
Pazar
Havayolu taşımacılığı 2012 yılında geçen yıla oranla 
%10.4 artışla, 130 milyon yolcuya ulaştı. 2012 yılı 
sonu itibarıyla iç hat yolcu trafiği %10.8 artışla   
64 milyon 548 bin 932, dış hat yolcu trafiği ise 
%10.2 artışla 65 milyon 408 bin 929 oldu. Direkt 
transit yolcu trafiği 672 bin 293 olarak gerçekleşti. 
2011 yılına göre uçak trafiği iç hatlarda %3.5 artışla 
599 bin 670’e, dış hatlarda 6.1 artışla 490 bin 
962’ye ulaştı.     
 2011 yılına göre uçak trafiği iç hatlarda %3.5 
artışla 599 bin 670’e, dış hatlarda 6.1 artışla 490 bin 
962’ye yükseldi. Hizmet verilen toplam uçak trafiği 
283 bin 8 üst geçiş trafiği (overflight) ile birlikte 
1 milyon 373 bin 640 oldu. Yolcu ve uçak 
trafiğindeki artışlara paralel olarak yük 
taşımacılığında da artış kaydedildi. 2012 yılı sonu 
itibarıyla %6.6 artışla 2 milyon 397 bin 788 ton yük 
(Kargo+Posta+Bagaj) taşımacılığı gerçekleştirildi. 
 
Başarılar                                                                                                                
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 
Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) tarafından 
işletilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası 
Havalimanı; yurt içinde ve yurt dışında aldığı 
birçok ödülle başarısını tescilledi. 
 Sabiha Gökçen, 2010 yılında “Dünya Düşük 
Maliyetli Havayolları Kongresi” (World Low Cost 
Airlines Congress) tarafından “Dünyanın En İyi 
Havalimanı” seçildi. Sabiha Gökçen’in kurumsal 
web sitesi “www.sabihagokcen.aero” 8. Altın 

Örümcek Web Ödülleri’nde halk oylamasında, 
Turizm/Seyahat Kategorisinde “Halkın Favorisi” 
seçildi. Havalimanı, saygın ekonomi dergileri Capital 
ve Ekonomist’in ortaklaşa düzenlediği “Türkiye’nin 
En Başarılı Turizm Yatırımları 2010” araştırmasında, 
tüm kategorilerin en önemli ödülü olan “En 
Büyük Turizm Yatırımları” kategorisinde birinciliğe 
layık görüldü. Sabiha Gökçen, dünya havacılık 
sektörünün en önemli aktörlerini bir araya getiren 
“16. Dünya Güzergâh Geliştirme Forumu”nda 
(Routes), coğrafi kategoriye göre belirlenen adaylar 
içerisinde, Güney Avrupa kategorisinde “Yüksek 
Övgüye Değer Ödülü”ne layık görüldü. Havalimanı, 
2010 yılında dünyanın önemli havacılık haber ve 
analiz sitesi “anna.aero” tarafından, “Avrupa’da 
Yolcu Trafiğini En Fazla Artıran Havalimanı” seçildi. 
“Airport Traffic Growth Awards” kapsamında, 
5-10 milyon yolcu kapasiteli havalimanları arasında 
da Sabiha Gökçen birinci oldu.
 Sabiha Gökçen, 2011 yılında da ödüle 
doymadı. Tekeli-Sisa Mimarlık ortaklığı tarafından 
projelendirilen Sabiha Gökçen’in yeni terminal 
binası, Google ve Bloomberg televizyonu iş 
birliği ile düzenlenen “2011 Avrupa Gayrimenkul 
Ödülleri”nde “En İyi Kamu Hizmeti Geliştirme 
Projesi” seçildi. Havalimanı; “Dünya Gayrimenkul 
Ödülleri”nde, “Dünyanın En İyisi” olabilmek 
için; Asya Pasifik, Afrika, Amerika ve Orta Doğu 
bölgelerinin en iyi projeleriyle yarıştı. 2011 
yılında yeni terminal binası, Avrupa Yapısal Çelik 
Birliği (ECCS) tarafından “Avrupa Çelik Tasarım 

