar) TL’ dir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen 
kayıtlı sermaye tavanı izin, 2015-2019 yılları arası (5 yıl) arasında geçerlidir. 2015 yılında izin verilen 
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, bu tarihten sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı 
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan 
izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin 
alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye 
Piyasası hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı 
pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. 
 

Şirket’in 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları (tam tutar) tarihi 
değerlerle aşağıdaki gibidir: 
 

Grup % 31 Aralık 2020 % 31 Aralık 2019
Türkiye Varlık Fonu (*) A 49,12 677.884.849 49,12 677.884.849
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  (*) C - - - -

Diğer (Halka Açık Kısım) A 50,88 702.115.151 50,88 702.115.151
Ödenmiş sermaye 1.380.000.000 1.380.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları (**) 1.123.808.027 1.123.808.027
Düzeltilmiş sermaye 2.503.808.027 2.503.808.027

 
 

(*) Özel şahıslara ait 1.644 (tam) adet hisse THY 1984 yılında özelleştirme programına alındığı sırada 
dikkate alınmamıştır. Bilahare, THY’nin Yüksek Planlama Kurulu’nun 30 Ekim 1990 tarihli kararıyla 
onaylanan ana sözleşmesi gereği söz konusu hisseler T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı adına kaydedilmiştir. 
 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan Türk Hava Yolları 
A.O. sermayesinin %49,12'lik payının tamamı 3 Şubat 2017 itibarıyla Türkiye Varlık Fonu’na 
devredilmiştir. Türkiye Varlık Fonu, T.C. Cumhurbaşkanlığa bağlı, sermayesinin tamamı T.C. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait bir kamu kuruluşudur. Söz konusu devir, Türk 
Hava Yolları A.O.'nun mevcut yönetim şeklinde, stratejilerinde, politikalarında ve ticari kararlarında 
herhangi bir değişikliğe sebep olmamıştır.   
 
 

 

(**) Sermaye düzeltme farkları, sermaye ödemelerinin 2004 yılına kadar enflasyon endeksleme farkını ifade 
etmektedir. 
 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.380.000.000 TL (tam tutar) olup her biri 1 Kr nominal 
değerli 137.999.999.999 adet A grubu hisse ve 1 Kr nominal değerli 1 adet C grubu hisseden oluşmaktadır. 
Bu hisseler nama yazılıdır. C grubu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’na ait olup aşağıda belirtilen imtiyazlara sahiptir: 
 

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

Ana Sözleşme Madde 10: Yönetim Kurulunun 9 üyesinden 8 üyesinin A grubu hissedarların kendi 
aralarında yaptıkları seçimden en çok oy alan adaylardan ve bir üyesinin de C grubu hissedarın göstereceği 
adaydan seçilmesi zorunludur. 
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25. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 
 

Ödenmiş sermaye ve sermaye düzeltme farkları (devamı) 
 
Ana Sözleşme Madde 14: Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu’nun alacağı kararların geçerliliği C grubu 
hisseyi.temsilen.seçilen.üyenin.olumlu.oy.kullanmasına.bağlıdır: 
 

a) Ana Sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen şirket misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek kararların 
alınması, 

b) Genel kurula ana sözleşme değişikliği önerilmesi, 

c) Sermaye arttırılması,  

d) Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin  pay defterine işlenmesi, 

e) Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu’na sunduğu son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamının beher 
sözleşme bazında %5’ini geçen ve Şirket’i doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlem yapması, 
taahhüt altına sokacak her türlü kararın alınması (şöyle ki kamu payının Şirket sermayesindeki payı 
%20’nin altına düştüğünde bu bent hükmü kendiliğinden ortadan kalkacaktır), 

f) Şirket’in başka gruplarla birleşmesi, feshi veya tasfiyesi,  

g) Münhasıran pazar şartları dahilinde veya diğer kaynaklarla operasyon giderini dahi karşılayamayan hatlar 
haricinde, herhangi bir uçuş hattının kaldırılması veya sefer sayısının belirgin bir şekilde azaltılmasına 
ilişkin kararların alınması. 
 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 
 

Türk Ticaret Kanunu’na göre, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net 
karın %5’i olarak genel kanuni yedek akçe ayrılır. Ayrıca %20 sınırına tabi olmaksızın ödenmiş sermayenin 
%5’ini aşan tutarda kar dağıtımı yapılması halinde, aşan kısmın %10’u kadar genel kanuni yedek akçe 
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin yarısını aşmadığı 
takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya 
işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir. Halka 
açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde yaparlar. 
 
Yabancı Para Çevrim Farkları 
 
Konsolide finansal tablolar ve dipnotların hazırlanabilmesi amacıyla, TMS 21 uyarınca, ilk etapta Grup’un 
yasal finansal tablolarındaki parasal bilanço kalemleri bilanço tarihindeki ABD Doları kuruyla; parasal 
olmayan bilanço kalemleri, gelir ve giderler ile nakit akımları ise işlemin gerçekleştiği tarihin kuruyla 
(tarihsel kur) ABD Doları’na çevrilmiş ve çevrim farkı özkaynaklar altında gösterilmiştir. Yabancı para 
cinsinden olan işlemlerin çevriminden doğan çevrim karı/zararı ise, kar veya zararda finansman giderleri 
altında, kur farkı gideri hesabında ve ticari faaliyetlerden kaynaklanan çevrim karı / zararı ise esas 
faaliyetlerden giderler altında kur farkı gideri hesabında gösterilmiştir. Ayrıca, yabancı para çevrim 
farklarında Grup’un müşterek yönetime tabi ortaklığı olan ve özkaynaktan pay alma yöntemine göre 
muhasebeleştirilen iş ortaklıklarının özkaynaklarında kur değişiminden kaynaklanan değişim takip 
edilmektedir.  
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25. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 
 
Kar Payı Dağıtımı 
 
Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 
no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.  
 

Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili 
mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir 
dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen 
şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar payları eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecek ve ara 
dönem finansal tablolarda yer alan kar üzerinden nakden kar payı avansı dağıtılabilecektir.  
 
Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihli Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarında yer alan özkaynak 
kalemlerinin tutarları aşağıdaki gibidir (Tam Tutar): 
 
Ödenmiş Sermaye 1.380.000.000
Hisse Senedi İhraç Primleri 181.185
Yasal Yedekler 75.738.987
Diğer Kâr Yedekleri 9
Özel Fonlar 889.260
Geçmiş Yıllar Zararları (*) (16.345.436.976)
Dönem Zararı (*) (17.339.310.713)
Toplam Özkaynaklar (32.227.938.248)

 
 

(*) Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre kar payı dağıtımına konu edilebilecek tutarlar olup bunların toplamı 
negatiftir. 
 

Tanımlanmış Emeklilik Planlarındaki Aktüeryal Değişiklikler 
 

TMS 19 (2011) adaptasyonunun sonuçlarına göre, tüm aktüeryal değişiklikler akabinde diğer kapsamlı 
gelirlerde tanımlanmıştır.  
 
Finansal Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları  

 
Finansal Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları, gelecekteki nakit akımlarının finansal riskten korunması 
olarak belirlenen ve bu konuda etkin olan türev finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerin 
doğrudan özkaynak içerisinde muhasebeleştirilmesi sonucu ortaya çıkar. Finansal riske karşı korunmadan 
elde edilen ertelenmiş kazanç/zarar toplamı, finansal riske karşı korunan işlemin etkisi kar/zararı 
etkilediğinde kar/zararda muhasebeleştirilir. 
 

