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Abstract 
Today’s consumer’s preference a brand which is known and recognized in every 

field encourages the business to become a brand. The activities which is held to 

become a brand affect the improvement of the businesses, the increase in market 

share and the number of customers. With this study,the brand process of THY’s 

which treats in Turkey and world market are investigated in marketing activities. 

The data used in this study is based on the information obtained from the 

researches investigations, the firm’s records, the second data taken from the 

researches completed from the establishment of the firm to the present. 
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Özet 
Günümüz tüketicilerinin, her alanda tanınan ve bilinen bir markayı tercih etmeleri 

işletmeleri marka olma yolunda teşvik etmektedir. Marka olma adına yapılan 

faaliyetler, işletmelerin gelişmesinde, pazar payının ve müşteri sayısının 

artmasında etkili olmaktadır. Yapılan bu çalışma ile Türkiye ve dünya hava 

ulaştırma pazarında faaliyet gösteren Türk Hava Yolları A.Ş. işletmesinin 

markalaşma süreci, pazarlama faaliyetleri doğrultusunda incelenmiştir. Çalışmada 

kullanılan veriler, araştırmacıların deneyimlerine, firma kayıtlarına ve firmanın 

kuruluşundan günümüze kadar konuyla ilgili yapılan araştırmalardan elde edilen 

ikincil verilere dayanmaktadır.. 
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1. Giriş 

Bu çalışmada, günümüzde rekabetin yoğun olarak yaşandığı havayolu ulaştırma 
sektöründe faaliyet gösteren Türk Hava Yolları A.Ş. firmasının, Türkiye ve dünya 
genelinde uyguladığı pazarlama stratejileri ele alınarak değerlendirilmeye 
çalışılmaktadır. Ayrıca markalaşma süreci uygulanan pazarlama faaliyetleri 
doğrultusunda incelenmektedir. Bununla birlikte, lojistik sektörünün yanı sıra, 
diğer alanlarda faaliyet gösteren işletmeler içinde faydalı olabileceği düşünülen 
öneriler yer almaktadır. 
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Çalışmada kullanılan veriler, araştırmacıların deneyimlerine, firma kayıtlarına ve 
firmanın kuruluşundan günümüze kadar konuyla ilgili yapılan araştırmalardan 
elde edilen ikincil verilere dayanmaktadır. 

2. Türk Hava Yolları Hakkında Genel Bilgiler 

20 Mayıs 1933 tarihli 2186 sayılı kanunla kurulan ve 1935 yılına kadar Millî 
Savunma Bakanlığı'na bağlı kaldıktan sonra, 2744 sayılı kanunla, Bayındırlık 
Bakanlığı'na bağlanan ilk adı Havayolları Devlet İşletme idaresi olan THY ismi, 
Türk Hava Yolları olarak değiştirilmiştir. Uluslararası alanda Turkish Airlines olan 
THY, 5 uçak ve 23 koltuk kapasitesi ile Ağustos 1933’de seferlere başlamıştır. THY 
ilk uluslararası seferini 12.02.1947 tarihinde Atina'ya yapmıştır 
(http://www.devletana.com/thy.htm). NATO ile Varşova Paktı arasındaki soğuk 
savaşın ardından, 1980 sonrası THY’nın dünyaya açılımı devam etmiştir. Genel 
merkezi Ankara’da olan firmanın Sun Express havayolunda da Lufthansa ile %50-
%50 ortaklığı olup, Ankara merkezli Anadolu Jet havayolu markasının da sahibidir. 

Türk Hava Yolları Anonim Şirketi( THY), bir ulusal havayolu şirketi ve bir havayolu 
ulaştırma taşıyıcı (lojistik) işletmesidir. Merkezi Atatürk Havalimanı olmakla 
birlikte, Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı’nda da bir hub’ı bulunmaktadır. 
Ticari havayolu sektörü bakımından Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Kuzey Afrika, 
Güney Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'ya kadar kısa ve uzun mesafeli tarifeli ve 
tarifesiz uçuşlar yapabilmektedir. 2015 yılı verilerine göre, 282 uçak sayısı ile 
(http://www.turkishairlines.com/tr) dünyanın en büyük 9. havayolu şirketi olan 
THY, Star Alliance üyesi olmasının yanı sıra günümüzde48 iç ve 109 ülkeye 228dış 
hat olarak 276noktaya sefer düzenlemektedir. En çok uçuş ağı bulunan hava yolları 
listesinde 276 uçuş ağı ile Avrupa'da 3. dünyada ise 8. sırada yer almaktadır. 
THY’nın Boeing ağırlıklı filo yapısının yanı sıra Airbus tipi uçaklarla 8 olan filo yaşı, 
yeni uçaklarla birlikte günümüzde beş yaş altına inerek dünyanın en genç 
filolarından biri haline gelmiştir. THY’nin uçak sayısı aşağıda tabloda verilmiştir. 

Tablo 1: THY Uçak Sayısı 

Uçak Tipi 
Sahip Olunan 

Uçak Adedi 
Finansal Kiralama veya 

Ortaklık Uçak Adedi 
Yolcu Kapasitesi 

A340-300 4 - 270 X 4 = 1.080 
A330-300 - 24 289 X 24 = 6.936 
A330-200 - 17 (250/281/286) X 17 = 4.033 
A321-200 - 47 (178/180/194/210) X 47 = 8.568 
A320-200 - 30 (150/159/162/167/180) X 30 = 4.731 
A319-100 - 14 (132/144) X 14 = 1.848 

B777-300 ER - 20 
(28 Business + 63 Comfort + 246 

Economy) X 20 = 6.836 
B737-800 25 67 (151/155/165/189) X 92 = 15.476 
B737-700 - 7 (124/149) X 7 = 968 

B737-900 ER - 14 (151) X 14 = 2.186 
A310-300f 

CARGO 
1 - - 

A330-200F 
CARGO 

- 9 - 

E190-E195 - 3  
TOPLAM 30 252 52.294 

Kaynak: www.turkishairlines.com 
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Türkiye ve dünyada kısa bir süre içerisinde adını duyurmakla kalmayıp aynı 
zamanda önemli satış rakamlarına ulaşan marka, economy, comfort ve business 
class farklı seçenekleriyle müşterilerine hizmet sunmaktadır. Son zamanlarda Türk 
Hava Yolları’nın filo yapısındaki büyüme ve buna paralel olarak artan uçuş 
noktaları, yeni uçuş kadrolarına duyulan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Daha 
önceden pilot ihtiyacını Türk Hava Kuvvetleri’nden emekli olan uzman muvazzaf 
subaylardan karşılarken, 10 Kasım 2004 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile Türk 
Hava Yolları Uçuş Eğitim Akademisi kurulmuş ve 18 ay süren eğitimin ardından 
dünya standardında pilotlar yetiştirilmeye başlanmıştır. Otuza yakın faaliyet 
alanında takım çalışması yapılmaktadır. Firmanın büyüyerek yeni istihdam 
oluşturması ile çalışan personel sayısı her geçen gün daha da artmaktadır.  

