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ÖNSÖZ

Havalimanları gerek operasyonel gerekse sosyo-ekonomik alanda son derece karmaşık
işletmelerdir. Bu karmaşık yapıya, havacılığın gerektirdiği kesintisiz, zamanında ve her şeyden
önce emniyetli ve aynı zamanda güvenli hizmet verme gereği de eklendiğinde havalimanlarının
yönetimi de, doğal olarak, başlı başına bir mücadele alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Havalimanı
işletmeciliği ise, günümüzde değişen bir kavramdır. Uzun yıllar kamu yönetiminin temel
örneklerinden olan havalimanları günümüzde, kamu işletmeciliğinden, kamu-özel işbirliği
modellerine ve özel sektör işletmeciliğine sahne olan, rekabetçi yapıda yeni bir endüstriye
dönüşmektedir.
Bu kitapta işletmeciliğin ve yönetimin temel unsurları, havalimanı işletmeciliğinde günümüzde
öne çıkan alanlar bağlamında ele alınmıştır. Bir işletme ve yönetsel sistem olarak havalimanı ele
alındıktan sonra, havalimanlarının mülkiyet ve işletim yapıları, ekonomik yapıları ve finansmanı
irdelenmiştir. Havalimanlarının gitgide daha ticari işletmelere dönüşmelerinde geliştirmeleri
gereken ticari stratejiler ile bu strateji ve yönetim uygulamalarını destekleyerek geliştiren
performans ve kalite yönetimi de ayrı bölümler halinde ele alınmıştır. Havalimanı yönetiminde
operasyonel olduğu kadar, idari anlamda da geniş yer tutan emniyetin ve güvenliğin yönetiminin
de ayrı bir bölüm halinde ele alınması gerekli görülmüştür.
Bu kitabın hazırlanmasında havayolu firmalarının el kitapları ve havacılık sektöründe söz sahibi
olan otoritelerin ilgili dokümanları incelenmiştir. Havacılık sektöründeki işlemlerin ulusal ve
uluslararası kurallar gereği çok ayrıntılı olması nedeniyle konular genel olarak ele alınmıştır.
Havacılık sektöründe kullanılan terimlerin yabancı kökenli olması ve yabancı terminolojinin
operasyonel faaliyetlerde kullanılması nedeniyle kitap genelinde bu terimlere yer verilmiştir..
İstanbul, 2017
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KISALTMALAR
AIP: ............................Havacılık Bilgi Yayınları
ATC: ...........................Hava Trafik Kontrol
AOC:...........................Airline Operator's Certificate (Uçak Üreticisi Sertifikası)
CIP: ............................Ticari Olarak Önemli Kabul Edilen Yolcular
DCS:............................Kalkış Kontrol Sistemi
DHMİ:.........................Devlet Hava Meydanları İşletmesi
EU:..............................Avrupa Birliği
FIR:.............................Uçuş Bilgi Bölgesi
FIC:.............................Uçuş Bilgi Merkezi
GEN:...........................Genel
GSYH:........................Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
IATA:..........................Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
ICAO:.........................Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı
ISO:.............................Uluslararası Standartla Teşkilatı
LCC:............................Düşük Maliyetli Taşıyıcılar
SHK:...........................Sivil Havacılık Kanunu
SHY:...........................Sivil Havacılık Yönetmeliği
SID:.............................Standart Kalkış Rotası
PAT:............................Pist, Apron, Taksi Yolu
TBMM:.......................Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCDD:........................Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları
THY:...........................Türk Havayolları
TSE:............................Türk Standartları Enstitüsü
TUIK:.........................Türkiye İstatistik Kurumu
VIP:............................Çok Önemli Kabul Edilen Yolcular
YİD:...........................Yap-İşlet-Devret
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YAZAR NOTU
Havacılık endüstrisinin 1900'lü yıllar itibariyle gelişme göstermesi ile birlikte sistemsel olarak
genişlemiştir. Havalimanı yatırımları havacılık sektörüne yönelik talebin artması ile birlikte
yükselmiştir. Havalimanı faaliyetlerinin gelişmesi bu sektörde yer alan kuruluşların gelişmesini
hızlandırmıştır. Yer operasyonları ve yer hizmetleri faaliyetleri de bu sektörde önemli yer
tutmaktadır.
Bu ders kitabı ile birlikte öğrencilerin havalimanı yönetimi hakkında genel bilgi sahibi olmaları
amaçlanmıştır. Ayrıca havacılık sektöründe büyük öneme sahip emniyet, güvenlik ve hava trafik
konularına da değinilmiştir.
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1. HAVACILIK SEKTÖRÜ VE HAVALİMANLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. HAVACILIK SEKTÖRÜ VE HAVALİMANLARI
1.1. Havacılık Sektörünün Gelişimi
1.2. Havacılık Sektörünün Yapısı
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1.3. Havalimanı Nedir?
1.4. Havalimanları Sistemleri Nelerdir?
1.5. Havalimanlarında Farklı Faaliyetler Nelerdir?
1.6. Dünyada ve Türkiye’de Havayolu Taşımacılığı
1.7. Türkiye’de Güncel Havacılık
1.8. Türkiye’de Yer Hizmetleri Sektörü

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
• Havacılık sektörünün gelişimi nasıl olmuştur?
• Havalimanı nedir?
• Kimler havalimanı çalışma ortaklarıdır?
• Türkiye'deki havacılık sektörü gelişimini açıklayınız.
• Önümüzdeki yıllarda yer hizmetleri sektöründe gerçekleşmesi beklenen gelişmeleri
araştırınız.
• Türkiye'nin havacılık politikalarını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Havacılık Sektörünün
Durumu

Havacılık durumu hakkında
bilgiye sahip olabilmek

Okuma faaliyetleri

Havacılık Sektörünün
Yapısı

Havacılık sektörünün
yapısını kavrayabilmek

Araştırma yaparak

Havalimanı Nedir?

Havalimanı ile ilgili
faaliyetleri tespit etmek

Faaliyetler incelenerek

Havalimanları Sistemleri

Havacılık ve havalimanı
ilişkisini analiz incelemek

Araştırma yapılarak

Havayolu taşımacılığının
gelişimini ve mevcut
durumunu analiz eder.

Havacılık faaliyetleri ile
ilgili yayınlar

Dünyada ve Türkiye'de
Havayolu Taşımacılığı
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Türkiye'de Güncel Havacılık

Türkiye'de Yer Hizmetleri
Sektörü

Türkiye'deki havacılık
sektörününün yapısını
kavrar.

Türkiye'deki havacılık
sektörünün mevcut durum

Yer hizmetleri işletmelerini
bekleyen fırsatları öğrenir.