2020 itibarıyla, yatırım finansmanı için kullanılan Japon Yeni, İsviçre Frangı ve Avro para birimlerinden 
olan finansal kiralama yükümlülükleri ve yatırım kredileri, gerçekleşme olasılığı yüksek aynı cins döviz 
gelirleri nedeniyle maruz kalınan kur riskine karşı korunma aracı olarak tanımlanmıştır. Grup’un Japon Yeni 
geliri yükümlülüklerinin %47’sini, İsviçre Frangı geliri yükümlülüklerinin %21’ini ve Avro gelirleri ise  
yükümlülüklerinin %26’sını karşılamaktadır. Bu kapsamda olan kredilerin ödemelerinden ortaya çıkan kur 
farkları özkaynağa alınmaktadır ve diğer kapsamlı gelirde gösterilmektedir.  
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26. HASILAT 
 

Brüt karın dökümü aşağıdaki gibidir: 
1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Yolcu gelirleri

Tarifeli hizmetler   25.284   63.032 
Tarifesiz hizmetler   262   380 

Toplam yolcu gelirleri 25.546 63.412
Kargo gelirleri

Yolcu uçaklarında taşınan   3.193   4.312 
Kargo uçaklarında taşınan   16.187   5.269 

Toplam kargo gelirleri 19.380 9.581
Toplam yolcu ve kargo gelirleri 44.926 72.993
Teknik gelirler   1.214   1.735 
Diğer gelirler 308 390
Net satışlar 46.448 75.118
Satışların maliyeti (-) (43.765) (62.039)
Brüt kar 2.683 13.079

 
 
Toplam yolcu ve kargo gelirlerinin coğrafi dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

- Uzak Doğu 13.765 18.116
- Avrupa 11.213 21.076
- Amerika 8.233 11.048
- Afrika 4.570 7.247
- Orta Doğu 3.405 8.330
Yurtdışı 41.186 65.817
Yurtiçi 3.740 7.176
Toplam yolcu ve kargo gelirleri 44.926 72.993
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27. SATIŞLARIN MALİYETİ 
 
Satışların maliyetinin dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Amortisman ve itfa payı giderleri 11.160 8.294
Akaryakıt giderleri 11.045 22.000
Personel giderleri 5.665 9.200
Bakım giderleri 3.709 4.491
Yer hizmetleri giderleri 3.349 4.622
Konma ve konaklama giderleri 2.162 3.540
Üstgeçiş giderleri 2.028 3.138
Kısa dönemli uçak kirası giderleri 1.577 1.610
Yolcu hizmet ve ikram giderleri 1.438 3.535
Kira giderleri 351 374
Sigorta giderleri 303 294
Nakliye giderleri 258 251
Hizmet giderleri 214 187
Uçak kira giderleri 138 149
Vergi giderleri 137 102
Haberleşme ve bilişim giderleri 28 19
Diğer satışların maliyeti 203 233

43.765 62.039
 

28. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ VE PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ 
 
Genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Personel giderleri   433 759
Amortisman ve itfa payı giderleri   423 292
Haberleşme ve bilişim giderleri   201 181
Hizmet giderleri   185 199
Müşavirlik ve danışmanlık giderleri   75 74
Sistem kullanım üyelik giderleri   57 53
Sigorta giderleri   29 12
Vergi giderleri   16 14
Kira giderleri   10 8
Diğer genel yönetim giderleri   89 103

1.518 1.695
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28. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ VE PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ (devamı) 
 
Pazarlama ve satış giderleri aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Personel giderleri   1.376 1.749
Komisyon ve teşvik giderleri   1.175 2.851
Rezervasyon sistem giderleri   570 1.509
Reklam ve tanıtım giderleri   561 994
Vergi giderleri   125 176
Kira giderleri   123 104
Hizmet giderleri   59 83
Haberleşme ve bilişim giderleri   59 52
Amortisman ve itfa payı giderleri   55 38
Müşavirlik ve danışmanlık giderleri   52 45
Sistem kullanım üyelik giderleri   37 35
Diğer satış pazarlama giderleri   350 379

4.542 8.015
 

 

29. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 
 
Esas faaliyetlerden diğer gelirlerin dökümü aşağıdaki gibidir: 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Uçak, motor ve diğer alımlara ilişkin
 hibe kredi gelirleri   1.032   488 
Sigorta, tazminat ve ceza gelirleri   444   1.071 
Ticari faaliyetlerden kaynaklanan
 kur farkı geliri, net   404   78 
Kira gelirleri   123   56 
Konusu kalmayan karşılıklar   95   75 
Bankalardan elde edilen faiz dışı gelirler   73   59 
Reeskont faiz geliri   30   9 
Satıcılardan elde edilen ciro primi   26   29 
Vade farkı gelirleri   3   13 
Diğer faaliyet gelirleri   161   165 

2.391 2.043
 

 
 

Esas faaliyetlerden diğer giderlerin dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Karşılık giderleri   196   152 
TFRS 9 düzeltmesi   58   27 
Tazminat ve ceza gideri   26   44 
Diğer faaliyet giderleri   116   147 

396 370
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30. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER 
 

Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Devlet teşvik gelirleri   1.161   622 
Menkul kıymet satış karları   84   77 
Finansal yatırımlar faiz geliri   66   229 
Duran varlık satış karları   33   35 

1.344 963
 

 

 Yatırım faaliyetlerinden giderlerin dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Satış amacıyla elde tutulan duran varlık değerleme zararları   65   - 
Duran varlık satış zararları   10   450 
Menkul kıymet satış zararları   8   2 

83 452
 

31. FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ 
 

Finansman gelirlerinin dökümü aşağıdaki gibidir: 
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Faiz gelirleri   392   252 
Uçak alımına ilişkin önödeme
 reeskont faiz gelirleri   86   71 

Finansal faaliyetlerden kaynaklanan 
  kur farkı kârları, net   -   443 

Diğer finansal gelirler   26   14 
504 780

 
 

Finansman giderlerinin dökümü aşağıdaki gibidir: 
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan 
  kur farkı zararları, net 3.599 -

Kiralama faiz gideri 1.451 1.353
Finansal faaliyetlerden 
 kaynaklanan faiz gideri 437 10

Uçak finansmanı giderleri 152 129
Türev işlemler gerçeğe uygun
 değer fark zararları, net 113 123

Kıdem tazminatı faiz maliyeti 89 90
Diğer finansal giderler 65 41

5.906 1.746
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32. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Peşin ödenen vergiler ve fonlar   280   257 

 
 
 
Vergi gideri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Cari dönem vergi gideri 1 1
Ertelenen vergi (geliri) / gideri (514) 519
Vergi (geliri) / gideri (513) 520

 
 
 

Diğer kapsamlı gelire ait vergi etkileri aşağıdaki gibidir: 
 
 

Vergi öncesi Vergi Vergi sonrası Vergi öncesi Vergi (gideri)/ Vergi sonrası
tutar geliri tutar tutar geliri tutar