THY, günümüzde Türkiye’de ve dünyada satış ofislerini ve satış noktalarını sürekli 
arttırarak büyük bir uçak filo zincirini yönetmektedir. Şirketin 2012 yılı itibariyle 
Türkiye’de 61 şehirde 98, dünyada161 küresel çekim merkezli şehirlerde 382 olmak 
üzere toplam 470 satış noktası ve ofisi bulunmaktadır 
(http://www.turkishairlines.com/tr). 

2.1. Firmanın Vizyonu, Misyonu, Amacı ve Temel Değerleri 

Türkiye’nin küresel bir markası haline gelen THY A.Ş.nin vizyonu; sektör 
ortalamalarının üstün büyüme trendinin sürdürülmesi, sıfırlanmış kaza ve kırımı, 
dünyada örnek gösterilen hizmet anlayışı, düşük maliyetli taşıyıcılara denk birim 
maliyetleri, sektör ortalamalarının altında satış ve dağıtım giderleri, ipek yolu 
hattını yeniden oluşturarak, İstanbul’u köprü yapmak, kendi işlemlerini yapan 
sadık müşteriler oluşturmak, kendini geliştiren personele sahip olmak, üyesi 
bulunduğu Star İttifakı ortaklarına iş yaratan ve onların sunduğu potansiyelden iş 
çıkaran ticari ataklığı, hissedarlarının ve tüm paydaşlarının menfaatini birlikte 
gözeten modern yönetim ilkelerini benimsemiş yönetimi ile belirginleşen bir 
havayolu işletmesi olmaktır. 

THY A.Ş.’nin misyonu ise, Sivil Hava Taşımacılığı sektöründe Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin Bayrak Taşıyıcısı kimliğiyle; uçuş emniyeti, güvenilirliği, ürün 
yelpazesi, hizmet kalitesi ve rekabetçi konumu ile tercih edilen, Avrupa’nın önde 
gelen ve küresel ölçekte faal bir havayolu şirketi olmaktır. Bu misyonuna paralel 
olarak, lider bir marka haline dönüşürken, aynı zamanda Türkiye’nin gelişmesine 
de katkıda bulunmaktır. 

İşletmenin temel amacı, sahip olduğu bilgi, insan ve finans kaynaklarını verimli bir 
şekilde katma değere dönüştürerek sürekli geliştirmek, sağladığı hizmetlerde 
güven ve kaliteyi ön planda tutarak,  en son teknolojiyi en ucuza sunarak kâr elde 
etmektir. 

İşletme, dürüstlük ve adil davranma, müşteri memnuniyeti ve bireye saygı, 
yenilikçilik ve verimlilik, takım çalışması ve liderlik, gizlilik ve açık kapı politikasını 
temel değerleri olarak benimsemektedir (Kozlu, 2009: 122-123) 

THY A.Ş.'nin % 100 hissesinin % 50,88’i halka açık olup, kalan kısmı kamuya 
aittir.30 Haziran 2015 itibariyle şirketin bağlı ortaklık, sahip olunan pay ve ortaklık 
oranı THY Teknik A.Ş., HABOM A.Ş., THY Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş. 
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%100 doğrudan iştirak olmak üzere ortaklığı bulunmaktadır 
(http://www.turkishairlines.com/tr). 

2.2. İşletmenin Gelişim Aşamaları 

THY A.Ş. markasının tarihi gelişimi yedi aşamada incelenebilir 
(http://www.turkishairlines.com/tr). İlk aşama, 1933 yılları ile 1945 yıllarını 
kapsayan kuruluş dönemidir.  Bu dönem, markanın 20.05.1933’te Milli Savunma 
Bakanlığı'na bağlı olarak “Hava Yolları Devlet İşletmesi” olarak kurulduğu, 180.000 
TL. bütçesi ve 24 personelle hizmet hayatına başladığı bir kamu işletmesi 
dönemidir. 1938’de “Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü” adı ile Ulaştırma 
Bakanlığı'na bağlanan firma, ilk uçuşlarını İstanbul-Ankara ve İzmir arasında 
gerçekleştirmiştir.  1945 yılında filo sayısını 52'ye, koltuk kapasitesini ise 845'e 
yükseltmiştir. 

Tablo 2: Türk Hava Yollarının Gelişim Aşamaları 

 
Kaynak: www.turkishairlines.com 

İkinci aşama, işletmenin 1946-1956 yıllarını kapsayan bir markanın doğuşu 
dönemidir. Bu dönemin başlangıcı olan 1946 yılında, işletme alınan yeni uçaklarla 
1945 yılındaki 18 bin olan yolcu sayısını, 37 bine çıkarmayı başarmıştır. 
12.02.1947 yılında ise ilk yurtdışı seferini Ankara-İstanbul-Atina şeklinde 
gerçekleştirmiştir. Yine bu dönemde, yolcu sayısını artırmak için tutundurma 
faaliyetlerine önem vermiştir. 1951 yılında, yurtdışı uçuşlarına Lefkoşe, Beyrut ve 
Kahire uçuş noktaları eklenirken 1953 yılında, hac seferleri düzenlenmeye 
başlamıştır. Bu dönemin sonu olan 21.05.1955 tarihinde, 6623 sayılı kanunla 
“Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü” ismi değiştirilerek Türk Hava Yolları 
ismine kavuşmuştur. Bu dönemde firma, ulusal düzeyde bir marka olmanın yanı 
sıra lider durumuna yükselmiştir. İç pazardan elde edilen deneyim ve kâr, 
uluslararası pazarlara taşınmıştır. 