Yer hizmetleri sektörünün
gelişimi ile ilgili incelemeler
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Anahtar Kavramlar
• Havacılık
• Havalimanları
• Havalimanı Faaliyetleri
• Havalimanı Sistemleri
• Türkiye
• Güncel Havacılık
• Yer HizmetlerininYapısı
• Ekonomi İlişkisi
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Giriş
Havacılık endüstrisi sistemi, havayolu taşımacılık faaliyetleri ile birlikte 1900'lü
yılların başında gelişmiştir. Tasarımların başlaması ve daha sonra üretim aşamasına geçilmesi
ile havalimanlarında da yapılanmalar başlamıştır.
Havalimanı yatırımları havacılık sektörüne yönelik talebin artması ile birlikte
yükselmiş, havalimanı faaliyetlerinin gelişmesi de bu sektörde yer alan kuruluşların
gelişmesini hızlandırmıştır.
Bu bölümde havacılık sektörünün gelişimi, havacılık endüstrisinin yapısı, havalimanı
sistemleri, havaalanı kavramı ele alınacaktır. Havalimanı ortak çalışma alanları ve havalimanı
fonksiyonları açıklanarak yer hizmetleri faaliyetleri hakkında genel bilgi birikiminin
oluşturulması amaçlanmaktadır.
Dünya'daki havacılık sektörünün mevcut durumu değerlendirilecektir. Türkiye'nin
havacılık faaliyetleri ele alınarak havayolu taşımacılığındaki pozisyonu hakkında bilgiler
sunulacaktır. Ülkemizdeki havacılık faaliyetleri çok yönlü olarak ele alınacaktır. Havacılık
sektöründeki oyuncular tanıtılacaktır. Yer hizmetleri kuruluşlarının mevcut yapısı
değerlendirilecektir.
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1.1. Havacılık Sektörünün Gelişimi
Tarih boyunca insanların uçmaya olan ilgisi ve merakı artarak devam etmiştir.
Havacılık ile ilgili efsaneler yüzyıllardan bu yana süregelmiş ve havacılığın günümüzdeki
şeklini almasına yardımcı olmuştur. 19.yy öncesi uçma denemeleri gerçekleşmiş ancak
havacılık literatüründe uçak ile ilk uçuşun 1900’lü yılların başında Wright Kardeşler
tarafından gerçekleştirilmiştir.
1903 yılında Wright Kardeşlerin ilk uçma deneyiminin ardından havacılık faaliyetleri
gelişmeye başlamış, yirminci yüzyılda yaşanan savaşlar, askeri faaliyetler gelişimi
hızlandırmıştır. Dünya Savaşları sırasında kullanılan uçakların sivil havacılıkta da
kullanılmaya başlaması ile birlikte sivil havayolu taşımacılığına yönelik operasyonların
gerçekleştirildiği görülmektedir.
1950-60’lı yıllarda havayolu firmaları ortaya çıkmış havayolu taşımacılığına talebi
arttırmak, havayolu taşımacılığını özendirmek için çeşitli faaliyetler geliştirmiştir. Uçak
teknolojisinde meydana gelen hızlı ilerlemeler sayesinde havayolu taşımacılık sektörü gün
geçtikçe büyümüş ve cazip bir pazar olmuştur. Yeni havayolu firmaları kurulmuş, havayolu
taşımacılığı toplum içerisinde saygın ve cazip bir taşıma türü olarak kabul edilmiştir. Sektörde
yer alan havayolu firmaları arasında rekabet artmış ve havayolu firmaları gelişen bu pazarda
daha çok yer edinmek için sürekli yeni arayışlar içerisinde olmuştur. Havayolu taşımacılık
faaliyetlerinin artması sonucu havalimanı sayıları artmıştır. Havayolu taşımacılığına olan
talep sadece hava seyrüseferini sağlayan hava taşıyıcılarını değil bu taşıyıcılara hizmet veren
havalimanı kuruluşların da gelişmesidir.
Dünyanın birçok ülkesinde havalimanları, havayolu ulaşım modunun ana merkezi
olmasının dışında gelir elde etme amaçlı bir yatırım aracı olarak ta görülmektedir. Bir ülkenin
uluslararası düzeydeki konumunu, ekonomik durumunu ülkeye ilk adım atan bireyin gözünde
canlandırmasına yardımcı olan, ülke itibarı açısından uluslar arası boyutta önem arz eden
havalimanları ekonomiye kattığı canlılık açısından da başlı başına büyük bir işletmedir.
Tek başına küçük bir ekonomiyi canlandıran havalimanlarının işletilmesi ülkelere göre
farklılık göstermektedir. Bazı ülkeler havalimanının ve hava terminallerinin tamamını
özelleştirme çalışmaları içine girmiş ve 1980’li yıllarda İngiltere önceliğinde oluşmuştur.
Havalimanı yatırımlarında yoğun sermaye, bilgi ve teknoloji gibi etmenlere ihtiyaç
duyulmaktadır. Devletler bu sektöre yönelik finansal kaynakların özel sektör konsorsiyum ve
ortak girişimleri ile gerçekleştirilmesini isteyebilirler. Bu sayede ülkedeki özel sektör gelişme
göstermekte, havalimanı yatırımı ile ilgili teknoloji ve bilgi ülkeye transfer olmakta ve devlete
finansal yük olma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.
Ülkemizde YİD(Yap-İşlet-Devret)Kanun'unun yürürlüğe girmesi ile birlikte hava
terminali yatırımları artmış, devlet teşviki sayesinde de bu alanda yatırımlar hız kazanmıştır.
Ülkemizdeki havalimanı işleticisi konumunda DHMİ yer almakta ancak bazı havalimanlarının
terminallerinin işletim-kullanım hakkı terminal işleticilerine devredilmiştir. Türk modeli
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olarak da yabancı literatürde yer alan YİD modeli ile yatırımcılar havalimanı terminali ya da
havalimanı inşa etmekte, belirli bir süre kullanım ve işletme hakkını ve buradan sağlanan
gelirleri elde etme hakkına sahip olmakla birlikte sözleşme süresi sonunda bu haklarını tekrar
devlete devretmektedir. 2000’li yılların başından itibaren kullanılan model içerisinde
sözleşme süreleri uzun vadeli olduğu için henüz devlete ya da DHMİ’ ye devredilmiş bir
meydan bulunmamaktadır.

1.2. Havacılık Sektörünün Yapısı

Havacılık endüstrisinde havayolu firmaları ve havalimanları ana aktörlerdir. Bu aktörlere
hizmet sunan diğer oyuncular da pazarın sınırları içerisinde yer almaktadır. Havalimanlarında
ise uçak hareketlerine destek veren yer hizmetleri ve hava trafik yönetim birimleri önemli
oyunculardır. Aşağıdaki tabloda havacılık sektöründeki servis sağlayıcılar özetlenmektedir.
Tablo 1.1:Havacılık Endüstrisi Çerçevesi
Üretim Endüstrisi ve
Tedarikçiler

Havayolu Endüstrisi

Havalimanı Endüstrisi

Uçak üreticileri

Havayolu firmaları

Havalimanı Operatörü

Yedek malzeme tedarik ve sevk

Uçak kiralama firmaları

Yer Hizmetleri Şirketleri

Yazılım-Donanım Sağlayıcılar

Yakıt Sağlayıcılar

sistemleri
Yedek malzeme ve donanım
üreticileri
Hammadde tedarikçileri

İkram Hizmetleri Şirketleri
Bakım-Onarım Şirketleri

1.3. Havalimanı Nedir?
Havalimanı terimi 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda “Karada ve su
üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış, hava
araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve
verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerlerdir.” Şeklinde tanımlanmaktadır.
DHMİ tarafından işletilen ülkemiz sivil trafiğe açık havaalanlarından iç hat ve dış hat
trafiğe açık meydanlar “havalimanı”; iç hat ve tarifesiz dış hat ile yalnızca iç hat seferlerine
açık meydanlar “hava alanı”, olarak tanımlanmaktaydı. Ancak 2012 yılında ülkemizdeki tüm
meydanların adının havalimanı olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Uluslar arası camiada
ise kullanılan airport terimi havaalanı ve havalimanı kavramlarını içermektedir.
Havaalanı terimi ICAO kaynaklarına göre; “yolcu ve hava aracı trafiğinin
düzenlenmesine yönelik gerekli binaları, hava araçlarının uçuşa hazırlanarak iniş ve kalkış
yaptığı alanlar için gerekli altyapı ve kolaylıkları sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanan
alanları” ifade etmektedir.
Hava ulaşım sektörünün en önemli parçası havaalanlarıdır. Havaalanları, yolcu ve yük
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taşımacılığında hava ve yer ulaşımı arasında değişimin yaşandığı birimdir. Havaalanları geniş
fiziki alanlara sahip olup aynı zamanda çok büyük yatırım gerektiren sabit tesislerden
oluşmaktadır. Karmaşık ve çok gelişmiş mekanik, elektrik ve elektronik sistemlere sahiptir.
Havalimanları genellikle hava tarafı ve kara tarafı olmak üzere iki başlıkta ele alınmaktadır.
Terminal binası, kargo binası, kapılar, otomobil park alanları, havaalanı otelleri, restoranlar,
garajlar ve araç hizmetleri, havaalanı ulaşım yolları ve terminal önü yolcu-bagaj
indirme/bindirme alanları havalimanlarındaki kara tarafı alanını oluşturmaktadır.
Havalimanlarında yolcu ve yük terminallerinin iki ana fonksiyonu bulunmaktadır. Bu
fonksiyonlar, ulaştırma türünün değişiminin sağlanması ve operasyon işlemlerinin yerine
getirilmesidir. Havaalanı hava sahası kısmında ise; apron, taksi yolları, pistler ve yer hizmet
araçları için ayrılan özel yollar bulunmaktadır. Hava tarafında uçuş operasyonlarının
gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ve yönetimsel faaliyetler bulunmaktadır.
Havalimanları, bulundukları bölgede ekonomik anlamda önemli rol oynayan yöresel,
bölgesel ve ulusal anlamda gelişmişliğin göstergesi olarak kabul edilmektedirler. Havacılık
sektörünün ve havalimanlarının son yıllarda hızlı bir şekilde gelişme göstermesine neden olan
etmenler; yeniden şekillenme, ticarileşme, küreselleşme, teknoloji değişimi ve ortak girişim
olarak aşağıdaki gibi özetlenmektedir:
a. Yeniden
şekillenme
kavramı;
havacılık
sektörünün
gelişmesinde
deregülasyonların etkisi oldukça önemli görülmektedir. Yeniden şekillenme
kavramı ile birçok hava meydanı genişlemekte, metropolitan alanlarda ve niş
alanlarda da var olmaktadır.
b. Ticarileşme kavramı; ile birlikte havalimanı ve terminallerin özelleştirildiği,
firmaların kar maksimizasyonu için rekabet içine girerek gelişimi devam
ettirdikleri ve tasarımların ticari amaçlara yönelik olarak şekil almaya başladığı
görülmektedir.
c. Küreselleşme; ile birlikte uluslararası havayolu ve hava terminali firmaları hem
kendi aralarında hem de havayolu-havaalanı bağlamında ittifaklar kurarak pazarda
güçlü konumda olabilmeyi amaçlamaktadır. Hizmet verilen pazarda söz sahibi
olabilmek için birleşmelerin, anlaşmaların gerçekleşmesi küreselleşme sonucu
ortaya çıkmaktadır.
d. Teknoloji değişimi; ile birlikte elektronik ortamda bilet satın alma, rezervasyon
yaptırma, yolcu hizmetlerinde teknolojiden yararlanma gibi yenilikler vasıtasıyla
havaalanı kapasitelerin arttırılması hedeflenmektedir.
e. Hava alanlarının ortak girişimde bulunarak büyümesi, havayolu firmalarının bu
zincire katılması, havaalanı kurulan bölgelerin şehirleşmesi ile birlikte yeni
gelişimlerin devam ettirileceği belirtilmektedir.
Havayolu taşımacılığı son on yılda önemli ölçüde artış gösteren ulaştırma türüdür.
Ülkeler arası seyahatlerin artması, insanların refah düzeylerinin yükselmesi, firmalar arası
rekabetin fiyat avantajı sunması gibi faktörlerin bu ulaşım moduna etkisi olumlu yönde ve
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sektörü geliştirici nitelikte devam etmektedir.