Yabancı para çevrim 
farklarındaki değişim 8.726 -                   8.726 4.070 -                   4.070
Gerçeğe uygun değer farkı 
diğer kapsamlı gelire 
yansıtılan finansal varlık 
kazançlarındaki değişim  20 ( 4)  16  42 ( 9) 33
Tanımlanmış emeklilik 
planlarındaki aktüeryal 
kayıplardaki değişim ( 158)  32 ( 126) ( 52)  10 ( 42)
Finansal riskten korunma 
fonundaki değişim ( 5.398)  1.080 ( 4.318)  1.293 ( 277) 1.016
Diğer kapsamlı gelir / (gider) 3.190 1.108 4.298 5.353 ( 276) 5.077

1 Ocak - 31 Aralık 2020 1 Ocak - 31 Aralık 2019

 
 
Diğer kapsamlı gelire dahil yabancı para çevrim farklarındaki değişime ilişkin vergi etkisi 
bulunmamaktadır. 
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32. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 
 
Kurumlar Vergisi 
 
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar vergisi oranı %22’dir. 5 Aralık 2017 
tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ve Diğer Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 2020 yılları için kurumlar 
vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında, 31 Aralık 2018 tarihli konsolide 
finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici farkların 2018, 2019 ve 2020 yıllarında 
vergi etkisi oluşturacak kısmı için %22 vergi oranı ile, geçici farkların 2021 ve sonraki dönemlerde vergi 
etkisi oluşturacak kısmı için ise %20 oranı ile hesaplanmıştır.  Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına 
ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. Türk vergi 
mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi 
beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi 
yükümlülükleri, konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Kurumlar 
Vergisi Kanunu’na göre, en az iki yıl süreyle sahip olunan iştiraklerin ve gayrimenkullerin satışlarından elde 
edilen gelirlerin %75’i satış tarihinden itibaren beş yıl içinde sermaye artışında kullanılmak üzere özkaynak 
hesaplarına kaydedilmesi durumunda vergi istisnasına konu olur. Geriye kalan %25’lik kısım kurumlar 
vergisine tabidir. 2018’den itibaren geçerli olmak üzere bu oran taşınmazlar için %50 olarak revize 
edilmiştir.  
 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde 
gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye 
tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan 
yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 
 

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2018 yılı 
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları 
üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %22’dir. Zararlar gelecek yıllarda oluşacak 
vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük 
olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez. Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati 
bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden 
yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu 
beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir. 
 

 

Gelir Vergisi Stopajı  
 

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum 
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine 
dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. 
Gelir vergisi stopaj oranı %15’tir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına 
tabi değildir. 
 

Ertelenmiş Vergi 
 

Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki 
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas 
finansal tablolar ile TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından 
kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir. 
 
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı da %20’dir. 
 
Türkiye’de işletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıkları olan 
bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile netleştirilmez ve ayrı olarak 
gösterilir. 
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32. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 
 

Ertelenmiş Vergi (devamı) 
 
Hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları/ (yükümlülükleri) aşağıdaki gibidir:  
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Ertelenen vergi varlıkları 3 -
Ertelenen vergi yükümlülükleri (8.214) (7.678)
Ertelenen vergi yükümlülükleri (8.211) (7.678)

 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Sabit kıymetler (14.467) (11.345)
Kullanım hakkı varlığı (2.292) (1.843)
Uçuş yükümlülüklerine gelen düzeltmeler (974) (1.014)
Birikmiş mali zarar 5.611 3.138
Uzun vadeli kiralama borcu 2.278 1.848
Gelecek aylara ait gelir ve giderler 648 618
Gider tahakkukları 474 410
Kıdem tazminatı karşılığı 197 166
Mil tahakkukları 115 176
Teşvik 97 101
Türev işlemler makul değer farkları 91 23
Kullanılmamış izin karşılığı 24 51
Diğer (13) (7)
Ertelenen vergi yükümlülükleri (8.211) (7.678)

 
 

1 Ocak – 31 Aralık 2020 ve 2019 dönemlerindeki ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareketi aşağıdadır: 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Dönem başı ertelenmiş vergi yükümlülüğü 7.678 5.960
Yabancı para çevrim farkları 2.140 922
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan
 finansal varlıklardaki kayıpların vergi gideri 4 9
Tanımlanmış emeklilik paylarındaki aktüeryal kayıpların 
 vergi geliri   (32)   (1)

Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri (514) 519
Riskten korunma kazançları/kayıpları vergi (geliri)/gideri (1.065) 269
Dönem sonu ertelenmiş vergi yükümlülüğü 8.211 7.678

 
 

Ertelenmiş vergi aktifi ayrılmış devreden geçmiş yıl zararlarının kullanım hakkının sona erecekleri yıllar 
aşağıdaki gibidir: 
 

 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
2021 yılında sona erecek 936 5.231
2022 yılında sona erecek 3.048 3.048
2023 yılında sona erecek 6.834 7.408
2025 yılında sona erecek 17.237 -                                
Birikmiş toplam mali zararlar   28.055   15.687 

 
 
Grup’un 31 Aralık 2020 itibarıyla toplam 32.860 TL mali zararı bulunmaktadır. Grup 28.055 TL tutarındaki 
mahsup edilebilir mali zarar üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi varlığının hepsini kullanabileceğini 
düşünerek bu tutar üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplamıştır. 
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32. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
 Vergi gelirinin / (giderinin) mutabakatı: 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Faaliyetlerden elde edilen
 vergi öncesi (zararı) / karı (6.101) 5.056

%20 vergi oranı 1.220 (1.112)

Vergi etkileri:
- yatırım destek kazancı 232 124
- yatırım teşvik 130 169
- çevrim karı / (zararı) 124 330
- indirimler 4 -
- kanunen kabul edilmeyen giderler (38) (40)
- ertelenmiş vergi oranındaki 
    değişimin etkisi (70) -
- özsermaye metodu ile
    muhasebeleştirilen iş ortaklıkları (115) 93
- geçmiş yıl mali zarar düzeltmesi (*) (974) (84)
Zarardaki vergi karşılığı geliri / (gideri) 513 (520)

 
(*) Vergi mutabakatına konu olan geçmiş yıl mali zarar düzeltmesinin 961 TL’si ileriki yıllar için yapılan 
tahmin sonucunda kullanılamayacağı düşünülerek iptal edilmiştir. 
 

33. PAY BAŞINA KAZANÇ 
 
Konsolide gelir tablolarında belirtilen pay başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut payların 
ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. 
 
Şirketler mevcut paydaşlara birikmiş karlardan payları oranında pay dağıtarak (“Bedelsiz Pay”) 
sermayelerini arttırabilir. Pay başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz pay ihracı çıkarılmış pay olarak 
sayılır. Dolayısıyla pay başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı pay adedi ortalaması, payların 
bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 
 
Pay başına zarar, net zararın ilgili dönemler içindeki ağırlıklı ortalama pay adedine bölünmesi ile 
hesaplanmıştır. 
 
Toplam payların 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerindeki sayısı ve pay başına zararın hesaplaması aşağıda 
gösterildiği gibidir:  
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

1 Ocak itibarıyla pay adedi   (tam adet) 138.000.000.000 138.000.000.000
31 Aralık itibarıyla pay adedi  (tam adet) 138.000.000.000 138.000.000.000
Payların dönem içerisindeki 
    ağırlıklı ortalaması (tam adet) 138.000.000.000 138.000.000.000
Dönem (zararı) / karı ( 5.588)  4.536
Pay başına (kayıp) / kazanç  (Kr) ( 4,05)  3,29
Sulandırılmış pay başına (kayıp) / kazanç (Kr) ( 4,05)  3,29
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34. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ 

 
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerine ilişkin kur değişimi etkilerinin analizi Not 36’da yer almaktadır. 
 