Üçüncü aşama, firmanın 01.03.1956 yılında gerçekleşen Anonim ortaklık yapısına 
dönüşmesine kadar olan süreci kapsamaktadır. 1956 yılındaki el değiştirme 
döneminden 1967 yılına kadar devam eden bu süreçte firma, IATA'ya 
(International Air Transport Association/Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) 
üye olmuştur. Yine bu dönemi bir uluslararasılaşma dönemi olarak gören firma, 
Roma ve Atina’da satış büroları açmasının yanı sıra 1961’de Ankara-İstanbul-
Viyana-Frankfurt hattı ile 1964’te Brüksel, Münih ve Tel Aviv uçuş hatları 
düzenlemeye başlamıştır. Bu uluslararasılaşma döneminde uçuş noktalarına 
Amsterdam, Belgrad ve Tebriz hatları eklenmiştir. Firma, Türkiye pazarına yakın 
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ülkeler başta olmak üzere, uluslararası alana yayılma sürecine girmiş, özellikle 
1959 yılından itibaren, belirlediği büyüme hedefleri ile, Avrupa pazarının en 
başarılı üç isminden biri olmayı başarmıştır.  

Dördüncü aşama, 1967–1980 yılları arasında Jet çağına geçiş ve dışa açılma 
dönemidir. Bu dönemde, Köln, Duesseldorf, Stuttgart, Hannover ve Hamburg 
olmak üzere Almanya dış hatları açılmıştır. 1978 yılında da Bağdat, Tahran, 
Dammam (Dahran) ve Tripoli’ye tarifeli ve tarifesiz dış hat seferleri düzenlenmeye 
başlamıştır. Yine bu dönem 24 çalışan ile kırk yıl önce başlayan yolculuğun, 4.437 
kişilik büyük bir aileye ulaşması açısından önemli olmuştur. Ayrıca 1977 yılında ilk 
defa iç hatlarda yolculara yönelik anket yapılarak dilek ve şikâyetlerinin alınmaya 
başlanması firmanın tüketici odaklı pazarlama anlayışında yaptığı devrimin bir 
göstergesidir. 

Beşinci aşama, 1980–1990 yılları arasında hızla büyüme ve gelişme aşamasıdır. 
Firma 27 uçak, 3.909 koltuk ve 5.735 personeli ile uluslararası bir havayolu 
kuruluşu olmuştur. 1983’de kuruluşunun 50. yılında 3 kıtada, 4.037 koltuk 
kapasiteli 30 uçak ile 30 bin ton kargo ve 2,5 milyon yolcu taşınmasının yanı sıra 
personel sayısını 5.775'eçıkarmıştır. Ayrıca, “THY Magazin” adıyla aylık uçuş 
dergisi yayım hayatına başlamıştır. 1985 yılında ise 4 Airbus A310’un filoya 
katılımı ile Uzakdoğu ve Atlantik ötesi uçuşlara başlanmıştır. Uçaklardaki First 
class uygulaması, Cidde, Londra ve sonrasında diğer hatlarda hizmete 
sunulmuştur. Yine Atatürk Havalimanı'ndaki Elektronik Bilgi İşlem Merkezi’nin 
faaliyete geçirilmesi ve bilgisayar kullanımı ile tüm rezervasyon ve kayıp bagaj 
işlemleri elektronik olarak yürütülmeye başlanmıştır. 1987 yılında Yeni Delhi, 
Kuala Lumpur ve Lyon hatlarının açılması ile yurtdışında dış hat sefer noktaları 
42’ye ulaşmış, dönem içerisinde yolcu sayısı 1 milyonu, toplam yolcu sayısı ise 3,5 
milyonu geçmiştir. 1988 yılında Helsinki, Tunus, Cezayir, Oslo, Basel ve New York 
hatları açılarak New York seferi ile 4. kıtaya sefer yapılmaya başlanmıştır. 1989’da, 
THY ve Lufthansa'nın eşit hisseye sahip olduğu Sun Express kurulmuştur. 

Altıncı aşama, 1990–2003 yılları arasında tamamen dış pazara odaklanma dönemidir. 
Mart 1990 da 700 milyar TL sermayeye ulaşan firma, özelleştirme kapsamına 
alındıktan sonra %5’lik bölümü halka açılarak, Kamu Ortaklığı İdaresi’ne bağlanmıştır. 
Bu dönemde iç hat 14, dış hat 55 olmak üzere toplam 69 noktaya uçuş 
gerçekleştirilmiştir. Aralık 1992 de sermaye büyüklüğü 2,5 trilyon TL. olmuştur. Tüm 
okyanus aşırı, uluslararası ve iç hat seferlerinde yeme içme servisi sunmaya başlayan 
firma, ikram hizmetlerini arttırarak, dış hatlarda diyet servisi ve seçmeli menü 
uygulamasına başlamıştır. Uçaklarda iç ve dış tasarımlar değiştirilerek, personelinin 
kıyafetleri yenilenmiştir. Bahreyn ve Strasbourg hatları açılarak 8 adet yeni uçak filoya 
katılmıştır. 1996 yılında www.thy.com adresi ile internet sitesi hizmete sunulmuştur. 
Sermayesi 50 trilyon TL’ye ulaşan firmanın, iç hatlarına Sinop, Konya, 
Kahramanmaraş; dış hatlarına da Saraybosna, Tiflis,  Johannesburg eklenmiştir. 1998 
yılında ise en çok döviz getiren kuruluş olarak İTO tarafından Altın Plaket Birincilik 
Ödülü’ne layık görülmüştür. Bu dönemin en önemli olaylarından birisi olan 11 Eylül 
2001 ikiz kulelerine uçakla saldırıların düzenlenmesi sonucu başta Amerika ve 
Avrupa olmak üzere birçok dünya ülkesinde insanların uçakla seyahat etmekten 
vazgeçmesi sebebiyle tüm dünyadaki hava ulaşım sektörü büyük yara almıştır. 2001–
2012 tarihleri arasında havacılık sektöründe yaşanan krize paralel olarak büyük uçak 
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firmaları iflas etme ve kapanma riskleri yaşarken, THY A.Ş. dünyadaki bu 
konjonktürün aksine iç ve dış pazarda sürekli büyümeye devam etmiştir. 2001 yılında 
Rezervasyon Çağrı Merkezi ( 444 0 THY/444 0 849) uygulaması ile iletişimde internet 
kadar önemli olan başka bir servisi hizmete sunmuştur. 