Ödülü”ne layık görülen Sabiha Gökçen, dünyanın 
önemli havacılık haber ve analiz sitesi “anna.aero” 
tarafından da ikinci defa “Avrupa’da Yolcu Trafiğini 
En Fazla Artıran Havalimanı” seçildi. “Airport 
Traffic Growth Awards” kapsamında, 10 milyon ve 
üzeri yolcu kapasiteli havalimanları arasında Sabiha 
Gökçen birinci seçilirken; havacılık sektöründe 
dünyanın en önemli etkinliği olan Avrupa Güzergâh 
Geliştirme Forumu’nda (Routes Europe), coğrafi 
kategoriye göre belirlenen adaylar içerisinde Güney 
Avrupa kategorisinde 2010 yılında olduğu gibi 
“Highly Commended” (Yüksek Övgüye Değer) 
ödülüne layık görüldü.
 Sabiha Gökçen, 2012 yılında Türkiye’nin turizm 
oscarları olarak kabul edilen “Skalite 2012 - 
Turizmde Kalite Ödülü” aldı ve “Superbrands 
Türkiye” tarafından “Türkiye’nin Süpermarkaları” 
listesindeki tek havalimanı markası oldu. Aynı yıl 
kalite konusunda dünyanın en önemli referans 
kuruluşlarından biri olan Business Initiative 
Directions (BID), Sabiha Gökçen’i “Dünya Kaliteye 
Bağlılık Ödülü”ne layık gördü. Sabiha Gökçen; 
Türkiye’nin ilk seyahat dergisi Voyager tarafından 
gerçekleştirilen “En İyiler Kimler” “Voyager 
Seyahat Ödülleri 2012” anketi sonucunda, “En İyi 
Havalimanı Ödülü”nün sahibi oldu. Her kategori 
için belirlenen kriterlerde oy kullanan Voyager 
okurlarının “En İyileri” seçtiği ankette havalimanı 
kategorisinde ödül alan Sabiha Gökçen, gecede 
aynı zamanda “En İyi Uçuş Bilgisi Tabela Rahatlığı” 
dalında da ödüle layık görüldü. Sabiha Gökçen; 
havacılık sektöründe Avrupa’nın en önemli etkinliği 
olan Avrupa Güzergâh Geliştirme Forumu’nda 
(Routes Europe), Güney Avrupa ve Akdeniz 
kategorisinde, “En İyi Pazarlama Ödülü”nü 
(Best Marketing Award) aldı. 
 2009 ve 2010 yıllarında Avrupa’nın ve dünyanın 
en hızlı büyüyen havalimanı seçilen İstanbul Sabiha 
Gökçen Uluslararası Havalimanı; Uluslararası 
Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından 
yapılan değerlendirmeye göre 2012 yılında da 
kendi grubunda Avrupa’nın en hızlı büyüyen 
havalimanı oldu.
 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda faaliyet gösteren, 
yoğun iş ve seyahat temposu olan misafirler için 
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seyahati daha konforlu ve zevkli hale getiren 
ISG Airport Otel’e dünyaca ünlü seyahat siteleri 
HolidayCheck.com ve Tripadvisor.com’dan iki 
ödül geldi. İSG Airport Otel, Tripadvisor.com’dan 
“Certificate Of Excellence For The Year Of 2012”, 
HolidayCheck.com‘dan ise “Quality Selection 2012 
Ödülü”nü aldı.
 
Tarihçe                                                                                                        
Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden Limak 
Holding, Hindistan’ın önde gelen altyapı 
gruplarından GMR Infrastructure ve 1991 yılından 
bu yana havalimanı işletmeciliği yapan Malaysia 
Airports Holdings Berhad ortaklığında kurulan  
ISG A.Ş., Sabiha Gökçen’deki mevcut terminallerin 
işletme hakkının yanı sıra otopark işletmesi, yer 
hizmetleri, kargo, uçak yakıt ikmal operasyonları 
ve havalimanı oteli ile CIP tesislerini 20 yıl süre ile 
işletme hakkını 1 Mayıs 2008’de devraldı. 
 Sabiha Gökçen’in 20 yıllık işletme hakkını  
1 milyar 932 milyon Euro karşılığı devralan İstanbul 
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım 
Yapım ve İşletme A.Ş. (İSG), asgari 336 milyon 
Euro düzeyinde de yatırım yaptı. Bu yatırımların 
en önemli bölümünü oluşturan Sabiha Gökçen’in 
hızlı büyümesine katkıda bulunacak ve yıllık 
yolcu kapasitesini 25 milyona çıkaran toplam 
320 bin m2’lik yeni terminal binası ve ekleri 
uluslararası normlarda, modern bir mimari anlayış 
ile çevreci bir yapı olarak inşa edildi ve 31 Ekim 
2009 tarihinde hizmete açıldı. Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nın yeni terminal binası ve ekleri, 
18 ay gibi rekor bir sürede tamamlandı.
 