35. TÜREV ARAÇLAR 
 
31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde Grup’un türev finansal araç varlık ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: 
 
Türev finansal varlıklar 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Riskten korunmaya konu olmayan türev araçlar 13 102
Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma 
   amaçlı türev araçlar 1 187
Çapraz kur nakit akım riskinden korunma
  amaçlı türev araçlar - 23

14 312
 

Türev finansal yükümlülükler 
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Faiz oranı nakit akım riskinden korunma 
  amaçlı türev araçlar 234 202
Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma
  amaçlı türev araçlar 135 85
Riskten korunmaya konu olmayan türev araçlar 98 112
Çapraz kur nakit akım riskinden korunma 
  amaçlı türev araçlar 3 17

470 416
 

 
36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 
(a) Sermaye risk yönetimi 

 
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da 
borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. 
 

Grup’un sermaye yapısı Not 7’de açıklanan finansal borçları içeren borçlar ve sırasıyla nakit ve nakit 
benzerleri, ödenmiş sermaye, yedekler ile geçmiş yıl karlarını da içeren özkaynaklar kalemlerinden 
oluşmaktadır.  
 
Grup’un yönetim kurulu sermaye yapısını periyodik olarak inceler. Bu incelemeler sırasında kurul, sermaye 
maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri değerlendirir. Grup, kurulun yaptığı 
önerilere dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle 
dengede tutmaktadır. 
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(a) Sermaye risk yönetimi (devamı) 

 
Grup’un genel stratejisinde 2019 yılına göre bir değişiklik olmamıştır.  
 

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Toplam Borçlar (*) 40.526 21.422
Kiralama Yükümlülükleri 83.001 58.920
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri ve vadesi üç aydan uzun 
  banka mevduatları (13.972) (15.237)

Net Borç (A) 109.555 65.105
Toplam Özkaynak (B) 39.511 40.795
Toplam Sermaye (A+B) 149.066 105.900
Net borç/toplam sermaye oranı 0,73 0,61

 
 
(*) Toplam borçların içerisine banka kredileri, diğer finansal yükümlülükler ve diğer borçlar dahil edilmiştir. 
 
(b) Finansal risk faktörleri 

 
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz 
oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup’un risk yönetimi programı 
genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz 
etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Grup, çeşitli finansal risklerden korunmak amacı ile 
türev ürünleri kullanmaktadır. 

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda yürütülmektedir. Risk 
politikalarına ilişkin olarak ise finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grup’un operasyon üniteleri ile 
birlikte.çalışmak.suretiyle.riskin.azaltılmasına.yönelik.araçlar.kullanılır.  
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.1)Kredi riski yönetimi (devamı) 
 
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla alacak yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir : 
 

Kredi Notları
Ortalama Ağırlıklı 

Kayıp Oranı Brüt Tutar
Değer Düşüklüğü 

Karşılığı
AA2 0,02% 11.371 2 
BA3 0,05% 13.450 7  
B2 2,00% 1.676 33

26.497 42
 

 

Vade Tarihleri 
31 Aralık 2020

Ortalama Ağırlıklı 
Kayıp Oranı Brüt Tutar

Değer Düşüklüğü 
Karşılığı

Vadesi gelmemiş 0,34% 3.579 12
1-30 gün geçmiş 1,85% 612 11

30-90 gün geçmiş 4,42% 153 7
90-360 gün geçmiş 5,96% 358 21

Vadesi 1 yıldan fazla geçmiş 17,18% 217 37
4.919 88

 
 
31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla alacak yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir : 
 

Kredi Notları
Ortalama Ağırlıklı 

Kayıp Oranı Brüt Tutar
Değer Düşüklüğü 

Karşılığı
AA2 0,02% 10.852 2 
BA3 0,05% 12.384 6  
B2 1,50% 1.058 16

24.294 24
 

Vade Tarihleri 
31 Aralık 2019

Ortalama Ağırlıklı 
Kayıp Oranı Brüt Tutar

Değer Düşüklüğü 
Karşılığı

Vadesi gelmemiş 0,15% 3.073 5
1-30 gün geçmiş 1,24% 520 6

30-90 gün geçmiş 3,42% 206 7
90-360 gün geçmiş 5,73% 147 8

Vadesi 1 yıldan fazla geçmiş 40,77% 21 9
3.967 35

 
Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmamış olanlara ilişkin aldığı 
nakit teminat ve teminat mektupları toplamı 880 TL’dir (31 Aralık 2019: 695 TL). 
 
Bilanço tarihi itibarıyla, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmış olanlara ilişkin alınan teminatlar 
bulunmamaktadır. 
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.2)Değer düşüklüğü  
 
Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, dava konusu alacaklar için ayrılmış karşılıklar ve 
geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak hesaplanmış karşılıklardan oluşmaktadır. 
 
Grup’un 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin şüpheli alacak karşılığındaki değişimi 
aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak - 
31 Aralık 2020 31 Aralık 2019

Dönem başı ayrılan karşılık 507 370
Cari dönem gideri 188 129
Tahsil edilen alacak (86) (42)
TFRS 9 düzeltmesi 50 21
Yabancı para çevrim farkı 66 29
Dönem sonu itibarıyla ayrılan karşılık 725 507

 
 
b.3)Likidite riski yönetimi 
 
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, Grup 
yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi 
oluşturmuştur. Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal 
varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin 
devamını sağlamak suretiyle yönetir. 
 
Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını 
göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Grup’un yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en 
erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki 
tabloya dahil edilmiştir. Düzeltmeler kolonu ilerleyen dönemdeki muhtemel nakit akımına sebep olan 
kalemi göstermektedir. Bahse konu kalem vade analizine dahil edilmiş olup, bilançodaki 
finansal yükümlülüklerin bilanço değerine dahil edilmemiştir. 
 
Grup, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin 
vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite 
riskini yönetir.  
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.3)Likidite riski yönetimi (devamı) 
 
Likidite riski tablosu: 
 

31 Aralık 2020

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  39.593  (40.883)  (6.024)  (13.780)  (20.577)  (502)
Kiralama yükümlülükleri  83.001  (89.108)  (3.527)  (10.662)  (46.056)  (28.863)
Ticari borçlar  6.322  (6.322)  (6.322)  -  -  -
Diğer Borçlar  69  (69)  (19)  (50)  -  -

Diğer finansal
  yükümlülükler  126  (126)  (126)  -  -  -

Toplam 129.111  (136.508)  (16.018)  (24.492)  (66.633)  (29.365)

 
 

31 Aralık 2019

Sözleşme uyarınca 
vadeler Defter değeri

Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar

toplamı
(I+II+III+IV)

3 Aydan
 Kısa (I)

3-12 ay
 arası (II)

1-5 yıl 
arası (III)

5 yıldan 
uzun (IV)

Türev olmayan finansal yükümlülükler

Banka kredileri 20.506  (21.830)  (2.370)  (8.364)  (11.096)  -
Kiralama yükümlülükleri 58.920  (64.049)  (2.491)  (6.790)  (33.446)  (21.322)