Son aşama ise 2003 yılından başlayarak günümüzde de devam eden küresel bir 
markaya dönüşme dönemidir. Küreselleşmenin doruk noktaya ulaştığı bu 
dönemde, artık THY A.Ş.’ de küresel bir marka olma yolunda gereken adımları 
atarak, 2003 yılında Online check-in uygulamasını başlatmıştır. 2004 yılında yolcu 
sayısı 12 milyonu geçmiş ve Boeing şirketi ile, 10 yıllık bakım anlaşması 
imzalanmıştır. Aynı yılın Eylül ayında Türk Hava Yolları, 
www.turkishairlines.com.tr adresinde “Müşteri İlişkileri Online Hizmet Servisi” 
hizmet vermeye başlamıştır. 2004 Aralık’ta, Avrupa Havayolları Birliği tarafından 
açıklanan tüketici raporuna göre; THY, zamanında kalkış ve en az bagaj kaybı ile 
tüm Avrupa’daki şirketler içerisinde ikinci olmuştur. 2005 yılı Şubat ayında ABD 
Federal Havacılık Otoritesi'nin (FAA) tamamlanan yıllık denetim raporuna göre, 
THY Bakım Merkezi'nin birçok atölyesi ve birimi sıfır hatalı bulunmuştur. 27 Mart 
Kazablanka, 7 Haziran Lizbon, 21 Haziran Oslo ve 19 Ekim’de Astana uçuş hatları 
hizmete sunulmuştur. Doç. Dr. Temel Kotil, 18 Nisan’da genel müdür olarak göreve 
başlamıştır. Dünya Havacılık Otoritesi JAA(Joint Aviation Authorities) MAST 
(Maintenance Standardisation Team) tarafından Türkiye'de yapılan “Uçuş 
Güvenliği İncelemesinde”, THY'na“Teknik bakım ve onarımda en yüksek 
performansla faaliyet gösteriyor” raporu verilmiştir. 2005 Kasım itibariyle farklı 
fiyat alternatifleri sunulmaya başlanmıştır. Yine bu dönemde, 36 adet Airbus 
firmasından; 23 adet Boeing firmasından olmak üzere toplam 59 uçağı filosuna 
katmıştır. Aynı yıl içerisinde 23 yeni dış hat açma ve THY HABOM A.Ş., THY 
TEKNİK A.Ş. ve THY EĞİTİM A.Ş.'nin kurulma kararı alınmıştır. 15 Aralık'ta Airbus 
ve Boeing'den sipariş edilen 59 adet uçaktan ilk 3'ü olan yeni nesil Boeing 737–
800, Airbus A320 ve Türkiye'nin ilk Airbus A330'u filoya katılmıştır. İTÜ-THY 
Teknik Tasarım Ofisi açılarak, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde 
faaliyetlerine başlanmıştır. “Kalite” ve “önce insan” genel prensibiyle hareket eden 
Türk Hava Yolları, Do&Co A.Ş. ile yapılan ortaklık ile ikram yaklaşımında yenilik 
yapmıştır. 2007 yılında Havacılık sektöründe “Ulusal Kalite Ödülü” alınan küresel 
bir marka olma süreci günümüzde halen devam etmektedir. 

Uluslararası Kongre ve Toplantı Derneği (ICCA) ve Global havayolu ittifakı Star 
Alliance üyesi olan firma, ekonomi sınıfı ikramda Skytrax tarafından dünyanın bir 
numarası seçilmiştir. Miles&Smiles ile müşterilerine ve üyelerine dört farklı özellikte 
sunulan kartlar ile avantajlar sağlayan (ödül biletler, refakatçi biletleri, tek yön ödül 
biletleri ve upgrade) firma, halen dünyanın en güvenilir uçuş ve hava yolu şirketi 
özelliğini korumaktadır.  

100 farklı ülkeden 18 milyona yakın yolcunun oyları ile Türk Hava Yolları 2011 
yıllarında olduğu gibi 2012 yılında da, finale kalan Lufthansa ve SwissAir 
şirketlerini geride bırakarak, sektörünün “Oscar”ı olarak sayılan “Skytrax Dünya 
Havacılık” ödüllerinde “Avrupa'nın En İyi Havayolu” seçilmiştir. Son olarak, 
Skytrax 2014 değerlendirmesine göre üst üste 4. kez “Avrupa’nın En İyi Havayolu 
Şirketi” seçilen Türk Hava Yolları, 6. kez de “Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu 
Şirketi” olma başarısını yinelemiştir. Ayrıca, dünyanın “En İyi Business Class İkram 
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Servisi” ve “En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı” ödüllerine lâyık 
görülmüştür. 

2.3. Marka Değeri ve Derecesi 

Marka kavramı, herkese göre farklı bir anlamı çağrıştıran bazıları için bilinirlik 
bazıları için yüksek kalite bazıları için ise imaj veya kimliktir. Yine şöhret, güç, 
prestij, güven, istikrar, başarı ve farklılık kelimeleri toplum tarafından marka ile 
aynı anlamda algılanmaktadır (İri, İnal ve Türkmen, 2010: 23). Marka, üretici veya 
satıcıların ürününü tanıtan, onu başkalarının ürünlerinden ayırt etmeye yarayan 
isim, terim, logo, sembol, şekil veya bunların bileşimidir(Cravens, Piercy, 2006: 
266; Mucuk, 2010: 146; Nakip, Varinli,Gülmez, 2012: 52). Marka değeri ise, 
tüketicinin ürün konusundaki düşüncesi olup, marka adı, sembolü, marka 
çağrışımı ve itibarının toplam değeridir (Aktepe vd., 2009:134).Markalaşma, bir 
ürünün, bilinme, tanınma ve kabul edilme aşamasıdır (Polat, 2007: 41). 
Markalaşma, bilinme ve tanınma aşaması olduğundan hedef, bilinirliği sağlamaktır. 
Bilinme aşaması tamamlanıp ürünün bilinirliliği arttıktan sonra, ürün yavaş yavaş 
marka haline gelmektedir. Bu süreçte, iletişim-tanıtım-tanınma-bilinme-
farkındalık oluşturma ve kabullenme aşamaları yaşanmaktadır (İri, İnal ve 
Türkmen 2011: 84).  

1956 yılında Türkiye genelinde ulusal pazarda bir marka olmayı başaran THY, 
günümüzde uluslararası pazarda da, Türkiye’yi temsil eden küresel bir marka 
haline dönüşmeyi başarmıştır. Marka olmanın küresel pazarda rekabet 
edebilmenin temel koşulu olduğunun farkında olan firma, kuruluşundan bu yana 
her alanda müşterilerine sunduğu hizmetlerde standardizasyona ve kaliteye önem 
vermiştir. Aynı zamanda firma, marka olma hedefleri doğrultusunda 2003 yılından 
itibaren Türkiye’de çeşitli lisanslar alarak, ISO 9001:2000 Kalite Yönetimi Sistemi 
Belgesi almıştır. 