Resim 1.1: İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı1
Havalimanları 1980’lerin sonu itibariyle özelleştirilmeye başlamış ve özelleştirmeler
sonucu hava terminalleri kendi sektörünü oluşturarak büyümeye devam etmektedir.
Havalimanı işleticilerinin artan rekabet ortamı sebebiyle havayolu taşıyıcılarının kendilerini
seçmesi için sürekli yeni bir arayış içerisinde olması havacılık sektörün gelişimine katkı
sağlamaktadır.
Havalimanlarının yolcu aktarım merkezi olmanın dışında yaşam alanı olarak ta ele
alınmaktadır. Havalimanları, bünyesinde faaliyet gösteren alışveriş merkezleri, kafeler,
restoranlar, oteller, sinemalar, konferans salonları ile bir ülkenin imajını, ekonomik seviyesini,
gelişmişlik düzeyini gösteren merkezlerdir. Havalimanlarının bu şekilde gelişmesi yoğun
yatırım faaliyetlerinin sektöre kanalize edilmesini gerektirir. Havalimanı operatörü şirketler
bu yatırımlara kaynak sağlamak için ortak anlaşmalar yapmakta, halka arz ederek sürekliliği
sağlamaya çalışmaktadır.
Havalimanı ya da hava terminali işleticilerinin müşterisi olarak, havayolu firmaları ve
havayolu firması müşterileri yer almaktadır. İşletici ne kadar çok havayolu firması tarafından
tercih edilirse hem havacılık gelirleri artış gösterecek hem de yolcu bazlı havacılık harici
gelirleri yükselecektir. Hava aracı hareketleri ile ilgili olan faaliyetlerden elde edilen gelirler
havacılık gelirleri olarak nitelendirilmektedir.

1.4. Havalimanları Sistemleri Nelerdir?
Hava ulaştırma sisteminde ticari ve operasyonel kullanıcılar, iş ortakları, havayolu
kontrol sistemleri bulunmaktadır. Havalimanlarında da havayolu firmaları ve hava ulaştırma
sistemi kullanıcıları yer almaktadır. Havacılık sistemi içerisinde operasyonların başarıya
ulaşması için aktörlerin birbirleri ile dengeli ilişki kurması gerekmektedir.
Pazarda hâkim olma arzuları ya da rakip firmaya zarar verme düşüncesi bazı hatlardan
kar elde edilmese dahi oralara uçularak rakiplerin zor durumda kalmasına neden
olabilmektedir. Tüm bu gelişmelere rağmen havalimanlarını kullanan yolcu sayılarının
1

www.sabiharesidance.com adresinden alınmıştır.
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artması ile birlikte sistemdeki bazı zayıflıkların havalimanı ve kullanıcıları arasındaki
koordinasyon sorunlarından kaynaklandığı görülmektedir.

Resim 1.2: İstanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı2
Havayolu talebini durgunlaştıran ve faaliyetlerinin kalitesini azaltabilen bazı faktörler
bulunmaktadır. Bu faktörler şu şekilde sıralanabilir:
 Havalimanlarındaki operasyonların yetersiz ve eksik olması,
 Havayolu firmalarının havalimanlarındaki eksik/yetersiz faaliyetleri,
 Havayolu ve havalimanı çalışanlarının tatmin etmeyen çalışma koşulları,
 Yolcu hizmet yetersizlikleri,
 Yetersiz uçuş arzı,
 Emniyetsiz operasyonlar,
 Havayolu firmaları için yetersiz destek faaliyetler,
 Havayolu firmaları ve yolcular için yüksek rötarlar,
 Yetersiz erişim olanaklarıdır.
Bu durumların ele alınması ile tüm tarafların koordineli bir şekilde faaliyetlerini
yürütmesi ve havacılık talebini daraltabilecek olumsuzlukları minimize etmeleri
gerekmektedir.

2

www.kocaeligercek.net adresinden alınmıştır.
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Resim 1.3: Esenboğa Uluslararası Havalimanı3
Aşağıdaki şekil 1’de havalimanlarındaki esas aktörler havalimanı firmaları,
kullanıcıları ve havalimanı kullanıcısı olmayanlar olarak ele alınmaktadır. Bu aktörlerin
sistemsel olarak ilişkili oldukları kurum, kuruluş ve organizasyonlarda yanlarında
belirtilmektedir. Bu kuruluşlar ve organizasyonlar havalimanlarının operasyonlarını
etkileyebilecek ve bu operasyonlardan etkilenecek birimler olarak değerlendirilmektedir.
Dünyadaki havalimanlarının çoğu Amerika’da bulunmaktadır. Amerika’da 19.815’in
üzerinde hava meydanı mevcuttur. Ülkemizde ise 71 adet havalimanı bulunmaktadır.
Havalimanı sayılarının gün geçtikçe artması ile birlikte havacılık faaliyetlerinden etkilenen ve
bu faaliyetleri etkileyen ortakların artması beklenmektedir.
Havalimanlarında operasyonların devamlılığını sürdürmek için yolcu hizmetleri, uçakbakım onarım hizmetleri, havayolu operasyonları (kabin ekibi, kabin görevlileri, yer
personeli, terminal ve ofis görevlileri ile ilgili faaliyetler), yolculara hizmet sunan ve
havalimanının ekonomik istikrarı için gerekli servis sağlayıcıların işlemleri, devlet
kurumlarının fonksiyonel operasyonları(gümrük, sağlık, gıda denetim, havacılık otoritesi
işlemleri) gibi faaliyetlerin sistem yaklaşımı çerçevesinde yerine getirildiği görülmektedir.

1.5. Havalimanlarında Farklı Faaliyetler Nelerdir?

Havacılığın ve havalimanı yatırımlarının gelişmesi havalimanlarının kullanım
oranlarının artması, havalimanlarından alışveriş, eğlence, konaklama gibi birçok farklı
şekilde gelir elde edebilme düşüncesi ortaya çıkmıştır. Amsterdam Schiphol ve İrlanda’daki
Shannon Havalimanları ticari faaliyetlerden gelir elde eden ilk meydanlardır. Trafik sayısı
arttıkça yolcu sayısı artmakta ve ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler çok önemli hale
gelmektedir.
Havalimanı şehirlerinin kurulması, havalimanı ve terminal özelleştirmeleri, yolcu ve
trafik sayısının artması, toplumların refah düzeylerindeki iyileşmeler havacılık harici
gelirlerin artmasını etkilemektedir.
3

www.uted.org adresinden alınmıştır.
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Havalimanları

Firmalar

Kullanıcılar

Kullanıcı Olmayanlar

• Yerel Otoriteler ve Belediyeler
• Merkezi Yönetim
• Temsilciler
• Tedarikçiler
• Kamu Hizmeti Yapan Kuruluşlar
• Polis
• Yangınla Mücadele Hizmetleri
• Ambulans ve Medikal Hizmetler
• Hava Trafik Kontrol
• Meteoroloji Hizmetleri

• Yakıt Tedarikçileri
• Mühendislik Hizmetleri
• İkram-Gümrüksüz Satış
• Temizlik Sağlık Hizmetleri
• Diğer Havayolu Firmaları ve Operasyonları

• Ziyaretçiler
• Yolcu Karşılayanlar
• Yolcu Gönderenler

• Havalimanına Komşu Organizasyonlar
• Yerel Toplum Kuruluşları
• Gruplar
• Yerel Ticaret Odaları
• Çevresel Aktivist Gruplar
• Gürültü Karşıtı Gruplar
• Bölge Sakinleri

Şekil 1.1: Havalimanı Paydaşları
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Resim 1.4: Antalya Uluslararası Havalimanı4
Havalimanlarında havacılık harici farklı faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:
 Yiyecek içecek stantları, kafeler, restorantlar,
 Gümrüksüz alışveriş mağazaları,
 Bankalar/Döviz Büroları,
 Havayolu ikram hizmetleri,
 Taksi hizmetleri, Araç kiralama,
 Reklam hizmetleri,
 Havalimanı-şehir arası ulaşım hizmetleri,
 Otomobil servisleri,
 Akaryakıt istasyonları,
 Kuaför/berber,
 İnternet hizmetleri,
 Sinemalar,
 Oyun salonları,
 Otel/motel/misafirhaneler,
 Hediyelik eşya dükkânları,
 Sanat galerileri,
 Konser salonları,
 Marketler,
 Acenteler,
 Yük taşıyıcısı firmaların faaliyetleridir.

