
About Turkish Airlines:  

We fly to more countries than any 
other airline 
Keeping up to date with technology is an essential component of our innovation aims and in 
maintaining that we have the youngest and most modern fleet in Europe. Our fleet had flourished 
thanks to our high-tech, fuel-efficient and environmentally conscious aircraft purchases that provide a 
high level of comfort.  

Due to our unrivaled flight network, young and modern fleet, comfortable seats and delicious treats, 
we have earned the title of the Best Airline in Europe. With great passion and ambition, we fly to 
almost all countries around the world. We thrive on the unique discoveries we deliver to our 
passengers. Turkish Airlines has engraved its name with exciting world-renowned sponsorships and 
advertisements.  

We proudly carry the Turkish flag across the globe, opening doors to the wider world for our 
passengers. Our growing passion over the years has earned us the title of the airline that flies to most 

countries in the world. Established in 1933 with a fleet of five aircraft, Star Alliance member Turkish 
Airlines has a fleet of 395 (passenger and cargo) aircraft flying to 342 worldwide destinations as 289 
international and 53 domestics in 129 countries. 

More information about Turkish Airlines can be found on its official website 
www.turkishairlines.com or its social media accounts on Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, 
and Instagram. 

Türk Hava Yolları Hakkında: 

Dünyanın en çok ülkesine uçan 
havayolu 
Avrupa’nın en genç ve modern filosuna sahip olma hedefiyle hızla ilerledik ve daima teknolojinin sıkı 
bir takipçisi olduk. Üst düzey konfor sunan, yüksek teknolojik donanıma sahip, yakıt tasarruflu ve 
çevreye duyarlı uçak alımlarımızla filomuz devleşti.  

Rakipsiz uçuş ağımız, genç ve modern filomuz, konforlu koltuklarımız ve leziz ikramlarımız bizi 
Avrupa’nın En İyi Havayolu yaptı. Yolcularımızı benzersiz keşiflerle buluşturma arzumuzla dünyada 
neredeyse uçmadığımız ülke kalmadı. Dünyaca ünlü sponsorluklarımız ve herkesin heyecanla bir 
yenisini beklediği reklamlarımız Turkish Airlines adını akıllara kazıdı.  

Türk bayrağını dünyanın dört bir yanına gururla taşıyor, yolcularımıza daha büyük bir dünyanın 
kapılarını aralıyoruz. Yıllar geçtikçe büyüyen tutkumuz dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu 

olmamızı sağladı. 1933 yılında 5 uçaktan oluşan mütevazı bir filo ile kurulan Star İttifakı üyesi Türk 
Hava Yolları, bugün 395 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 289 uluslararası, 53 yurtiçi olmak üzere 
dünyada 129 ülke ve 342 noktaya uçmaktadır.  

Türk Hava Yolları ile ilgili daha geniş bilgiye www.turkishairlines.com web adresinden veya 
Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin ve Instagram sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilir. 

 

http://www.turkishairlines.com/
http://www.turkishairlines.com/
https://www.facebook.com/turkishairlines
https://twitter.com/TurkishAirlines
https://www.youtube.com/user/TURKISHAIRLINES
https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines
http://www.instagram.com/turkishairlines
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