Ürün                                                                                                                  
Sabiha Gökçen Havalimanı erişim imkanları 
açısından kolay ulaşılır bir konumda Kadıköy’e  
40 km, Pendik’e 12 km, Taksim’e ise 50 km 
mesafede bulunuyor. Havalimanına TEM otoyolu 
bağlantısı ile ulaşım kolaylıkla sağlanıyor. Kişisel 
otomobiller haricinde, belediye otobüsleri, taksi, 
Havaş ve Havataş servisleri, deniz otobüsü ve 
tren ile ulaşım olanakları mevcut. Kırmızı ışıksız 
ulaşılan tek havalimanı konumunda bulunan Sabiha 
Gökçen, hem toplu taşıma olanakları hem de 
kara ve deniz bağlantısı sayesinde benzersiz bir 
lokasyona sahip bulunuyor. Ayrıca Kadıköy - Kartal 
metrosunun havalimanına uzatılmasına yönelik 
projeler devam ediyor. Kaynarca üzerinden 
yapılacak metro bağlantısı tamamlandığında Sabiha 
Gökçen, metronun yanı sıra Marmaray ile de 
birleşmiş olacak. 
 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 8.5 
şiddetindeki bir depreme dayanabilecek şekilde 
inşa edildi. İnşaatında kullanılan sismik izalosyon 
sistemleri sayesinde Amerikalı Risk Management 
Dergisi tarafından “Yeryüzünün En Güvenli  
Beş Yerinden Biri” olarak seçildi.
 Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmecisi İstanbul 
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım 
Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG), yönetim sistemleri 
ve işletme anlayışındaki mükemmelliği aldığı 
sertifikalarla da tescil ettiriyor. ISG, son olarak SGS 
Belgelendirme Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen 
denetim neticesinde, Çevre Yönetim Sistemi (ISO 
14001) ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim 
Sistemi (OHSAS 18001) sertifikalarını almaya hak 
kazandı.  
 Sabiha Gökçen’in işletmecisi ISG, Ulaştırma 
Bakanlığı’na Bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
(SHGM) tarafından Türkiye’nin ilk “Engelsiz 
Havalimanı” kuruluşu unvanına layık görüldü. 
Havalimanında engelliler için oluşturulan altyapı 
sayesinde; otoparkta engelli yolcular için özel 
park alanları oluşturuldu. Engelli yolcular için özel 
terminal giriş noktaları yapıldı. Görme engelliler 
için terminal dışında ve içinde yapılan hissedilebilir 
yüzeyler, sesli uyarı sistemiyle donatılmış özel asansör 
ve yürüme bantları konuldu. Özel dizayn edilmiş, 
terminal danışma-check-in noktaları, yönlendirme 
tabelaları ve pasaport noktaları oluşturuldu ve 
engelliler için tuvaletler özel tasarlandı.

 Sabiha Gökçen’in bütün diğer avantajlarının yanı 
sıra bir diğer farklılığı da yolculara rötarsız uçuş 
imkanı sağlaması. Havalimanında yapılan uçuşlarda 
2012 yılında zamanında kalkış oranı %92 civarında 
gerçekleşti.
 Sabiha Gökçen’in yeni terminal binası ve 
eklerinde: 112 adet check-in kontuarı, 24 adet self 
check-in kiosku, gelen ve giden yolcular için toplam 
50 pasaport kontuarı, yiyecek ve içecek sektörünün 
önde gelen markalarının hizmet verdiği 5 bin m2’lik 
restoran ve kafe alanı, 3 bin 300 m2’si gidiş bölümü 
ve bin 200 m2’si geliş bölümünde olmak üzere 
toplam 4 bin 500 m2’lik alana yayılan ve işletmesini 
SETUR’un üstlendiği Duty Free alanıyla hizmet 
veriliyor. Havalimanında üç adet apron manzaralı 
Yelken lounge ve CIP bölümleri, terminal binası 
ile bağlantılı iki katlı VIP binası, 400 m2 konferans 
salonu, 4 bin 718 araç ve 72 otobüs kapasiteli 
dört katlı otopark, Kara ve hava tarafından ayrı 
girişleri olan 128 odalı havalimanı oteli, sekiz adet 
en büyük gövdeli (IATA kod E) veya 16 adet orta 
gövdeli (IATA kod C) uçağa eş zamanlı hizmet 
verilebilecek çoklu uçak park ettirme sistemi ve 
EDS (Patlayıcı Teşhis Sistemleri) bagaj görüntüleme 
sistemi bulunuyor. 
 