1.6. Dünyada ve Türkiye'de Havayolu Taşımacılığı
Havacılık endüstrisinin son yirmi yıldır ciddi bir büyüme içerisinde olduğu
4

www. antalya.dhmi.gov.tr adresinden alınmıştır.
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görülmektedir. Uluslararası havacılık otoritelerinin raporları ve çalışmaları havacılık
operasyonlarının önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğine işaret etmektedir.
Dünya ticaretinin genişlemesi, hava kargo operasyonlarının büyümesine zemin
hazırlamaktadır. Dış ticaret politikalarında gelişme gösteren ülkelerde havayolu ile yük
taşımacılığı da artış göstermektedir. 60 milyar dolarlık dünya ticaret hacminin %35’lik
değerdeki kısmı havayolu ile taşınmaktadır. Havacılık sektöründe dünya genelinde 32 milyon
iş olanağı ve 3,5 trilyon dolarlık iş hacminin mevcut olduğu ifade edilmektedir.
Türkiye’de 52’si sivil yolcu-yük taşımacılığına açık olmakla birlikte 71 havalimanı
bulunmaktadır. Üretim yapılan her ilde neredeyse bir havalimanının olması hava kargo taşıma
faaliyetlerinin daha da büyüyeceğine işaret etmektedir. Ayrıca önümüzdeki on yıl içerisinde
hizmete açılması planlanan havalimanı yatırımları sayesinde bu operasyonların yelpazesinin
oldukça genişlemesi beklenmektedir.
Türkiye 600 milyar dolarlık mal hareket döngüsü üzerinde geçiş noktasında yer
almaktadır. Stratejik ve coğrafi konum özellikleri ile birlikte bölgesinde lojistik üs olma
potansiyeli taşıyan ülkemizin taşıma türleri arasında entegrasyonu sağlayacak yatırımları
genişletmesi gerekmektedir. Ülkemizde lojistik sektörünün GSYH’ deki payını yükseltmek
ve bu sektörün tüm bileşenlerinde istihdam edilebilecek çalışan sayısını arttırmak için
ulaştırma ve lojistik altyapılarının oluşturulması ve bu sektörlere yönelik yatırımların
arttırılması gerekmektedir. Havalimanları çevresinde serbest bölge ya da lojistik köylerin
kurulması ile ülkenin ekonomik gücünü arttıracak dış ticaret faaliyetleri çok daha gelişmiş bir
modelle devam ettirilecektir.
2011 yılında havacılık sektörünün Türkiye GSYİH ‘ye katkısı 10,4 milyar (%1.1) olarak
gerçekleşmiştir.
 Bu katkının 4,9 milyar TL'lik kısmı direkt havacılık sektörü katkısıdır.(havayoluhavalimanı-yer hizmetleri)
 3.7 milyar TL'lik bölüm ise havacılık sektöründeki tedarik zincirinin katkısıdır.
 1.7 milyar TL ise havacılık ve ilgili tedarik sektörü çalışanlarının tüketimidir.
Türkiye'de havacılık sektörünün istihdam ettiği insan sayısı 200.000'in üzerindedir.
 83.000 kişi direkt olarak havacılıkta,
 83.000 kişi havacılık sektörü tedarik zincirinde,
 38.000 kişi ise havacılık sektörüne hizmet veren dolaylı işlerde istihdam edilmektedir.
Ayrıca 566.000 kişide katalizör etkisi ile turizm sektöründe istihdam edilmektedir.

Tablo 1.2: Türkiye'nin Havacılık Verileri5

5

DHMİ, SHGM verilerinden derlenmiştir.
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GÖSTERGELER

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

İÇ HAT YOLCU

31.949.341

35.832.776

41.226.959

50.516.654

58.329.262

64.721.316

76.148.526

DIŞ HAT YOLCU

38.347.191

43.605.513

44.281.549

52.189.151

59.018.318

65.630.304

73.281.895

TOPLAM YOLCU

70.296.532

79.438.289

85.508.508

102.705.805

117.347.580

130.351.620

149.430.421

İÇ HAT TRAFİK

365.177

385.767

419.386

497.862

581.271

600.818

682.685

DIŞ HAT TRAFİK

323.291

355.998

369.047

421.549

460.218

492.229

541.110

TRANSİT

247.099

269.172

277.584

293.934

290.346

283.439

281.178

TOPLAM TRAFİK

935.567

1.010.937

1.066.017

1.213.345

1.041.489

1.376.486

1.504.973

Türkiye’nin havacılık faaliyetlerinde gösterdiği gelişmeler dikkate alındığında
yukarıda bahsedilen gelişmelerle birlikte bu sektörün gelecek yıllarda ülkeye değer katan ve
ilişkili endüstrilere de avantajlar yaratan bir yapıda olacağı öngörülmektedir.

1.7. Türkiye'de Güncel Havacılık

Ülkemizde havayolu taşımacılığında son yıllarda oldukça artış gözlemlenmiştir. 2003
yılından bu yana yolcu trafiği yılda%16, uçak trafiği yılda %11, kargo trafiği de yılda %9
olarak büyümüştür. İç hat büyüme oranları yıllık %24 genişlerken dış hatta bu rakam %11
olarak ifade edilmektedir. 2002 ve 2012 yılları arasında dünya tarifeli yolcu trafiğinin yıllık
ortalama %6 büyüme gösterdiği belirtilmektedir. Ülkemizdeki havayolu taşımacılığı büyüme
hızının dünya ortalamasına kıyasla daha güçlü olduğu görülmektedir.
Aşağıdaki şekilde ülkemizdeki havalimanlarının şehirlere göre dağılımı görülmektedir. Askeri
meydanlar ile birlikte Türkiye'de 71 havalimanı bulunmaktadır. Genelkurmay Başkanlığı'na
ait 26 havalimanı protokoller ile birlikte sivil havacılık faaliyetleri için de kullanılmaktadır.
Bu meydanların 8 tanesi müsaadeli kullanımlı meydanlardır.
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Resim 1.5: Türkiye’de Bulunan Havalimanları6
Yukarıdaki tablo 2’de ülkemizdeki yolcu trafiğine ilişkin bilgiler mevcuttur. Yolcu
sayısının yıllar itibariyle sürekli bir artış içerisinde olduğu görülmektedir. Ancak yolcu sayısı
artışlarının büyüme hızlarının ise yıllar itibariyle değişiklik gösterdiğini ifade etmek
mümkündür. Tüm dünyada hissedilen küresel kriz döneminde ülkemizde yolcu sayısı artmış
ancak yolcu sayısı büyüme hızı önceki yıllara göre azalmıştır. Ülkemizde gerçekleşen
havacılık deregülasyonları, vergi teşvikleri ile birlikte havayolu pazarına girişlerde tanınan
kolaylıklar yeni havayolu firmalarının pazara girmesini sağlamıştır. Bilet fiyatları yeni
oyuncuların uyguladıkları farklı iş modelleri ile birlikte azalmıştır. Ayrıca toplum refahının
artması, ticari faaliyetlerin ve uluslararası ilişkilerin güçlenmesi havayolu taşımacılığına
yönelik talebin artmasını tetiklemiştir.