Küresel bir marka olan THY, kaynaklarını toplumla paylaşarak, sosyal sorumluluk 
bilinciyle Türkiye ve dünya insanlarına katkı sağlamaktadır. Bu amaçla eğitim, 
bilim, spor, sanat ve kültür alanlarındaki birçok projede sponsor olarak yer 
almaktadır. Firmanın kullandığı iletişim stratejileri ile sadece hedef pazara değil, 
sosyal sorumluluk çerçevesinde tüm toplumun yakınlaşmasını ve birleşmesini 
hedeflediği söylenebilir. Firma, futbol kulüpleri olan Barcelona, Manchester United, 
Beşiktaş JK. Bursaspor, Fenerbahçe SK, Galatasaray SK, Trabzonspor ve Türkiye A 
Milli Futbol Takımının resmi sponsoru, basketbolda Business League, FIBA 2010 
Dünya Basketbol Şampiyonası, Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Turkish Airlines 
Euroleague ve Valencia Basket Clup sponsoru olmuştur. Teniste PTT Thailand 
Open ve WTA İstanbul Champion ship ile Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 
İstanbul Avrasya Maratonu ve Shop&Miles Sailing Cup’ta resmi sponsorluk 
yapmaktadır. 

“Marka Derecesi” markanın güç ve başarısını sayısallaştırmaktadır. Markayla ilgili 
olası kazançlara ilişkin riskleri de içeren marka derecesi tespit edilirken, somut ve 
soyut unsurlar (Marka yönetiminin niteliği, markanın mevcudiyeti, hissedilen 
ağırlığı ile girdi ve çıktıları) hesaba dahil edilmektedir. Bu bağlamda 2013 yılında 
Brand Finance tarafından yayınlanan “Türkiye’nin En Değerli 50 
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Markası”(http://brandfinance.com) araştırmasında THY AA notuyla 4. sırada yer 
almıştır. 

2.4. Konumlandırma 

Konumlandırma, işletme yöneticilerinin seçilen pazar bölümleri, aracı işletmeleri 
ve hatta çalışan personelinin zihnindeki konumun yanı sıra, mevcut ve potansiyel 
müşterilerin zihninde arzu edilen bir konumun elde edilmesi sürecidir (Altunışık, 
2009: 41). Jack Trout (2006) konumlandırmayı, “bir ürüne yapılan işlemler değil, 
zihindeki görünüme yapılanlardır” olarak tanımlamış ve ürünün zihindeki 
görünümüne göre konumlandırıldığını ifade etmiştir(Çelik, Danacı, Onay, 2015: 
55). Konumlandırma sürecinde işletmeler, herhangi bir ürünü,  örgütü veya 
markayı, seçilen pazar bölümleri ve örgütün imkanları bakımından en uygun yere 
yerleştirmede tüketicinin algılarını, tutumlarını ve ürün kullanma alışkanlıklarını 
belirleme amacı gütmektedir. Bir marka için kültürel çağrışımların marka değerine 
olan katkısı bu çağrışımların imgesel gücüyle doğru orantılıdır. Bu anlamda 
THY’nin “ilk uçan Türk” gibi güçlü ve köklü bir çağrışımla kodlandığı varsayımıyla, 
THY’nın efsane konumu ve müşterilerde oluşturduğu global kimliği derin tatmin 
duyguları konumlandırmasında etkili olmaktadır 
(http://markapsikanalizi.blogspot.com/).  

THY 2000 yılına kadar çok sayıda uçuş noktasına sefer düzenleyen havayolu şirketi 
olarak kendini konumlandırmadan, tek hub’ta kalmak isteyerek asimetri oluşturmak 
ve bunun sonucunda da dünyadan İstanbul’a İstanbul’dan dünyaya yolcu taşıyarak 
İstanbul’u bir destinasyon merkezi yapmanın yanı sıra kendisini uluslararası bir 
havayolu firması olarak konumlandırmaktadır. THY firmasının fiyatlandırması, 
markanın konumlandırılmasında fayda sağlamakta ve hizmetler için belirlenen 
fiyatlar, markanın bir halk markası olarak konumlandırılmasında etkili 
olabilmektedir. Kısacası, THY markasının, kendisini, bütün tüketicilere hitap eden, 
kaliteli uçuş hizmetlerini en düşük fiyatlarla satışa sunan bir halk markası olarak 
konumlandırmaya çalıştığı söylenebilir. 

3. Pazarlama Stratejileri 

Gelişmekte olan ülke ekonomileri içerisinde önemli bir sektör olarak yer alan 
turizm sektöründe (Amaoka; Twum, E, 2001: 169), havayolu taşımacılığı 
hizmetlerinin artma eğiliminde olduğu söylenebilir. Bu artışın sağlanmasında 
tüketicilerin, beklentileri, algıları, hizmet kullanım alışkanlıkları, sosyo-demografik 
özelliklerinin iyi belirlenmesi havayolu işletmelerini tercih nedenlerinde ve 
hizmetlerden memnuniyetleri açısından önemli olmaktadır. Nitekim havayolu 
işletmelerinin sundukları hizmet kalitesinin değerlendirilmesi seyahatçiler 
tarafından gerçekleştirilmekte ve nihai kararı havayolu işletme gezgini 
vermektedir. Bu sayede de müşteriler deneyimleriyle hizmetleri 
yönlendirebilmektedir (Murdick; Render, 1990: 45). 

Müşteri odaklı pazarlama stratejisini benimseyip müşteride değer yaratma 
çabasında olan firmanın başarısında müşterilere satın alma ve satış sonrası 
hizmetlerde sunduğu güven ve rahat uçuş sağlayarak memnuniyeti arttırması 
etkili olabilmektedir. Bu bağlamda firmanın, özellikle seyahat süresince müşteri 
hizmetlerinin yerine getirilmesinin müşteri memnuniyetinde etkili olduğunun 
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bilincinde olduğu görülebilmektedir. Ayrıca firmadan satın alınan herhangi bir 
üründen memnun kalınmaması durumunda, satış fişinin bulunmaması halinde 
bile, ürünler geri alınabilmektedir. Özellikle 1988-1991yılları arasında serbest 
piyasa ekonomisi çerçevesinde firmanın hizmet anlayışında marjinal bir değişiklik 
yapılarak, “İşletme Odaklılık” yerine “Müşteri Odaklılık” tercih edilmiş, müşteri 
memnuniyeti adına bir strateji değişikliğine gidilmiştir. 