Ticari borçlar 6.708  (6.708)  (6.708)  -  -  -

Diğer Borçlar 117  (117)  (17)  (41)  (59)  -
Diğer finansal 
  yükümlülükler 113  (113)  (113)  -  -  -

Toplam 86.364  (92.817)  (11.699)  (15.195)  (44.601)  (21.322)
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.3)Likidite riski yönetimi (devamı) 
 

31 Aralık 2020

Sözleşme uyarınca 
vadeler Defter değeri

Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar

toplamı
(I+II+III+IV)

3 Aydan
 Kısa (I)

3-12 ay
 arası (II)

1-5 yıl 
arası (III)

5 yıldan 
uzun (IV)

Türev finansal (yükümlülükler)/varlıklar,net
Türev Nakit Girişleri 14 14 13 1  -  -
Türev Nakit Çıkışları  (470)  (470)  (101)  (135)  (118)  (116)Türev nakit giriş çıkışları, 
net (456) (456) (88) (134) (118) (116)
 

 
31 Aralık 2019

Sözleşme uyarınca 
vadeler Defter değeri

Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar

toplamı
(I+II+III+IV)

3 Aydan
 Kısa (I)

3-12 ay
 arası (II)

1-5 yıl 
arası (III)

5 yıldan 
uzun (IV)

Türev finansal (yükümlülükler)/varlıklar,net
Türev Nakit Girişleri 312 312 81 215 16  -

Türev Nakit Çıkışları  (416)  (415)  (109)  (99)  (75)  (132)Türev nakit giriş çıkışları, 
net (104) (103) (28) 116 (59) (132)
 

 
b.4)Piyasa riski yönetimi  
 
Grup’un faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki 
değişiklikler ve akaryakıt fiyatı ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Piyasa riskleri ayrıca, 
duyarlılık analizleri ile değerlendirilmektedir. Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz 
kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır.  
 
b.4.1)  Kur riski yönetimi  
 
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup’un yabancı para 
cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan yükümlülüklerinin bilanço 
tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir: 
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.4)Piyasa riski yönetimi (devamı) 
 
b.4.1)  Kur riski yönetimi (devamı) 
 
 
 

TL TOPLAM TL AVRO JPY CHF Diğer
1.Ticari Alacaklar  3.786  93  898  10  79  2.706
2a.Parasal Finansal Varlıklar  12.004  6.415  5.124  29  8  428
2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  -
3.Diğer  3.072  1.184  1.009  -  39  840
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)  18.862  7.692  7.031  39  126  3.974
5.Ticari Alacaklar  -  -  -  -  -  -
6a.Parasal Finansal Varlıklar  5.453  5.453  -  -  -  -
6b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  -
7.Diğer  4.792  3.005  1.732  1  1  53
8.Duran Varlıklar (5+6+7)  10.245  8.458  1.732  1  1  53
9.Toplam Varlıklar (4+8)  29.107  16.150  8.763  40  127  4.027
10.Ticari Borçlar  4.374  2.191  1.792  2  27  362
11.Finansal Yükümlülükler (*)  28.515  730  25.844  1.771  170  -
12a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  840  641  137  5  3  54
12b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  193  193  -  -  -  -
13.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  33.922  3.755  27.773  1.778  200  416
14.Ticari Borçlar  -  -  -  -  -  -
15.Finansal Yükümlülükler (*)  74.135  44  61.404  11.729  958  -
16a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  210  131  60  -  -  19
16b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  984  984  -  -  -  -
17.Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  75.329  1.159  61.464  11.729  958  19
18.Toplam Yükümlülükler (13+17)  109.251  4.914  89.237  13.507  1.158  435
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)  (80.144)  11.236  (80.474)  (13.467)  (1.031)  3.592

21.Parasal Kalemler Net Yabancı 
Para Varlık /  (Yükümlülük) Pozisyonu
 (TFRS 7.B23) 
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 (86.831)  8.224  (83.215)  (13.468)  (1.071)  2.699

22.Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal  
Araçların Toplam  Gerçeğe Uygun Değeri                                                                                                                                                                                                                                                                                              -  -  -  -  -  -
23.Döviz Varlıkların Hedge Edilen 
Kısmının Tutarı  3.718  -  3.718  -  -  -
24.Döviz Yükümlülüklerin Hedge 
Edilen Kısmının Tutarı  -  -  -  -  -  -

31 Aralık 2020

 
(*) Grup’un açık döviz pozisyonu, yatırımlarını fonlamak amacıyla almış olduğu Avro, Japon Yeni ve İsviçre Frangı 
cinsinden uzun vadeli krediler kaynaklıdır. Grup uçak yatırımlarını finanse ettiği uzun vadeli Euro, Japon Yeni ve 
İsviçre Frangı kredileri nedeniyle oluşacak kur farkı riskine karşı, gerçekleşme olasılığı yüksek aynı cins gelirleri ile 
korunmaktadır. 31 Aralık 2020 itibarıyla bu kapsamda olan kredilerin TL karşılığı 57.244 TL’dir. (31 Aralık 2019:       
43.871TL)
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.4)Piyasa riski yönetimi (devamı) 
 
b.4.1)  Kur riski yönetimi (devamı) 
 

TL TOPLAM TL AVRO JPY CHF Diğer
1.Ticari Alacaklar  2.727  196  642  25  43  1.821
2a.Parasal Finansal Varlıklar  13.293  2.488  10.240  9  15  541
2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  -
3.Diğer  2.411  1.056  597  -  30  728
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)  18.431  3.740  11.479  34  88  3.090
5.Ticari Alacaklar  -  -  -  -  -  -
6a.Parasal Finansal Varlıklar  1.613  1.613  -  -  -  -
6b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -  -  -  -  -  -
7.Diğer  3.001  1.857  1.077  1  1  65
8.Duran Varlıklar (5+6+7)  4.614  3.470  1.077  1  1  65
9.Toplam Varlıklar (4+8)  23.045  7.210  12.556  35  89  3.155
10.Ticari Borçlar  4.744  2.818  1.454  1  22  449
11.Finansal Yükümlülükler  15.385  85  13.798  1.378  124  -
12a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  1.107  824  258  4  2  19
12b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  309  309  -  -  -  -
13.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)  21.545  4.036  15.510  1.383  148  468
14.Ticari Borçlar  -  -  -  -  -  -
15.Finansal Yükümlülükler  46.135  -  35.051  10.257  827  -
16a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  184  139  35  -  -  10
16b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  804  804  -  -  -  -
17.Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)  47.123  943  35.086  10.257  827  10
18.Toplam Yükümlülükler (13+17)  68.668  4.979  50.596  11.640  975  478
19.Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev
Araçların  Net Varlık /(Yükümlülük)
 Pozisyonu (19a-19b)                                                                                                                                                                                                                                                                                               -  -  -  -  -  -
19a.Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz 
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı

 -
 -  -  -  -  -

19b.Pasif Karakterli Bilanço Dışı 
Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı  -  -  -  -  -  -
20.Net Yabancı Para Varlık / 
(Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)  (45.623)  2.231  (38.040)  (11.605)  (886)  2.677

21.Parasal Kalemler Net Yabancı 
Para Varlık /  (Yükümlülük) Pozisyonu
 (UFRS 7.B23) 
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 (49.922)  431  (39.714)  (11.606)  (917)  1.884