6

www.tr.auto-gyro.com adresinden alınmıştır.
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Resim 1.6: Dünya’da ve Türkiye’de Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla Trendleri 7
Yukarıdaki resim 6’da Dünya ve Türkiye GSYİH değerleri verilmektedir. Küresel kriz
dönemindeki kırılmanın ardından kendini toparlayan ticari faaliyetler ile birlikte havacılık
sektörünün de hızla geliştiğini söylemek mümkündür.
Yolcu ve yük taşımacılığı yapan havayolu firmalarına yönelik talebin artması hava
trafik operasyonlarının genişlemesini etkilemektedir. Son birkaç yılda havayolu firmalarının
filolarının yenilenmesi ile birlikte daha büyük yolcu uçaklarının kullanılması bir seferde daha
fazla yolcu taşıma potansiyelini arttırmaktadır. Ayrıca Türk hava sahasının hava trafik kontrol
yatırımlarının artması ve kalitesinin yükseltilmesi ile birlikte overflight olarak adlandırılan
transit trafiklerin sayısı yükselmiştir. Politik sorunlar sebebiyle sınırlarımızdaki hava
sahalarının kullanılmak istenmemesi ile birlikte ülkemiz hava sahası daha çok tercih edilir
hale gelmektedir. İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu ve uçak trafiğinde planlanan ve arz
edilen tarifeli dış hat yolcu kapasitesinde Londra, Paris, Singapur, Dubai gibi şehirlerinde yer
aldığı listede ilk 15'te yer almaktadır.
Ülkemizde iç hat yolcu taşımacılığında THY pazar payının %49,24'üne sahiptir. 2012
yılında iniş ve kalkış toplamı iç hatlarda 253.964 trafik sayısı ve 31.867.772 yolcu sayısı ile
lider konumda yer almaktadır. Pegasus Havayolları uyguladığı düşük maliyet stratejisi ile
havacılık sektöründe dikkatleri üzerine çekmiş ve kullandığı iş modeli sayesinde çok kısa
sürede listede ikinci sıraya ulaşmıştır. 2012 iç hat yolcu payı olarak %25'lik pay ile havayolu
taşımacılık faaliyetlerini genişletmektedir. Yaklaşık %10'luk pazar payına sahip olan
Sunexpress Havayolu firmasının ardından sırasıyla Onur Air, Atlas Jet, Bora Jet, Sky
Havayolları, Tailwind, Freebird, Corendon Havayolları gelmektedir. Ülkemizin dış hat pazar
payı ele alındığında da benzer sıralamanın olduğunu söylemek mümkündür. THY firmasının
dış hat pazar payı %60'ın üzerindedir. Pegasus Havayolları, THY'nin ardından %13'lük pazar
payı ile ikinci sıradadır. Sunexpress Havayolları ise %8' i aşan pazar payına sahiptir. Pazarın
yaklaşık %20'lik kısmı ise diğer havayolları tarafından paylaşılmaktadır. Milli bayrak
taşıyıcımız THY'nin uçak sayısının fazla olması, şebeke yapısının genişliği, uluslararası
havayolu firmaları ile uyguladığı işbirlikleri ile dış hat pazarının lider oyuncusu olduğunu
söylemek mümkündür.
Dünya genelinde havayolu taşımacılığında dört model üzerinde durulmaktadır.
Network taşıyıcılık, düşük maliyetli taşıyıcılık, bölgesel taşıyıcılık ve charter taşıyıcılık
havayolu taşımacılık modelleri içerisinde yer almaktadır. Son yıllarda rekabetin havacılık
piyasasında da etkili olması ile birlikte bu modellerin entegre hale gelmesi ile oluşan hibrit
uygulamalar da dikkat çekmektedir. 2001 yılında düşük maliyetli taşıyıcıların(LCC) dünya
geneli kapasite payı %8 iken bu rakam 2012 yılında %26,4'e yükselmiştir.
Türkiye'nin 2012 yılında LCC(Low-Cost-Carrier-Düşük Maliyetli Taşıyıcı) pazar payı
dış hatlarda %20, iç hatlarda %51,3'tür. Düşük maliyetli taşımacılığın ün kazandığı İspanya'da
711.
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bu rakamlar iç hatlarda %44, dış hatlarda %57'dir. İspanya'da havayolu taşımacılığı pazar
payının büyük bir kısmı LCC'ler tarafından paylaşılmaktadır. Avrupa ülkelerinde
serbestleşme hareketlerinin Türkiye'den önce başlaması ve Avrupa Birliği üye ülkeleri
arasında serbest hava taşımacılığı uygulamalarının gerçekleştirilmesi düşük maliyetli
taşıyıcıların güçlenmesini sağlamıştır.
Ülkemizde yerli olarak 13 adet havayolu firması bulunmaktadır. Bunlardan dört tanesi
kargo taşımacılığı yapmaktadır. 10 tane havayolu firması ise yolcu ve yük taşımacılığı
gerçekleştirmektedir. Ayrıca ülkemizde hava aracında en fazla 19 koltuk kapasitesine sahip
olan 51 adet hava taksi işletmesi bulunmaktadır. 53 işletmenin havacılık işletme ruhsatı
bulunmaktadır. Balon işletmeciliği yapan 23 kuruluşun da balon işletmesi ruhsatı
bulunmaktadır.
2012 sonu itibariyle ülkemizdeki hava aracı sayısı 1144'e yükselmiştir. Türkiye tescilli
4 kargo şirketi bulunmaktadır. THY kargo faaliyetlerinde pazar payının %50'sinden fazlasına
sahiptir. İstanbul Atatürk Havalimanı kargo tonajında %90'a yakın pazar payı ile liderliği
taşımaktadır. Nüfus ve ticaretin fazla olması, uçak bakım merkezilerinin İstanbul’da yer
alması, meydan güvenlik hizmetlerinin gelişmişliği, uluslararası şebeke yapısının genişliği ve
sefer sayılarının fazla olması bu meydana yönelik trafik ve kargo hacimlerinin fazla olmasına
etki etmektedir.
Ülkemizde yaklaşık 185.400 m2kapalı hangar alanı ile farklı tipteki hava araçlarına
yönelik C ve D tipi hizmet veren üç ana bakım onarım merkezi bulunmaktadır. Türkiye
metrekare olarak dünya hangar büyüklüğünün %7'sine sahiptir. Yılda yaklaşık bu
hizmetlerden 600 milyon ABD doları gelir elde edilmektedir. Bu bakım alanlarının
kapasitelerinin arttırılması hedeflenmelidir.

Tablo 1.3: Türkiye'deki Havayolu Taşıyıcıları8
İŞLETMENİN ADI

RUHSAT KAPSAMI

THY.A.O

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu ve Yük Taşımacılığı

Güneş Express Havacılık A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu ve Yük Taşımacılığı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu ve Yük Taşımacılığı

Onur Air Taşımacılık A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu, Posta ve Yük Taşımacılığı

Atlasjet Havacılık A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu ve Yük Taşımacılığı

Turist Hava Taşımacılık A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu ve Yük Taşımacılığı

İHY İzmir Havayolları A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu ve Yük Taşımacılığı

Borajet Havacılık Taşımacılık A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu ve Yük Taşımacılığı

Tailwind Havayolları A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Yolcu ve Yük Taşımacılığı

ACT Havayolları A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Kargo Taşımacılığı

8
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ULS Kargo Taşımacılık A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Kargo Taşımacılığı

MNG Havayolları Taşımacılık A.Ş.

İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Kargo Taşımacılığı

Hürkuş Havayolu ve Taşımacılık A.Ş. İç-Dış Hatlarda Tarifeli/Tarifesiz Seferler ile Kargo Taşımacılığı

Ülkemizdeki havalimanlarının birçoğu DHMİ tarafından işletilmektedir. DHMİ'nin yanı sıra
özel havalimanı işleticileri bulunmaktadır. Bunlar,
Tablo 1.4: Havalimanı İşleticileri9
HAVALİMANI ADI
HAVALİMANI İŞLETİCİSİ
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

Havaalanı İşletmeleri ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü

İstanbul Hezarfen Havalimanı

Hezarfen Havacılık Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Antalya Gazipaşa Havalimanı

TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.

Zonguldak Çaycuma Havalimanı

Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Zafer Havalimanı

IC İçtaş Zafer Uluslararası Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş.

Havalimanı projelerindeki ortaklıkların yanı sıra havalimanlarındaki yolcu terminalleri
de kamu-özel işbirlikleri ve tamamen özel sahiplik yapıları ile ele alınmaktadır. DHMİ’nin
özelleştirdiği terminal işleticileri şu şekilde listelenmektedir.
Havayolu taşımacılık piyasasında talep tarafı yolcular-yük göndericilerini kapsamakta
ve arz cephesi havayolu firmalarından oluşmaktadır. Ülkemizde bazı havalimanları havayolu
talebinin yüksek olması sebebiyle yüksek karlar elde ederken bazı havalimanları da kullanım
yetersizliklerinden dolayı zarar etmektedir. Ticari kazanç sağlama potansiyeli olmayan
meydanlarda kamu hizmeti niteliği ön plana çıksa da son yıllarda havalimanı ticarileştirilmesi
de önem kazanmaktadır. DHMİ bünyesinde kar eden havalimanlarından elde edilen gelirler
zarar eden kamu hizmeti niteliği ağır basan meydanların kayıplarını karşılayabilmektedir.
Bazı havalimanlarında sabah ve akşam saatlerinde yoğunluklar yaşanmakta ancak diğer
zaman dilimlerinde birçok modern havalimanı atıl kalmaktadır. Bu nedenle havalimanı
kullanım kapasite analizleri yapılarak seferlerin gün içerisinde belirli saat dilimlerinde
optimal şekilde dağıtılması hedeflenmektedir.
Tablo 1.5:Terminal İşleticileri10
TERMİNAL İŞLETİCİSİ
RUHSAT TİPİ
TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.

İç-Dış Hatlar Terminal İşletmeciliği

TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş.

Dış Hatlar Terminal İşletmeciliği

9

SHGM internet sitesi bilgileri üzerinden derlenmiştir.
SHGM internet sitesi bilgileri üzerinden derlenmiştir.

10

25

TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş.

İç Hatlar Terminal İşletmeciliği

TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş.

Genel Havacılık Terminal İşletmeciliği

TAV İzmir Terminal İşletmeciliği A.Ş.

Dış Hatlar Terminal İşletmeciliği

ATM Havalimanı Yapım ve İşletim A.Ş.

Dış Hatlar Terminal İşletmeciliği

Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği
A.Ş.

1.ve 2. Dış Hatlar Terminalleri İşletmeciliği

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.

İç ve Dış hatlar Terminal İşletmeciliği

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.

Genel Havacılık Terminali İşletmeciliği

TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.

İç ve Dış Hatlar Terminalleri İşletmeciliği

Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İç ve Dış Hatlar Terminalleri İşletmeciliği

Hezarfen Havacılık Ticaret A.Ş.

Genel Havacılık Terminal İşletmeciliği

Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği
A.Ş.

İç Hatlar Terminal İşletmeciliği

Mondial Mial Bodrum Havalimanı Uluslararası Terminal İşletmeciliği ve
Yatırım A.Ş.