3.1. Durum Analizi 

Artan rekabet koşullarında durum analizi, işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde 
önemli bir yer tutmaktadır. Firmaların başarılı ve başarısız olmalarında makro 
(demografik, ekonomik, sosyal, politik, hukuki ve teknolojik faktörler) ve mikro 
(tüketiciler, tedarikçiler gibi işletme dışı faktörler ile pazarlama karması 
elemanları ile işletmenin pazarlama dışında yer alan bölümleri gibi işletme içi 
faktörler) çevre ile sürekli etkileşim halinde bulunmaları etkili olabilmektedir 
(Mucuk, 2010: 23-29). Durum analizinin yapılmasında, işletmenin güçlü ve zayıf 
yönlerinin tespit edilip, pazardaki fırsat ve tehditlerin detaylı bir şekilde 
incelenmesi gerekmektedir. THY A.Ş. ile ilgili durum değerlendirilmesine aşağıda 
yer verilmektedir: 

3.1.1. İşletmenin Güçlü Yönleri 

THY A.Ş. kuruluşundan günümüze kadar Türk ve dünya markası olmuştur. 
Markanın, bilet satın alma yoluyla hizmetlerine erişilebilmesi ve Türkiye içerisinde 
daha önceden imajını zedeleyecek/ tüketicide olumsuz etki bırakacak kötü bir 
geçmişinin bulunmaması markanın güçlü yönleri arasında sayılabilmektedir. Diğer 
güçlü yönlerine ise aşağıda yer verilmiştir: 

 Başkentlere ve büyük şehirlere tarifeli ve tarifesiz seferler düzenlemesi, 

 Ulusal pazarda havayolu ulaşımında ilk firma olması, 

 Deneyimli kadro ve eğitimli personelin bulunması, 

 Türkiye genelinde bilet satış noktalarına erişimin/ulaşımın kolay olması, 

 Müşteri odaklı olarak tasarlanan bilet satış noktaları ile uçak kabin 
içerisinin tüketicilerin kendilerini rahat hissetmeleri avantajını sunması, 

 Firmanın finansal güce sahip olması, 

 Üretimden satışa kadar olan sürecin firmanın kontrolünde olması, 

 Firmanın uyguladığı fiyatlandırma politikasıyla toplumun tamamına hitap 
ediyor olması, 

 Tedarik ve perakende ana kollarının birbirinden ayrı olması neticesinde, 
oluşabilecek herhangi krizden daha az etkilenecek bir durumda bulunması, 

 Sponsorluk, reklam ve tanıtıma çok büyük önem vermesi, 

 Tüketiciler tarafından olumlu imaja sahip olması, 

 Uçaklarının kendisine ait olması ve uçak kiralama yapmaması, 

 Stratejik ortaklıklara dayanan çalışma ağları oluşturması, 
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 Hizmet kalitesinin üst düzeyde olması, 

 Sunduğu bütün hizmetlerde kendisini sürekli güncellemesi ve yenilemesi, 

 Ekip çalışmasına önem vermesi ve entelektüel çalışma ortamı sağlaması, 

 Firma uçaklarının güvenli olması ve kaza riskinin az olması, 

 Devlet kuruluşu olması. 

3.1.2. İşletmenin Zayıf Yönleri 

 İşletmenin kâr marjlarının düşüş eğiliminde olması, 

 Markanın çok büyümesi sonucu ürün yaşam eğrisinde yükselme devrinin 
sonuna doğru gelinmesi, 

 Çeşitli güvenlik sorunlarının (uçak kaçırma olayları) artması sonucunda 
güvenlik zafiyetinin oluşması, 

 Kalifiye eleman temininde karşılaşılan sıkıntılar/ sorunlar, 

 Bilet fiyatlarının yüksek olması ve marka sadakatinin tam sağlanamaması, 

 Sosyal sorumluluk projelerin yeterli olmaması. 

3.1.3. İşletmenin Önünde Bulunan Fırsatlar 

 Hava ulaştırma sektörünün, hızlı büyüyen ve gelişen sektörlerinden birisi 
olması, 

 Türkiye’nin jeopolitik konumu ve önemi, 

 Lojistik sektörünün dünyada ve Türkiye'de gelişen bir sektör haline 
dönüşmesi, 

 Tüketiciler tarafından ulusal ve uluslararası ulaşımda havayolunun tercih 
edilmesi, 

 Türkiye pazarında orta gelir grubu ile genç nüfusun payının büyük olması, 

 Tüketicilerin büyük çoğunluğunun kentlerde yaşaması ve seyahat 
tercihlerinde, orta ve büyük ölçekli işletmeleri değerlendirmek istemeleri, 

 11 Eylül 2001 saldırısından sonra bazı havayolu şirketlerinin iflas etmesi, 

 Türkiye’nin bir turizm ülkesi olmasının yanı sıra; yıl içerisinde bayram, 
yılbaşı vb. tatil günlerinde tüketicilerin memlekete veya tatil yörelerine 
ulaşım tercihlerinde yükselen trend olan havayolu ulaşımını tercih etmesi. 

3.1.4. İşletmenin Karşı Karşıya Kaldığı Tehditler 

 Dünya genelinde yaşanan uçak kazaları, kaçırma olayları ve terörist 
saldırılar, 

 İnsanların uzun ve kısa mesafeli seyahatlerinde daha güvenli ulaşım olarak 
gördükleri deniz, kara ve demir yolu ulaşım araçlarını tercih etmeleri 
nedeniyle karşılaşılabilecek rekabet zorlukları, 

 Havayolu ulaşım sektöründe, fiyat konusunda oluşan rekabet ortamı, 
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 Uluslararası pazarlarda petrol fiyatlarında yaşanan değişimler, 

 Hac ve umre için kara ve demir yolu ulaşımının serbest hale gelmesi, 

 Dünyada yaşanan ekonomik kriz sebebiyle talepte yaşanan değişimler, 

 Mağazaların mülkiyetinin, genellikle firmaya ait olmaması, değiştirme 
riskinin bulunması, 