22.Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal  
Araçların Toplam  Gerçeğe Uygun Değeri                                                                                                                                                                                                                                                                                              -  -  -  -  -  -
23.Döviz Varlıkların Hedge Edilen 
Kısmının Tutarı  5.487  -  5.487  -  -  -
24.Döviz Yükümlülüklerin Hedge 
Edilen Kısmının Tutarı  -  -  -  -  -  -

31 Aralık 2019
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.4)Piyasa riski yönetimi (devamı) 
 
b.4.1)  Kur riski yönetimi (devamı) 
 
Kur riskine duyarlılık 
 
Grup, başlıca,  TL, AVRO, JPY ve CHF cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Aşağıdaki tablo Grup’un, 
TL, AVRO, JPY ve CHF kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. %10’luk 
oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz 
konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi 
sadece dönem sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin 
dönem sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kar/zararda ve diğer özkaynak 
kalemlerindeki artışı ifade eder. Grup, kullanmış olduğu yatırım kredilerini ve uçak finansman 
borçlanmalarını nakit akış riskinden korunma muhasebesi kapsamında değerlendirmekte ve bu borçlanma 
ve kredilerden oluşan kur farkı gelir/giderini özkaynaklar altında muhasebeleştirmektedir. Döviz kurundaki 
%10 artış/azalış etkisi aynı yöntemle hesaplanmakta ve hesaplanan kur farkı döviz kuru duyarlılık 
tablosunda riskten korunan kısım olarak sınıflanmaktadır. 
 

 Yabancı 
paranın 

 Yabancı 
paranın 

 Yabancı 
paranın 

 Yabancı 
paranın 

 %10 değer
 kazanması 

%10 değer 
kaybetmesi 

%10 değer 
kazanması 

%10 değer 
kaybetmesi 

1- TL net varlık / yükümlülük 1.124  (1.124)   -   - 
2- TL riskinden korunan kısım (-)   -   -   -   - 
3- TL net etki (1+2) 1.124 (1.124)   -   - 

4- Avro net varlık / yükümlülük  (2.713) 2.713 (5.334) 5.334
5- Avro riskinden korunan kısım (-)   372   (372)   - 
6- Avro  net etki (4+5) (2.341) 2.341 (5.334) 5.334

7- JPY net varlık / yükümlülük  (877) 877 (470) 470
8- JPY riskinden korunan kısım (-)   -   - 
9- JPY  net etki (7+8) (877) 877 (470) 470

10- CHF net varlık / yükümlülük 10 (10) (113) 113
11- CHF riskinden korunan kısım (-)   -   -   -   - 
12- CHF net etki (10+11) 10 (10) (113) 113

13- Diğer net varlık / yükümlülük 359 (359)   -   - 
14- Diğer riskinden korunan kısım (-)   -   -   -   - 
15- Diğer net etki (13+14) 359 (359)   -   - 

TOPLAM (3+6+9+12+15) (1.725) 1.725 (5.917) 5.917

Vergi Öncesi Kar / (Zarar) Özkaynak
31 Aralık 2020
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.4)Piyasa riski yönetimi (devamı) 
 
b.4.1)  Kur riski yönetimi (devamı) 
 
Kur riskine duyarlılık (devamı) 
 

 Yabancı 
paranın 

 Yabancı 
paranın 

 Yabancı 
paranın 

 Yabancı 
paranın 

 %10 değer
 kazanması 

%10 değer 
kaybetmesi 

%10 değer 
kazanması 

%10 değer 
kaybetmesi 

1- TL net varlık / yükümlülük 223 (223)   -   - 
2- TL riskinden korunan kısım (-)   -   -   -   - 
3- TL net etki (1+2) 223 (223)   -   - 

4- Avro net varlık / yükümlülük 349 (349)   (4.153) 4.153
5- Avro riskinden korunan kısım (-)   (549) 549   -   - 
6- Avro  net etki (4+5) (200) 200   (4.153)   4.153 

7- JPY net varlık / yükümlülük  (600) 600   (561) 561
8- JPY riskinden korunan kısım (-)  -  -   -  -
9- JPY  net etki (7+8) (600) 600   (561)   561 

10- CHF net varlık / yükümlülük 6 (6)   (95) 95
11- CHF riskinden korunan kısım (-)   -   -   -   - 
12- CHF net etki (10+11) 6 (6)   (95)   95 

13- Diğer net varlık / yükümlülük 268 (268)   -   - 
14- Diğer riskinden korunan kısım (-)   -   -   -   - 
15- Diğer net etki (13+14) 268 (268)   -   - 

TOPLAM (3+6+9+12+15) (303) 303   (4.809)   4.809 

Vergi Öncesi Kar / (Zarar) Özkaynak
31 Aralık 2019

 
 
b.4.2) Faiz oranı riski yönetimi 
 
Grup sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanmaktadır. Mevcut borçların faiz durumları göz önüne 
alındığında değişken faizli borçların büyük çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Bununla beraber, son 
yıllarda yapılan uçak finansmanlarında maliyetin de uygun olması şartıyla sabit faizli borçlanmaların 
ağırlığı yükseltilerek değişken ve sabit faizli borçlar arasında kısmi bir denge oluşturulmaya 
çalışılmaktadır. Grup’un değişken faiz oranlı borçları Libor ve Euribor’a bağlı olduğu için lokal risklere 
bağımlılık düşüktür. 
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.4)Piyasa riski yönetimi (devamı) 
 
b.4.2) Faiz oranı riski yönetimi (devamı) 
 
Faiz Pozisyonu Tablosu

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019
Sabit Faizli Finansal Araçlar
Finansal Yükümlülükler  40.514 26.876

Değişken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Yükümlülükler 42.487 32.044
Riskten Korunma Muhasebesine Konu Olmayan Faiz Takası 
Sözleşmeleri (Net)  (1)  (21)
Riskten Korunma Muhasebesine Konu Olan Faiz Takası 
Sözleşmeleri (Net)  (234)  (202)

 
 
Not 37’de belirtildiği üzere Grup 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 17.492 milyon TL tutarındaki değişken 
faizli finansal yükümlülüklerinin faiz oranını faiz takası işlemleri ile sabitlemiştir. 
 
Faiz oranı duyarlılığı 
 
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan faiz oranı riskine ve bu oranda meydana 
gelebilecek değişikliğe göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur. Grup yönetimi 
değişken faizli borçların faizi olan, Libor ve Euribor faiz oranında %0,5’lik bir dalgalanma durumunda 
ortaya çıkabilecek etkileri hesaplamakta ve üst yönetime raporlamaktadır. 
 
Libor ve Euribor faiz oranında %0,5’lik bir yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması 
durumunda: 
 
Grup’un vergi öncesi dönem karı 282 TL azalacaktır (31 Aralık 2019 döneminde vergi öncesi dönem karı 
226 TL azalacaktır). Libor ve Euribor faiz oranının %0,5 düşmesi durumunda ise vergi öncesi net dönem 
karı aynı tutarlarda artacaktır. 
 