Genel havacılık Terminali İşletmeciliği

1.8. Türkiye'de Yer Hizmetleri Sektörü
Havayolu taşımacılık faaliyetlerinin dünya genelinde gelişmesi ile birlikte ülkemizde
de havacılık sektörü yapılanması güçlenmiştir. Ülkemizdeki havayolu taşımacılığındaki
büyüme hızının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu söylemek mümkündür. Uçuş
operasyonlarına yönelik gerçekleşen artan oranlı talep sebebiyle yerdeki faaliyetlerin de
önemi artmaktadır. Ülkemizdeki havalimanı yatırımlarının artması ile yerde duyulacak
ihtiyaçları sunacak yer hizmetleri kuruluşlarının değeri gün yüzüne çıkmaktadır.
Kullanılmayan atıl havalimanlarının tekrar hizmete açılması, havayolu firmalarının uçak
filolarının genişlemesi gibi birçok etken yer hizmetleri işletmelerinin faaliyet alanlarının
artmasına neden olmaktadır. Bu hizmetlerin genişlemesi ile birlikte yeni sektörler
oluşmaktadır. Yer hizmetlerinin tedarik edildiği 3. ve 4. parti destek sağlayıcılar da havacılık
endüstrisi içerisinde yer almaktadır. Havacılık sektöründe ve ilişkili endüstriler içerisinde
istihdam edilen personel sayıları da gün geçtikçe yükselmektedir. Ülkemizde
havalimanlarında havayolu firmalarına ve dolaylı olarak yolculara hizmet veren ruhsat sahibi
yer hizmetleri işletmeleri aşağıda listelenmektedir. Bu kuruluşlarda istihdam edilen personel
sayısı 25.000'nin üzerindedir. Ayrıca yeni havalimanı projeleri için ihtiyaç duyulacak yer
hizmetleri faaliyetleri, ekipmanları ve nitelikli insan kaynağının bugünden planlanması ve
yetiştirilmesi gerekmektedir. Dünya'nın birçok farklı bölgesinde yer hizmetleri faaliyetlerini
yürüten Türkiye menşeli yer hizmetleri işletmeleri bulunmaktadır. Ülkemizdeki yer hizmetleri
kuruluşlarının önümüzdeki yıllarda da bölgemizdeki tüm ülkelerde hizmet sunmaları
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hedeflenmektedir. Ayrıca Türkiye'nin bölgesinde lider olma arzusu sebebiyle hava aracı
bakım-onarım faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri ve bakım-onarım alanlarını arttırması
gerekmektedir. Havayolu firmaları ile kurulan işbirliklerinin güçlendirilmesi ile Türkiye'deki
havacılık sektörünün geliştirilmesine katkı sunulmalıdır. Havayolu firmalarına sunulan
hizmetlerin kalitesi arttırılarak Türkiye'nin yer hizmetleri kuruluşlarının prestiji dünya
genelinde bilinir hale getirilmelidir. Ayrıca yer hizmetleri sektörünün GSYİH'ye katkısının
arttırmasına yönelik çalışmalar yürütülmelidir. Havalimanı projelerinin bölgesel ekonomi
üzerinde oluşturacağı olumlu katkılar ele alındığında bu sektöre hizmet sunacak ve bu
sektörde istihdam edilecek personellerin gelirlerinin artması ile ülkedeki milli gelir
seviyesinin yükseleceği tahmin edilmektedir. Ülkemizde 3 adet A tipi ruhsat sahibi yer
hizmetleri işletmesi bulunmaktadır. 16 işletmenin B tipi yer hizmetleri ruhsatı mevcuttur. 19
işletme temsil, yönetim ve gözetim ruhsatına sahiptir. 5 işletmenin ikram servis ruhsatı
bulunmaktadır. Son olarak iki işletmenin ise uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ruhsatı
vardır. Aslında C tipi ruhsat sahibi işletme sayısı 26'dır. Ülkemizde haksız rekabeti önlemek
için yer hizmetleri sektöründe uygulanan fiyat politikaları ilgili otoritelerin uygun gördüğü
fiyat aralığı içerisinde gerçekleşmektedir.

Tablo 1.6: Yer Hizmetleri İşletmeleri
YER HİZMETLERİ İŞLETMESİNİN ADI
RUHSAT KAPSAMI
TGS YER HİZMETLERİ A.Ş.

A Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ A.Ş. (HAVAŞ)

A Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

A Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu

ATLASJET HAVACILIK A.Ş.

B Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu

BORA JET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK
BAKIM ONARIM ve TİC.A.Ş.

B Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu

ÇUKUROVA HAVACILIK A.Ş.

B Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu

GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş.

B Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HAVA YOLLARI

B Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu

LUFTHANSA ALMAN HAVA YOLLARI

B Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu
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MNG HAVA YOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş.

B Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu

ONUR HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.

B Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

B Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu

SUUDİ ARABİSTAN HAVA YOLLARI

B Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu

SWISS
INTERNATIONAL
AIR
LTD.(MERKEZİ İSVİÇRE) TÜRKİYE

LINES
B Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu

İSTANBUL ŞUBESİ
TARKİM UÇAK BAKIM ONARIM VE HAVACILIK
TİC. LTD. ŞTİ.

B Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu

THY A.O.

B Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu

TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş

B Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu

AEROFLOT RUS HAVAYOLLARI RUSYA
MOSKOVA TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ
SUNEXPRESS DEUTSCHLAND GMBH
ACM AIR CHARTER MARKET UÇAK SER. VE
TUR.HİZ.LTD.ŞTİ.

B Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu
B Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu
C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

ADA HAVACILIK VE TUR. SERVİSLERİ LTD.ŞTİ.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

ADRİYATİK TAŞIMACILIK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

AİR KARGO TURİZM SANAYİ TURİSTİK
TESİSLER MERKEZİ DIŞ TİCARET A.Ş.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

AIR MARK HAVACILIK TURİZM VE TAŞIMACILIK
LTD. ŞTİ.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

AKUA TRANS TURİZM HAVACILIK LTD.ŞTİ.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

ATLASJET TEMSİL VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

BİLEN HAVACILIK LTD.ŞTİ.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

CASİO AİR SERVİS HİZMETLERİ DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)
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CRESTA TUR. VE HAVACILIK HİZ. SAN. TİC.
A.Ş.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

SİLKWAY KARGO TAŞ. VE TUR. LTD.ŞTİ.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

FLY HAVA KARGO SERVİS HAV. VE TUR. HİZ.
LTD. ŞTİ.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

GOLD AİR HAV. TUR. TİC. LTD. ŞTİ.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

GÖZEN HAVACILIK VE TİC. A.Ş.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

MERKÜR ULUSLAR ARASI TAŞ. TUR. VE HAV.A.Ş.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

MİADTUR TUR. DAN. ORG. HİZM. LTD. ŞTİ.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

OLİMPİK TURİZM VE ORGANİZASYON
OTELCİLİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

SBA HAVACILIK TUR. VE TİC.LTD.ŞTİ.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

SÜHA HİÇYORULMAZ TUR. TİC. NAK. VE GIDA
LTD.ŞTİ.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Temsil, Gözetim
ve Yönetim)

AKYOL GIDA TURİZM İNŞAAT PETROL TİC. LTD.
ŞTİ.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (İkram Servis)

BEŞTEPE GIDA GÜVENLİK TEM. İNŞ. TUR. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (İkram Servis)

LSG SKY CHEFS HAVACILIK HİZMETLERİ
A.Ş.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (İkram Servis)

THY DO& CO İKRAM HİZMETLERİ A.Ş.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (İkram Servis)

SANCAK UÇAK İÇİ SERVİSLERİ A.Ş.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (İkram Servis)

GÖZEN GÜVENLİK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Uçak Özel
Güvenlik Hizmeti ve Denetimi)

TAV ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

C Grubu Yer Hizmeti Kuruluşu (Uçak Özel
Güvenlik Hizmeti ve Denetimi)
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Uygulamalar

• Havacılık sektörünü araştırınız.
• Havalimanlarının gelişimi nasıl olmuştur?
• Havalimanı ziyareti gerçekleştirerek havalimanı sistemlerinin nasıl çalıştığını yazınız.
• Türkiye'deki havayolu taşımacılığındaki oyuncular kimlerdir?
• Ekonomi trenleri ile havayolu taşımacılığı arasındaki ilişki nasıldır?
• C grubu ruhsat sahibi işletme sayısının fazla olması normal midir?
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Uygulama Soruları
• Havalimanı faaliyetleri nelerdir?
• Havacılık sektöründe hangi oyuncular mevcuttur?
• Havayolu taşımacılığının gelişmesinde neler etkili olmuştur?
• Ülkemizdeki A grubu ruhsat sahibi kuruluşlar hangileridir?
• Türkiye'nin son 10 yıldaki havacılık sektörü gelişimi nasıl gerçekleşmiştir?
• Dünya ekonomisinin havacılık sektörü üzerindeki etkilerini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde havayolu taşımacılık faaliyetlerinin gelişimi ve havalimanı
yapılanmalarının özellikleri incelenmiştir. Ayrıca havalimanı kavramını ayrıntılı olarak ele
alarak havalimanı paydaşları hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Havalimanı sistemlerinden ve
havalimanlarından elde edilen gelirlerden bahsedilmiştir.
Dünyada ve Türkiye'de havacılık sektörünün gelişiminden bahsedilmiştir. Türkiye'deki
havacılık sektörü oyuncuları ele alınmıştır. Havacılık sektöründe yer alan işletmelerin pazar
payları incelenmiştir. Türkiye'nin havacılık sektörünün daha da gelişmesi için atması gereken
adımlar belirtilmiştir. Ülkemizde yer alan yer hizmetleri kuruluşlarının listesi sunularak yer
hizmetleri sektörü hakkındaki genel görüşler değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Dünya üzerindeki havalimanlarından birçoğu .............ülkesinde yer almaktadır.
Boşluğu aşağıdaki şıklardan biri ile doldurunuz.
a) Rusya
b) Türkiye
c) Amerika Birleşik Devletleri
d) Fransa
e) Çin
2. Türkiye'de uçak özel güvenlik ve hizmet denetimi kapsamında C ruhsatı sahibi
kaç yer hizmetleri kuruluşu bulunmaktadır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 54
3. Türkiye’de sivil ve askeri olmak üzere toplam kaç adet havaalanı bulunmaktadır?
a) 52
b) 65
c) 71
d) 78
e) 56
4. Havalimanlarının ve hava terminallerinin özelleştirme çabaları 1980’ li yıllarda
hangi ülkenin öncülüğünde olmuştur?
a. İngiltere
b. Fransa
c. ABD
d. Rusya
e. Türkiye
5. Ülkemizde hangi yıl tüm meydanların
değiştirilmesine karar verilmiştir?
a. 2005
b. 2008
c. 1994
d. 1989
e. 2012