 Dış hat uçuşlarında el ve kabin bagajlarında uygulanan sıvı kısıtlaması, 

 Sektöre yeni giren uçak firmaları, 

 Teknolojinin gelişmesiyle yeni uçak modellerin çıkması ve maliyetlerin 
artması 

3.2. Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Stratejileri 

Tüketicilerin istekleri ve ihtiyaçları genellikle farklılık gösterebildiği için ortak 
ihtiyaçlara ve pazarda gösterdikleri tüketici davranışlarındaki benzerliklere göre 
pazar bölümlendirme yapılmaktadır.Pazar bölümlendirme, heterojen bir pazarın 
nispeten benzer ürünlere ihtiyaç duyan tüketici alt gruplarına (bölüm veya 
segmentlere) ayrılması işlemidir (Mucuk, 2004: 102).  Pazarın 
bölümlendirilmesiyle, firmaların kaynaklarını daha etkin kullanabilmesi, tüketici 
ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi, rakiplerini daha iyi tanıyabilmesi, 
amaçlarını daha net belirleyebilmesi ve bu şekilde performansını daha çok 
artırabilmesi söz konusu olabilmektedir. 

 THY, pazar bölümlendirmede birden fazla değişkeni göz önünde 
bulundurmaktadır. Bu değişkenler arasında yer alan coğrafi açıdan yurtiçi 
ve yurtdışı düzenlediği seferlerle bölümlendirdiği müşteri potansiyelini, 
ekonomik bakımdan koltuk fiyatları satışında ekonomik, business class ve 
comfort seçenekleriyle bölümlendirmekte ve müşterilerine değişik 
alternatifler sunmaktadır. 

Türkiye’de 52 (http://www.ekonomist.com.tr) havaalanı olması ve iç pazarda çok 
büyük bir boşluk olması sebebiyle THY iç pazara yönelmiştir. Pazarda dört yerli ve 
pazara girmeyi değerlendiren birkaç havayolu bulunmaktadır. 1992 yılında 
kurulan Onur Air ve Pegasusile 2001 yılında kurulan Atlas jet şirketleri sürekli 
genişlemekte ve pazardan kendilerine pay almaya çalışmaktadır. Başlangıçta hedef 
pazar olarak, büyük şehirlerde yaşayan ve sürekli seyahat eden orta ve üst gelir 
sınıfına sahip bireysel ve şirket çalışanı tüketicileri seçtiği görülen Türk Hava 
Yollarının, ekonomik, business class ve comfort seçenekleriyle uçmak isteyen her 
kesime hitap etmeye başladığı görülmektedir. 

3.3. Satış Sonrası Hizmetleri 

Ürünle ilgili ek hizmetleri kapsayan satış sonrası hizmetler, pazarda firmanın iyi 
bir imaj oluşturmasında, tüketicilerin işletmeyi tercih etmelerinde ve işletmelerin 
uzun vadeli olarak bu durumdan yarar sağlamalarında etkili olmaktadır (Mucuk, 
2004: 146).Günümüzde birçok işletmenin sunduğu satış sonrası hizmetlere 
kurumsallaşmasında önem verdiği görülmektedir. THY, bilet satış şubeleri 
aracılığıyla ve sunduğu satış sonrası hizmetleriyle, kurumsal kimliğinin oluşmasına 
büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Satış sonrası hizmetler, aynı zamanda, işletmenin 
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veya markanın değerini artırıcı bir öğe durumuna da gelmiştir. Firma, her türlü 
müşteri sorununa hızlı ve etkin çözümler üretmenin yanı sıra kullanılmamış 
olması koşuluyla, en geç bir ay içerisinde faturasız/ fişsiz tüketicinin memnun 
kalmadığı ve iade etmek istediği ürünleri geri alabilmektedir. Müşteri ilişkileri 
yönetimi, işletmelerin küresel rekabet karşısında ayakta kalmasını sağlayan oldukça 
önemli bir başarı faktörüdür. (Kotler, 2001: 166). İşletmenin başarısı için 
müşterilerle olan ilişkilere önem vererek müşteri sadakatinin arttırılmasına 
çalışılmalıdır. Müşteriye sağlanan değer, müşterilerin elde ettiği yararların bir 
bileşenidir (Kotler,1998: 80). THY A.Ş., müşteri memnuniyetini değerlendirmek 
üzere her üç ayda bir uçaklarında seyahat eden müşterilerle anketler düzenleyerek, 
kendisini değerlendirmekte ve pazarlama bilgi sistemine katkı sağlamaktadır. Firma, 
müşteri memnuniyeti adına yaptığı anketlerle, müşterilerin satın alma sonrasında 
kullandığı mal ve hizmetler hakkındaki beklentilerini, algılanan kalite, algılanan 
değer, müşteri şikayetleri, müşteri bağlılığı konularında da bilgi sahibi olmaktadır. 
Ayrıca firma, 444 0 849 ulaşım hattı bulunmasının yanı sıra, 800’lü tüketici danışma 
hatlarından da yararlanmaktadır. THY firmasının, müşterileri ile buluştuğu bilet 
satış noktaları, uçak kabin içerisi hava ve yer hizmetlerinde mağaza ortamı olarak 
değerlendirilebilmektedir. Bilet satış noktaları ile uçak kabin içerisinin atmosferi 
(koku, havalandırma, müzik, konfor vb) THY işletmesinin mağaza ortamı 
bakımından değerlendirdiği ve özen gösterdiği unsurlardır. Yine THY müşterilerine 
sağladığı havaalanına ulaşım servislerinin bulunması işletmenin sunduğu hizmetler 
arasında yer almaktadır. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Temel amacı kar elde etmek olan işletmelerin rekabet edebilme ve marka 
olabilmelerinde pazarlama stratejilerinin bilinmesi ve kullanılması önemli bir 
unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de ulaştırma sektörünün sürekli 
gelişmesi ile birlikte, THY A.Ş.’de sürekli gelişme göstermiş ve günümüzde 228 dış, 
48 iç hat olmak üzere 276 (www.turkishairlines.com.tr)uçak seferi 
düzenlemektedir. Ayrıca rezervasyon ve bilet satışını gerçekleştirmektedir. Son 10 
yıl içerisinde pazardaki boşluğu değerlendirerek satışlarını hızla arttırmış ve 
küresel marka olmayı başarmıştır. Firma, Türkiye’de ve dünyada meydana gelen 
teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve yenilikleri uygulamaktadır. 
Müşterilerine, kendilerini güvende ve rahat hissedecekleri bir hava ulaşım ortamı 
oluşturmayı sağlamıştır/ sağlamaktadır. 