Ayrıca, faiz oranı nakit akım riskinden korunma muhasebesine konu faiz takası sözleşmelerinden dolayı 
Libor ve Euribor faiz oranlarında % 0,5’lik bir artış meydana gelmesi durumunda ertelenmiş vergi etkisi 
hariç Grup özkaynakları 135 TL artacaktır (31 Aralık 2019 döneminde ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup 
özkaynakları 149 TL artacaktır). Libor ve Euribor faiz oranlarında % 0,5’lik bir düşüş meydana gelmesi 
durumunda ise ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları aynı tutarda azalacaktır. 
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36. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(b) Finansal risk faktörleri (devamı) 
 
b.4)Piyasa riski yönetimi (devamı) 
 
b.4.3) Akaryakıt Fiyatı Duyarlılığı 
 
Not 37’de açıklandığı üzere Grup 2009 yılından itibaren akaryakıt alımlarından kaynaklanan nakit akım 
riskinden korunma amaçlı olarak vadeli yakıt alım sözleşmeleri yapmıştır. Akaryakıt fiyatı nakit akım 
riskinden korunma muhasebesine konu edilen vadeli yakıt alım sözleşmelerinden dolayı, akaryakıt 
fiyatlarında %10’luk bir artış meydana gelmesi durumunda ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 
155 milyon TL artacaktır (31 Aralık 2019 döneminde ertelenmiş vergi etkisi hariç Grup özkaynakları 451 
TL artacaktır). Akaryakıt fiyatlarında %10’luk bir düşüş meydana gelmesi durumunda ise ertelenmiş vergi 
etkisi hariç Grup özkaynakları 162 TL azalacaktır (31 Aralık 2019 döneminde ertelenmiş vergi etkisi hariç 
Grup özkaynakları 428 TL azalacaktır). 
 

37. FİNANSAL ARAÇLAR 
 
(a) Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri 
 
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir: 
 
 Standart vade ve koşullarda, aktif likit bir piyasada işlem gören finansal varlık ve yükümlülüklerin 
gerçeğe uygun değeri kote edilmiş piyasa fiyatı üzerinden belirlenir. 
 
 Türev araçların gerçeğe uygun değeri, kote edilmiş fiyatları kullanılmak suretiyle hesaplanır. Fiyatların 
mevcut olmadığı durumlarda, türev araçların (forward ve swap) vadeleri için uygulanabilir getiri eğrisi 
kullanılmak suretiyle indirgenmiş nakit akımı analizi kullanılır. 
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37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
(a) Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri (devamı) 
 
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir: 
 
 Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif 

piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir. 
 

 İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede 
belirtilen borsa fiyatından başka direk ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının 
bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir. 

 
 Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin 

bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir.   
 

Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aşağıdaki 
gibidir: 

1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye
31.12.2020 TL TL TL

Finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı diğer 
  kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
  yansıtılan finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
  yansıtılan türev araçlar   
Finansal riskten korunma muhasebesine  
 göre muhasebeleştirilen türev araçlar
Toplam 686 672 14  -

Finansal yükümlülükler

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
  yansıtılan türev araçlar   
Finansal riskten korunma muhasebesine  
 göre muhasebeleştirilen türev araçlar
Toplam 470  - 470  -

Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi

131  131  -  -

541  541  -  -

13  - 13  -

 -372

1  - 1  -

98 98  - -

 -372
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37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
(a) Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri (devamı) 
 

1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye
31.12.2019 TL TL TL

Finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı diğer 
  kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
  yansıtılan finansal varlıklar 89  89  -  -

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
  yansıtılan türev araçlar   
Finansal riskten korunma muhasebesine  
 göre muhasebeleştirilen türev araçlar
Toplam 980  668 312  -

Finansal yükümlülükler

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
  yansıtılan türev araçlar   
Finansal riskten korunma muhasebesine  
 göre muhasebeleştirilen türev araçlar
Toplam 416  - 416  -

 -

 -

304

112

Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi

 -579  579  -

 -102 -102

 -

 -

304

112

 -210 -210

 
 
(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri  
 
Grup’un finansal risk yönetimi stratejisi sağlıklı bir nakit akışı ve likidite teminini amaçlamaktadır. Bu 
doğrultuda döviz kurları, faiz oranları ve akaryakıt fiyatındaki dalgalanmaların sebep olacağı finansal riskten 
korunmak amacıyla kur forward ve opsiyonları, faiz swap ve opsiyonları ile akaryakıt swap ve opsiyonlarını 
içeren türev ürünler kullanılmaktadır. 
 
Grup’un değişken faizli finansal yükümlükleri Not: 36 b.4.2’de açıklanmaktadır. Grup faiz maliyetlerinin 
karşılanabilir seviyede tutulması amacıyla finansal kiralama yükümlülüklerine ait değişken faiz geri ödemeli 
ABD Doları, Avro ve JPY borçlarının yaklaşık %48’i için türev ürünlerle riskten korunma işlemi 
gerçekleştirmiştir. Değişken faizli finansal kiralama yükümlülüklerinden kaynaklanan ve nakit akım 
risklerine karşı riskten korunma muhasebesine konu edilen bu türev araçların gerçeğe uygun değerlerindeki 
değişimin riskten korunmada etkin olan kısmı, özkaynaklar altında nakit akım riskinden korunma fonu 
içerisinde muhasebeleştirilmektedir. 
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37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri (devamı) 
 
Akaryakıt fiyatındaki dalgalanmanın sebep olacağı nakit akışı etkisini yönetmek amacıyla, Grup ilk kez 
2009 yılında akaryakıt fiyatı riskinden korunma işlemlerine başlamıştır. Akaryakıt fiyatı riskinden korunma 
stratejisi zaman içinde edinilen tecrübe doğrultusunda bir kaç kez güncellenmiştir. Son olarak 14 Temmuz 
2017’de alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda en fazla gelecek 24 aylık dönemi kapsayacak vadede 
ve bir sonraki ayın öngörülen yakıt tüketiminin en fazla %60’lık kısmına ulaşacak miktarda riskten korunma 
işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca, söz konusu karar ile ilk defa prim ödemeli opsiyonların da, daha önce 
kullanılan swap ve maliyetsiz opsiyon yapılarına ek olarak, işlemlerde kullanılabilmesi öngörülmüştür. 
Strateji gereği piyasa koşulları ve beklentileri dinamik bir şekilde analiz edilmekte olup, riskten korunma 
vadesi, oranı ve kullanılacak ürüne bu doğrultuda karar verilmektedir. Bu değişiklikler ile akaryakıt fiyatı 
riskinden korunma stratejisi daha esnek ve piyasa koşullarına daha uyumlu bir hale gelmiştir. Yapılan 
riskten korunma işlemleri ile akaryakıt maliyetinin tek bir fiyatta sabitlenmesi veya belirli bir bant 
aralığında kontrol edilmesi hedeflenmektedir. Nakit akış riskinden korunma amaçlı yapılan akaryakıt fiyatı 
riskinden korunma sözleşmelerinin gerçeğe uygun değerinin etkin kısmı, diğer kapsamlı gelirde 
muhasebeleştirilir ve riskten korunma muhasebesine uygun olarak özkaynaklar altında nakit akış riskinden 
korunma fonunda gösterilir. 
 