adlarının

“havalimanı”

olarak

6. Aşağıdakilerden hangisi havayolu faaliyetlerinin kalitesini azaltan faktörlerden
33

değildir?
a. Yetersiz uçuş arzı
b. Yolcu hizmet yetersizlikleri
c. Uçakların zamanında iniş ve kalkışları
d. Yetersiz erişim olanakları
e. Havayolu firmalarındaki yetersiz faaliyetler
7. Aşağıdakilerden hangisi havalimanı paydaşlarından değildir?
a. Havalimanı ile ilgili kurumlar
b. Firmalar
c. Kullanıcılar
d. Kullanıcı olmayan ancak etkilenenler
e. Şehir içindeki esnaf grupları
8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi üretim endüstrisi ve tedarikçiler sınıflandırması
içerisinde yer alan servis sağlayıcılardan değildir?
a. Yedek malzeme ücretleri
b. Donanım ücretleri
c. Uçak ücretleri
d. Hammadde tedarikçileri
e. Havalimanı operatörü ücretleri

9.

Aşağıdakilerden hangisi havacılık sektörünün gelişimine katkı sağlayan faktörler
arasında değildir?
a. Çok sayıda havalimanı işleticisi işletmenin bulunması
b. Havalimanlarının özelleştirilme çalışmalarının hız kazanması
c. Ülkeler arası seyahatlerin artışı
d. Küresel rekabet artışı
e. İşletmeler arası rekabetin artışı

10. Aşağıdakilerden hangisi havacılık sektörünün hızlı gelişimine katkı sağlayan
faktörlerden değildir?
a. Ticarileşme
b. Teknolojik değişim
c. Ortak girişim modeli
d. Yeniden şekillenme
e. Havalimanı sayısındaki artış

Cevaplar

1)c, 2)a, 3)c, 4)a, 5)e, 6)c, 7)e, 8)e, 9)b, 10)e
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2. HİZMET ÜRETİMİ İLE İLGİLİ KOORDİNASYON

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. HİZMET ÜRETİMİ İLE İLGİLİ KOORDİNASYON
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2.1. Yönetim
2.2. Organizasyon Nedir?
2.3. Gözetim ve Yönetim
2.4. Temel Operasyonel Problemler
2.4.1. Uçuş Çizelgeleme
2.4.2. Uçak Çizelgeleme
2.4.2.1. Filo Atama
2.4.2.2. Uçak Rotalama
2.4.2.2.1. Uçak Bakım Gereksinimi
2.4.3. Ekip Çizelgeleme
2.4.3.1. Uçuş Dizisi Bulma
2.4.3.2. Ekip Atama
2.4.4. Düzensiz Olayların Yönetilmesi
2.4.4.1. Uçuş-Uçak yeniden Çizelgeleme
2.4.4.2. Ekip Yeniden Çizelgeleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
• Yönetim kavramının amacı nedir?
• Yer hizmetleri işletmeleri nasıl organizasyonlardır?
• Gözetim ve yönetim faaliyetlerinin amaçları neler olabilir?
• Temel Operasyonlar nelerdir?
• Ekip yönetimi nasıl olmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim biliminin önemini
kavrar.

Gözetim ve Yönetim

Havalimanı yer
hizmetlerindeki gözetim ve
yönetim faaliyetlerini

Gözetim ve yönetim
faaliyetlerine ilişkin bu

benimser.

hizmeti sunan

Temel Operasyonlar

Operasyon türlerini öğrenir

Okuyarak

Ekip Organizasyonu

Ekip organizasyon yapısının
farkına varır

Firmaları inceleyerek

Yönetim kavramı ile ilgili
olan yayınlar
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Anahtar Kavramlar
•