2002–2012 yılları arasında Ortadoğu ve Arap ülkelerinde en fazla tercih edilen 
havayolu şirketi olan THY A.Ş., “Ne kadar çok yere uçarsak o kadar pazar payı olur” 
anlayışını uygulayarak başarı sağlamıştır. THY A.Ş.’nin, sivil hava ulaştırma 
sektöründe, Türkiye ve dünya pazarında oluşan fırsatı değerlendirdiği ve uyguladığı 
pazarlama stratejileri ile Türkiye pazarının yaklaşık % 90’ını kontrol ettiği 
görülmektedir. Bu kapsamda THY A.Ş. işletmesinin durumu pazarlama faaliyetleri 
çerçevesinde aşağıdaki şekilde değerlendirilebilir: 

 İşletme, Türkiye pazarındaki boşluğu iyi değerlendirmiş ve hizmet 
sektöründe başarılı olan firmalar arasında yer almıştır. Ancak, müşteri 
potansiyeli bulunan Orta Doğu, Balkanlar, Rusya ve Avrupa Birliği ülkeleri 
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başta olmak üzere, ulusal pazarda elde edilen başarının henüz uluslararası 
pazarda yakalanamadığı düşünülmektedir. 

 THY'nin diğer işletmeler gibi sadece kendi reklamını yapmakla kalmayıp 
bayrak taşıyıcı olması nedeniyle Türkiye’yi de her alanda uluslararası 
platformda başarılı bir şekilde temsil edip, ülke tanıtımına katkı sağladığı 
söylenebilir. 

 İşletmenin, tutundurmada yararlanabileceği ülke içi veya dışında birçok 
sloganı bulunmaktadır. Çalışanlarına yönelik kullandığı “Biz bir aileyiz, 
şirketimizi seviyoruz” veya “Bayrağımızı taşıyoruz, şirketimizi seviyoruz” ve 
“We are globally yours” gibi alışılmış ve klasik sloganların yerine daha 
değişik, ilgi çeken, iddialı ve küresel markayı tamamlayabilecek yeni bir 
sloganın bulunması yerinde olabilecektir. Örneğin, “Turks blew the world” 
(dünyayı uçuran Türk) biçiminde kullanabileceği bir sloganın markaya katkı 
sağlayabileceği ve uluslararası bir marka olma yolunda etkili olabileceği 
düşünülmektedir. 

 İşletme, benimsediği müşteri odaklılık ile müşteri değeri yaratarak müşteri 
ilişkilerinde başarısını arttırmayı amaçlamakta ve kaliteli hizmet anlayışını 
ön planda tutmaya çalışmaktadır. Ancak müşteri veri tabanının 
oluşturulmaması ve teknolojiden yeterince yararlanılmaması eksiklik olarak 
değerlendirilebilir. Bu durum, müşterinin ürün kullanımı, öneri ve şikayetleri 
gibi işletmeye fayda sağlayacak unsurlardan etkin bir şekilde faydalanmasını 
engelleyebilir. 

 THY A.Ş.nin öncelikli olarak, Türkiye pazarında satışlar ve liderlik konusunda 
başarılı olduğu görülmektedir. Her işletme gibi büyüme ve genişleme 
stratejilerini uygulayarak, ulusal pazarda olduğu gibi uluslararası pazarlarda 
da bir dünya markası olmayı amaçlamalıdır. 

 İşletmenin ulusal ve uluslararası iletişim araçlarında reklamlara büyük önem 
verdiği görülmektedir. Hatta 2011 yılı şampiyonlar ligi finalini oynayan iki 
büyük takımın (Barcelona ve Manchester United) resmi sponsoru olmayı 
başarmıştır. Reklamlarında marka olan kişileri kullanması da işletmeye daha 
da değer katmıştır. Dünyaca ünlü spor kulüpleri ve sporcularla sponsorluk 
anlaşmaları yapan THY, Avrupa Basketbol Ligi isminin “Turkish Airlines 
Euroleague” olarak değişmesini sağlamış, 9–12 Ekim 2012 tarihleri arasında 
dünyanın en iyi golf oyuncularının katıldığı dünya klasmanında bir turnuvaya 
“Turkish Airlines World Golf Final” adını vermiş olup,her sene bu sponsorluk 
faaliyetlerini devam ettirmektedir. 

 2013 yılında Brand Finance’in “Marka Ülkeler” araştırmasına göre Türkiye 
487 milyar dolar marka değeri ile dünyanın en değerli 19. marka ülkesi 
olurken, THY 6. Sıradan 2.sıraya yükselen marka olmuştur. Aynı kuruluşun 
düzenlemiş olduğu marka değeri ve derecelendirmesinde THY şirketi marka 
değeri 1.681 milyar dolar ve marka derecesi AA olarak belirlenmiştir. Ayrıca 
her yıl düzenlenen ve dünyanın en iyi havayolu ve otel sadakat programlarını 
belirleyen “Freddie” 2012 Ödüllerinde Miles&Smiles programı ile 
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Avrupa/Afrika bölgesinde "En İyi Hava Yolu Programı" ve "En İyi Kredi Kartı 
Programı" dallarında THY A.Ş.’ni ödüle layık görmüştür. 

 Şirket 2003–2004 yılında strateji değişikliğine giderek daha önce iki nokta 
arası düzenlediği seferler yerine, bulunduğu coğrafya gereği köprü vazifesi 
gören İstanbul’u bir üs yapmak istemiş ve İstanbul’u, havayolu transfer 
merkezi yapmayı hedeflemiştir. İstanbul’u dünyanın aktarma merkezi 
yapmak stratejisi, hem şirket hem ülke açısından önemli bir karar olarak 
değerlendirilebilir. 

Türk Hava Yolları A.Ş.2023 vizyonu doğrultusunda dünyada ilk 10 havayolu şirketi 
arasına girmeyi ve global bir marka olmayı hedeflemektedir. İşletmenin, ülke 
vizyonu ile paralel bir şekilde hem nicelik hem nitelik bakımından sürekli büyüme 
ve gelişme politikasını uyguladığı görülmektedir. Bununla birlikte, işletmenin yeni 
uçaklar almayı hedefleyerek filosunu yenileme ve genç tutma stratejisiyle daha çok 
müşteri çekmeyi amaçladığı da söylenebilir. 
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