En Son Gelişmeler                                                                                               
Sabiha Gökçen’den, 2012 yıl sonu itibarıyla  
47 havayolu şirketi uçuş gerçekleştiriyor. Sabiha 
Gökçen halen 90 dış hat, 33 iç hat toplam 
123 uçuş noktası ile havayolu ulaşımını tercih eden 
yolculara hizmet veriyor. Sabiha Gökçen Yolcu 
Trafik İstatistikleri’ne bakıldığında 2012 yılında  
14.9 milyon yolcu rakamına ulaşıldığı görülüyor.  
Bu oran bir önceki yıla göre oransal anlamda 
%8.4’lük bir artışa karşılık geliyor. 2013 yılında  
10 milyon iç hat, 8.2 milyon iç hat olmak üzere 
toplam 18.2 milyon yolcuya ulaşılması hedefleniyor.  
 ISG, SHGM tarafından başlatılan “Yeşil 
Havalimanı Projesi” kapsamında istenilen koşulları 
yerine getirerek “Yeşil Kuruluş” unvanına layık 
görüldü.

 
 

Havalimanında bir diğer yenilik ise ISG Mobil 
uygulaması oldu. ISG’nin ücretsiz Mobil uygulaması 
iOS ve Android işletim sistemli telefon kullanıcıları 
için Apple App Store ve Google Play Store’da 
yerini aldı.
 
Promosyon                                                                                                           
ISG, 1 Mayıs 2008’de gerçekleşen işletme devri 
sonrasında yazılı basında ilanlar aracılığı ile işletmeyi 
devraldığını duyurdu. 31 Ekim 2009 tarihinde 
hizmete giren yeni terminal binasının lansmanı için 
bir reklam kampanyası düzenledi. Bu kampanya 
öncesi PR ajansı, kreatif reklam ajansı ve medya 
satınalma ajansı seçimi amacıyla bir konkur yaptı. 
“Dünyanın her yerine yeniden uçun” mesajının 

verildiği kampanya Ocak - Şubat 2010 tarihlerinde 
tematik TV kanalları, yazılı basın ve açık hava 
mecralarında yer aldı. Bu lansmanın dışında 
bugüne kadar dönem dönem bir takım mesajların 
paylaşıldığı reklam çalışmaları da oldu. Bu reklam 
çalışmalarında, rötarsız havalimanı, uluslararası 
uçuş ağı, ulaşım kolaylığı, yakınlık, terminal içi 
operasyonel rahatlık gibi pozitif yönlerin ortaya 
çıkarılarak mevcut algının güçlendirilmesi için 
çalışıldı. Bu mesajlar son bir yılda özellikle sosyal 
medya mecralarında da takipçileriyle paylaşılıyor. 
Bu duyurular sırasında düzenlenen kampanyalarla 
da daha fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor. 
 
Marka Değerleri                                                                                                
Sabiha Gökçen Havalimanı,Türkiye’nin yurt dışına 
açılan kapısı konumunda bulunuyor. Teknolojik 
altyapısı ve yolculara sunduğu imkanlarla seyahati 
konforlu ve keyifli bir deneyim haline getirmeyi 
hedefliyor. Sabiha Gökçen, kolay ulaşım imkanı, 
engelsiz havalimanı oluşu, 4 bin 500 m2’lik Duty 
Free alanı, yiyecek ve içecek sektörünün önde 
gelen markalarının hizmet verdiği 5 bin m2 restoran 
ve kafe alanı, kara ve hava tarafından ayrı girişleri 
olan 128 odalı havalimanı oteli ve daha pek çok 
ayrıcalığıyla Avrupa’daki en yeni havalimanı olmanın 
yanı sıra, dünyadaki pek çok havalimanının da 
örnek aldığı bir işletme yapısına sahip bulunuyor. 
Yenilenmiş ve genişletilmiş ek yatırımların işleme 
alınmasının hemen ardından başlayarak, yaklaşık 
dört yılda kendi sektörünün hemen hemen tüm 
uluslararası ödül ve sertifikasını toplamış olması da 
bu iddianın önemli bir kanıtı.  
 Markanın öne çıkan özellikleri; müşteri odaklı, 
çevreci, pratik ve fonksiyonel, rötarsız, yakın, 
engelsiz, uluslararası uçuşlara sahip havalimanı 
olması olarak sıralanıyor.
 
www.sabihagokcen.aero
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

İstanbul Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havalimanı 

›	İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 

	 yeni terminal binası ve ekleri inşaatı 18 ay gibi
 rekor bir sürede tamamlandı.

›	Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 300 adet sismik  
 izolatör bulunuyor.

›	ABD’nin en prestijli yayınlarından “Risk  
 Management” Dergisi tarafından “Yeryüzünün 
 En Güvenli Beş Yerinden Biri” olarak gösterildi.

›	Dünyanın depreme dayanıklı en büyük   
 monoblok binası.