Grup’un gelir ve giderlerini oluşturan para birimleri arasındaki farklılık döviz kuru riskine neden olmaktadır. 
Döviz kurlarındaki dalgalanmaların sebep olacağı finansal riskin yönetilebilmesi amacıyla, Grup ilk kez 
2013 yılında döviz kuru riskinden korunma stratejisi uygulamaya başlamıştır. Zaman içinde edinilen tecrübe 
ve ihtiyaçlar doğrultusunda söz konusu strateji 2015 ve 2018 yıllarında güncellenmiştir. Grup temel olarak 
USD ve TRY’de kısa pozisyona, EUR’da ise uzun pozisyona sahip olduğu için oluşturulan strateji temel 
olarak USD ve TRY’deki kısa pozisyonun EUR’daki uzun pozisyon ile azaltılmasını amaçlamaktadır. Bu 
bağlamda, EUR/USD döviz kuru kaynaklı riskten korunmak için, en fazla gelecek 24 aylık dönemi 
kapsayacak vadede ve bir sonraki ay için tahmin edilen kısa USD pozisyonunun en fazla %60’lık kısmına 
ulaşacak miktarda forward ve maliyetsiz opsiyon ürünlerini kullanarak işlemler yapılması kararlaştırılmıştır. 
Benzer şekilde, EUR/TRY döviz kuru kaynaklı riskten korunmak için, maksimum vade ve oran sırasıyla 
%50 ve 18 ay olarak belirlenmiştir. Bu işlemlerde ise sadece forward ürününün kullanılması öngörülmüştür. 
Strateji gereği piyasa koşulları ve beklentileri dinamik bir şekilde analiz edilmekte olup, riskten korunma 
vadesi, oranı ve kullanılacak ürüne bu doğrultuda karar verilmektedir. Bu işlemler ile ilgili döviz kurlarının 
tek bir seviyede sabitlenmesi veya belirli bir bant aralığında kontrol edilmesi hedeflenmektedir. Nakit akış 
riskinden korunma amaçlı yapılan döviz kuru riskinden korunma sözleşmelerinin gerçeğe uygun değerinin 
etkin kısmı, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve riskten korunma muhasebesine uygun olarak 
özkaynaklar altında nakit akış riskinden korunma fonunda gösterilir. 
 
2020 itibarıyla, yatırım finansmanı için kullanılan Japon Yeni, İsviçre Frangı ve Avro para birimlerinden 
olan finansal kiralama yükümlülükleri, gerçekleşme olasılığı yüksek aynı cins döviz gelirleri nedeniyle 
maruz kalınan kur riskine karşı korunma aracı olarak tanımlanmıştır. Grup’un Avro ve İsviçre Frangı 
cinsinden geliri yükümlülüklerini karşılamaktadır, Japon Yeni geliri yükümlülüklerinin %47’sini, İsviçre 
Frangı geliri yükümlülüklerinin %21’ini ve Avro geliri ise yükümlülüklerinin %26’sını karşılamaktadır. Bu 
kapsamda olan kredilerin ödemelerinden ortaya çıkan kur farkları özkaynağa alınmaktadır ve diğer kapsamlı 
gelirde gösterilmektedir.  
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37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri (devamı) 
 
Grup’un 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla yukarıdaki işlemler dolayısıyla girmiş olduğu türev 
araçlar ve bakiyeleri aşağıda sunulmuştur: 
 
Varlık ve yükümlülüklerde yer alan türev araçlar

 31 Aralık 2020
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  -  (234)  (234)

Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde 
edilen vadeli akaryakıt alım sözleşmeleri  -  -  -

Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde 
edilen vadeli akaryakıt dört bariyerli bantları  1  (135)  (134)
Riskten korunma işlemine konu olan çapraz kur sözleşmeleri  -  (3)  (3)
Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların 
gerçeğe uygun değeri  1  (372)  (371)

Riskten korunma muhasebesine konu olmayan çapraz kur 
takas sözleşmeleri  -  -  -
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan faiz takas 
sözleşmeleri  -  (1)  (1)
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan vadeli döviz 
alım satım sözleşmeleri 13  (97)  (84)
Riskten korunma işlemine konu edilmeyen türev araçların 
gerçeğe uygun değeri 13  (98)  (85)
Toplam 14  (470)  (456)
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37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri (devamı) 

31 Aralık 2019
Pozitif gerçeğe 
uygun değer

Negatif gerçeğe 
uygun değer Toplam

Faiz oranı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde edilen 
sabit faiz ödemeli/değişken faiz almalı faiz takas 
sözleşmeleri  -  (202)  (202)
Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde 
edilen vadeli akaryakıt alım sözleşmeleri  -  -  -
Akaryakıt fiyatı nakit akım riskinden korunma amaçlı elde 
edilen vadeli akaryakıt dört bariyerli bantları 187  (85)  102
Riskten korunma işlemine konu olan çapraz kur sözleşmeleri 23  (17)  6
Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların 
gerçeğe uygun değeri 210  (304)  (94)
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan çapraz kur 
takas sözleşmeleri 98  - 98
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan faiz takas 
sözleşmeleri 4  (25)  (21)
Riskten korunma muhasebesine konu olmayan vadeli döviz 
alım satım sözleşmeleri  -  (87)  (87)
Riskten korunma işlemine konu edilmeyen türev araçların 
gerçeğe uygun değeri 102  (112)  (10)
Toplam 312  (416)  (104)

 
Özsermayede yer alan türev araçlar

31 Aralık 2020

Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların 
   gerçeğe uygun değer farkı  (140)  (234)  (70)  (444)
Finansal riskten korunma fonundan finansal giderlere
    sınıflanan tutarı  -  -  -  -
Akaryakıt riskinden korunma amaçlı edinilen türev 
    aracın gerçeğe uygun değer kazancının riskten 
    korunmada etkin olmayan kısmının gelir/gidere 
    sınıflanan tutarı  44  -  -  44
Kur riskinden korunma amaçlı edinilen türev 
    aracın gerçeğe uygun değer kazancının riskten 
    korunmada etkin olmayan kısmının gelir/gidere 
    sınıflanan tutarı  -  -  (3.726)  (3.726)

Toplam  (96)  (234)  (3.796)  (4.126)

Ertelenmiş vergi etkisi  19  47  759  825

31 Aralık 2020 itibarıyla Finansal Riskten Korunma Fonu  (77)  (187)  (3.037)  (3.301)

Toplam

Akaryakıt 
riski 

korunması
Faiz riski 

korunması
Kur riski 
koruması
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37. FİNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
 
(b) Türev Araçlar ve Riskten Korunma İşlemleri (devamı) 
 

31 Aralık 2019

Akaryakıt 
riski 

korunması
Faiz riski 

korunması
Kur riski 
koruması Toplam

Riskten korunma işlemine konu edilen türev araçların 
   gerçeğe uygun değer farkı  102  (202)  23  (77)
Finansal riskten korunma fonundan finansal giderlere
    sınıflanan tutarı  -  2  -  2
Akaryakıt riskinden korunma amaçlı edinilen türev 
    aracın gerçeğe uygun değer kazancının riskten 
    korunmada etkin olmayan kısmının gelir/gidere 
    sınıflanan tutarı  (43)  -  -  (43)

Yabancı para çevrim farkları  -  -  1.386  1.386

Toplam  59  (200)  1.409  1.268

Ertelenmiş vergi etkisi  (13) 44  (282)  (251)

31 Aralık 2019 itibarıyla Finansal Riskten Korunma Fonu  46  (156)  1.127  1.017
 

 
38. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

 
Yoktur. 
 

39. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN 
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI 
GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 

 
Yoktur. 
 

FİNAR tarafından özenle üretilmiştir.
www.finarkurumsal.com
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