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Istanbul, den 12 januari 2018  

 

Turkish Airlines gör ett starkt 2017 – överträffar förväntningarna 
 

I december uppmättes den högsta beläggningsgraden i företagets historia 

  

Turkish Airlines avslutade 2017 på bästa sätt. Totalt flög 68,9 miljoner med 

flygbolaget under 2017 – en ökning av antalet passagerare med 9,3 procent jämfört med 

föregående år. Beläggningsgraden för året skrivs till 79,1 procent, vilket innebär en 

ökning med 4,7 procentenheter från året innan.  

Redan i januari 2017 förutspådde Turkish Airlines styrelseordförande och 

ordförande för bolagets verkställande utskott, M. İlker Aycı, fjolårets framgångar och 

starka avslutning på året: 

– Vi tror att 2017 blir ett betydligt bättre år än 2016. De planerna och besparingar 

vi har genomfört talar för det, samtidigt som vi fortsätter att analysera förhållandena i 

vårt hemland och vår region. Vi tittar också noggrant på hur branschen utvecklas och 

vilka trender som dyker upp inom både turism och flygresande. Jag tror att vi kommer 

avsluta 2017 på ett bra sätt och vi går in i det nya året med en förnyad kraft, ett stärkt 

varumärke och en större marknadsandel. 

 

Sammanfattning av Turkish Airlines trafik i december 2017: 

 

• Beläggningsgraden för inrikes och internationella flygningar nådde den högsta 

nivån i Turkish Airlines historia. Totalt sett ökade beläggningsgraden för 

december med 5,1 procentenheter till 79,7 procent, vilket är en ökning av 

tillgängliga passagerarkilometer på 8,9 procent, medan den internationella 

beläggningsgraden ökade med 5 procentenheter till 79,2 procent.  

• En tvåsiffrig ökning av efterfrågan (intäkt per kilometer) som påbörjades i juli 

och fortsatte upp till 16,3 procent. 

• Det totala antalet passagerare för december ökade med 21,4 procent till 5,5 

miljoner passagerare. Jämfört med december 2015 ökade antalet passagerare och 

efterfrågan med 17 procent. 

• Om man räknar bort transferpassagerare ökade antalet internationella resenärer 

med 39 procent. 

• I december ökade fraktvolymen med 18,4 procent jämfört med december 2016. 

De största förklaringarna hittas i Mellanöstern, som ökade med 28,7 procent och i 

Europa, som ökade med 24 procent.   
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• I december ökade beläggningsgraden i samtliga regioner. Mellanöstern, 

Nordamerika och Afrika visade alla tydliga ökningar på 7,1 procentenheter, 6,8 

procentenheter respektive 5,6 procentenheter. 

 

Sammanfattning av Turkish Airlines trafik under helåret 2017: 

 

• Under 2017 ökade efterfrågan och det totala antalet passagerare med 7,9 

respektive 9,3 procent, jämfört med 2016. Det totala antalet passagerare uppgick 

till 68,6 miljoner. 

• Under 2017 ökade den totala beläggningsgraden med 4,7 procentenheter till 79,1 

procent, medan beläggningsgraden för internationella flygningar ökade 5 

procentenheter till 78,4 procent.  

 

 

About Turkish Airlines: 

Established in 1933 with a fleet of five aircraft, Star Alliance member Turkish Airlines is a 4-star airline today with a 
fleet of 331 (passenger and cargo) aircraft flying to 300 worldwide destinations as 251 international and 49 domestic, 
in 120 countries. According to the 2017 Skytrax survey, Turkish Airlines, already having a six consecutive years of 
“Best Airline in Europe” award between 2011-2016, now chosen as the "Best Airline in Southern Europe" for the ninth 
consecutive times. Having won the "Best Economy Class Onboard Catering" award in 2010, Turkish Airlines also 
awarded as the World’s "Best Business Class Onboard Catering” in 2013, 2014 and 2016, and 2017. Winning the 
“World’s Best Business Class Lounge” award in 2015 and 2017, the global carrier also picked up the World’s “Best 
Business Class Lounge Dining” award for the third consecutive years according to this year’s survey results. 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 

 

About Star Alliance: 

The Star Alliance network was established in 1997 as the first truly global airline alliance to offer worldwide reach, 
recognition and seamless service to the international traveller. Its acceptance by the market has been recognized by 
numerous awards, including the Air Transport World Market Leadership Award and Best Airline Alliance by both 
Business Traveller Magazine and Skytrax. The member airlines are: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air 
China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa 
Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian 
Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI 
and United. Overall, the Star Alliance network currently offers more than 18,450 daily flights to 1,300 airports in 190 
countries. Further connecting flights are offered by Star Alliance Connecting Partner, Juneyao Airlines. 

 

 