Yönetim

•

Yönetim Süreçleri

•

Organizasyon

•

Gözetim ve Yönetim

•

Opearsyon

•

Dağıtım

•

Çizelgeleme
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Giriş
Yönetim kavramı bilimlerin en yenisi olarak değerlendirilmektedir. Yönetim, amaçlara
ulaşmak için gerekli kaynakları uyumlu bir şekilde bir araya getirmektir. Amaçlara ulaşırken
emek gösteren, işbirliği içerisinde olan bireyleri mutlu edecek süreçleri birlikte ele almaktır.
Bu nedenle yönetim felsefesinin unsurlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Havalimanlarında
bulunan işletmelerin faaliyetlerini verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri ve bu işletmelerin
paydaş oldukları tüm taraflar ile olan işlemlerinde uyum sağlamaları için yönetimin
gerekliliklerine ihtiyaç duydukları görülmektedir.
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2.1. Yönetim Nedir?
Yönetim faaliyetleri sürekli olarak insan hayatının içinde yer almıştır. Yönetim,
bilimlerin en yenisi ancak sanatların en eskisi olarak ele alınmaktadır. Yönetimin kökenleri
binlerce yıl öncesine dayansa bile bilimsel olarak yönetim uygulamaları 1900'lü yıllarda
kendini göstermiştir. Yönetim, başkaları vasıtasıyla iş yaptırma, insanları verimli ve etkili
yönlendirme şeklinde de tanımlanmaktadır. Belirlenen amaçlara ulaşmak için insanları,
ekipmanları, parayı, zamanı ahenkli, etkin ve verimli kullanabilmek yönetim kavramının
özünü oluşturmaktadır. Organizasyonların amaçlarına etkin ve verimli bir şekilde
erişebilmeleri için başkaları vasıtasıyla örgüt işlerini planlama, organize etme, yürütme ve
kontrol etme faaliyetlerini gerçekleştirmeleri gerekir. Yönetim faaliyetlerinden söz edebilmek
için bir amaç ve bu amaca ulaştıracak çalışanlar olmalıdır.
Sivil havacılık sektörünün hızla gelişmesi ile birlikte bu endüstride farklı
organizasyonların yer almaya başladığı görülmektedir. Yer hizmetleri kuruluşu da bu
örgütlerden bir tanesidir. Havacılık talebinin artması ile birlikte mevcut havalimanlarının
yetersiz kalması yeni havalimanı projelerini geliştirmiştir. Bu havalimanlarında hava
araçlarının karmaşık operasyonlarına hızlı, titiz bir şekilde hizmet etme olanağına sahip bu
işletmelerin faaliyetlerini yerine getirirken büyük bir ahenkle çalıştıkları görülmektedir.
Zaman kavramının havacılıktaki önemi yerdeki faaliyetlerin hızlı bir şekilde yönetilmesini
zorunlu kılmaktadır. Uçuş operasyonu için gereken faaliyetlerin çeşitliliği sebebiyle
işlemlerin uyumlu bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Havayolu firmaları her
havalimanında, uçuş yaptıkları her ülkede bu işlemleri yerine getirebilecek personel ve
ekipman bulundurmak yerine bu işlemleri yapan yer hizmet kuruluşları ile işbirliğine
gitmektedir. Bu işletmeler havayolu firmalarının hızlı, emniyetli ve verimli seyrüsefer
faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duyulan operasyonları gerçekleştirmekte,
taraflar arası işlemleri yürütmekte ve bu faaliyetleri yönetmektedir. Yolcu ve yük sayılarının
giderek artması havalimanı işlemlerinin daha yoğun ve karmaşık hale gelmesine neden
olmaktadır. Yer hizmetleri işletmeleri bu faaliyetleri hızlı bir şekilde yürüterek
havalimanlarındaki kargaşaların önüne geçmektedir. Yer hizmet kuruluşları havayolu
firmalarının doğrudan ya da dolaylı şekilde ilişki içerisinde olduğu taraflar ile faaliyetleri
etkili bir şekilde yönetmektedir.
Yer hizmetleri kuruluşu havaalanlarında havayolu taşıyıcısı faaliyetlerine kolaylık
sağlayacak işlemleri yürütür. Türkiye'de havacılık faaliyetlerinin gelişmesi, yerli ve yabancı
havayolu firmalarının havalimanı kullanım oranlarının artması gibi nedenlerden dolayı
havacılık faaliyetleri ile ilgili işlemlerin takibinin yapılması için yönetim ve gözetim ruhsatı
alan işletme sayısı oldukça yüksektir. Uluslararası kurallara uygun olarak havayolu
firmalarının üçüncü taraflar ile olan ilişkilerinin devam ettirilmesi sağlanmaktadır. Her
havayolu firmasının her havalimanında bu işlemleri gerçekleştirebilecek uzman personel
istihdam etmesi oldukça maliyetlidir. Bu nedenle havayolu firmaları bu işlemleri
gerçekleştirecek bir yer hizmet kuruluşu ile anlaşarak bu hizmetleri o kuruluştan tedarik
etmektedir. Bu kuruluşlar havayolu firmalarının yönetim ve gözetim faaliyetlerini
kolaylaştırır ve karmaşaya yol açabilecek durumları engeller.
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2.2. Organizasyon Nedir?
İşletme, ticari ve ticari olmayan amaçlara ulaşmak için oluşturulmuş birimdir.
Günümüzde birçok işletme kar amacı gütmektedir. Ticari gelir elde etmek için oluşturulan bu
kuruluşlar amaçlarına ulaşmak için yönetim felsefesinin unsurlarını içlerinde
barındırmaktadır. İşletme amaçlarına ulaşmak için işletmeyi bir araya getiren ve bir arada
tutan unsurlar etkili bir şekilde yönetilmelidir. Organizasyon kavramı, önceden planlanmış
ilişkiler topluluğu ile bir araya gelen bir yapıdır. Ayrıca organizasyon bu işleyen yapıyı bir
araya getirme ve bir arada tutma süreçlerini de içermektedir. Organizasyonların(işletme) en
önemli amaçları varlıklarını devam ettirebilmeleri arzusudur. Günümüzde çevre
dinamiklerinin çok değişken olması, piyasalarda hâkim olan şiddetli rekabet işletmelerin
çağdaş yönetim uygulamalarına verdikleri önemi arttırmaktadır. Havayolu firmaları ve yer
hizmetleri kuruluşları arasındaki işbirlikleri ve ittifaklar sayesinde bu işletmeler sürdürülebilir
operasyonel ve finansal başarılara ulaşmayı hedeflemektedir.
1. Planlama: İşletmenin geleceğinin analiz edilerek bu beklentilere yönelik faaliyet
adımlarının atılmasıdır. İşletme amaçlarına ulaşmak için işin en başında yapılacakları
belirlemektir. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için uygulanacak yöntemlerin ortaya
çıkarılması ve yapılacak işlerin ne zaman, nasıl ve kimler tarafından yapılacağının
kararlarının verilmesi sürecidir. Planlama ile amaçlara ulaştıracak yol ve yöntemler
ortaya konmaktadır. Planlama aşamasında faaliyet alanları ile ilgili bilgiler toplanır,
analizler yapılır. Seçenekler belirlenerek misyon ve vizyon çalışmaları yürütülür.
Planlar, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olabilir. Kısa vadeli planlar bir yıldan az
faaliyetler için, orta vadeli planlar 1-5 yıl arası faaliyetler için ve uzun vadeli planlar ise
5 yıldan uzun faaliyetler için gerçekleştirilir. Günümüzde işletme çevresinde
gerçekleşen değişimlerin çok hızlı olması ile birlikte uzun vadeli planlar da zamanla
revize edilmektedir.
2. Örgütleme: Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürmesini kolaylaştırmak, operasyonların
daha hızlı gerçekleştirilmesine ortam hazırlamak ve iş bölümlerini ortaya çıkarmak için
yapılan işlemler bütünüdür. Organizasyon, sistemin amacına ulaşmak için görevleri
yapacak birimlerin oluşturulmasıdır. Amaçlara ulaştıracak kaynakların en doğru şekilde
nasıl kullanılacağının belirlenmesidir. Organize etme faaliyetlerinde işler
gruplandırılarak emir komuta düzeni kurulur. Yönetim alanları belirlenir ve işler için
çalışanların ataması yapılır. Faaliyetler bölümlere ayrılır. Bu bölümlerdeki işler
tanımlanır.
3. Yürütme: Amaçlara ulaşmak için düğmeye basılmasıdır. Faaliyetlerin planlandığı gibi
gerçekleştirilmesi gerekir. Organize etme sürecindeki adımlar da dikkate alınarak amaca
yönelik operasyonların gerçekleştirilmesidir.
4. Kontrol: Kontrol faaliyeti yönetim sürecinin olmazsa olmazıdır. Planlama ile başlayan
yönetim serüveninde arzu edilen amaçların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol
faaliyetleri ile ortaya çıkmaktadır. Planlama aşamasında arzu edilen sonuçlar ve
gerçekleşen sonuçlar arasında oluşabilecek farkların nedenleri araştırılarak
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organizasyona geri besleme sağlanır. Yönetim sürecinde faaliyetlerin kontrolü ile
hataların önüne geçilmek istenmektedir. Havacılık sektöründe gerçekleşen faaliyetlerin
birçoğu uluslararası kuruluşların talimatlarına uygun olarak yerine getirilmektedir.
Ayrıca ülkelerdeki havacılık otoritelerinin düzenlemeleri de ele alınarak işlemler
yürütülmektedir. Taraflar arasında yapılan anlaşmalara uyulup uyulmadığı sürekli ve eş
zamanlı olarak gerçekleştirilen kontroller sayesinde ortaya çıkmaktadır.

2.3. Gözetim ve Yönetim
SHGM tarafından yayınlanan "Havaalanları Yer Hizmet Türleri ve Detayları" başlıklı
havacılık talimatında havalimanı yer hizmetleri kuruluşlarının gözetim ve yönetim
faaliyetlerindeki görevleri aşağıdaki gibi özetlenmektedir.
Uçuş Öncesi, Uçuş Anı ve Uçuş Sonrasında Üçüncü Şahıslar Tarafından Sağlanan
Gözetim Hizmetleri
 Havayolu taşıyıcısı ile üçüncü şahısların(kişi, işletme, kuruluş) arasındaki anlaşmalara
uygun olarak yer hizmetleri faaliyetlerini gözetmek ve koordine etmek için
havaalanında bulunulur.
 Havayolu taşıyıcısı temsilcisi ile istenildiği durumlarda işbirliği yapılır.
 Yer Hizmetleri Şirketlerinin operasyonlara ilişkin tüm bilgilerinden haber almalarının
sağlanması gerekir.
 Yer Hizmetleri Şirketlerinin yer hizmetleri faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için
gerekli donanımın mevcut olup olmadığını ve hizmetlerin işlevselliğini kontrol etmek
gerekmektedir.
 Yer operasyonlarını gerçekleştirecek personel, ekipman, malzeme ve belgelerin hazır
olmaları sağlanmalıdır. Evraklar ve belgelere ilişkin hazırlıklar kontrol edilmelidir.
 Operasyonlar ile ilgili tüm birimler havayolu taşıyıcısının ihtiyaçları hususunda
bilgilendirilmeleri ve bu eksikliklerin giderilmesi sağlanmalıdır.
 Gerekli belgeler, dokümanlar ve uçağa yüklenecek tüm yükün hava aracına
yükleneceği zaman bunların hazır olmaları sağlanmalıdır.
 Hava aracı, havalimanına varışında karşılanır ve mürettebat ile iletişim kurulur.
 Mürettebattan gerekli bilgilendirme alınır, varsa aksaklıklar, tarifedeki değişikler ya da
diğer konular hakkında mürettebata bilgi aktarılır.
 Rutin olmayan durumlar için uygun kararlar verilir ve yer hizmetlerinin gözetilmesi ve
koordine edilmesi sağlanır.
 Operasyonlara ilişkin mesajların dağıtımı kontrol edilir.
 Havayolu taşımacılığı ve yükleme/boşaltma faaliyetlerindeki bagaj, kargo, posta ve
kaybolmuş veya bulunmuş eşyaların takibi kontrol edilir ve durumları araştırılır.
 Yer hizmetlerinde ve uçuş operasyonlarında oluşan aksaklıkları istasyon seyir
defterine kaydederek ilgili kurallara uygun olarak havayolu temsilcisini bu durumdan
haberdar etmek gerekmektedir.

Yönetim Fonksiyonları
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 olDüzensiz ihtiyaçlarına uygun, yerel usuller geliştirme ve bu usulleri sürdürme
faaliyetleri yürütülür.
 Havayolu taşıyıcısına ait haberleşmeyi sağlamak için gereken faaliyetler uygulanır.
 Raporlar, istatistiksel bilgiler ve belgeleri hazırlama, bu dokümanları ilgili yerlere
gönderme ve dosyalama faaliyetleri gerçekleştirilir. Bu işlemler yerine getirilirken
ihtiyaç duyulan yönetimsel faaliyetler takip edilir.
 Havayolu taşıyıcısının el kitaplarını, faaliyetlere ilişkin oluşturulan yayınlarını temin
etmek ve bu yayınları takip etmek gerekmektedir.
 Havayolu taşıyıcısı ile yapılan anlaşma doğrultusunda havayolu firmasına yönelik
faturalar, malzeme siparişleri, yer hizmetleri hesap pusulaları, iş emirleri, havayolu
taşıyıcısı adına kontrol edilir, imzalanır ve gerekli birimlere iletilmesi sağlanır.
Havalimanı yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde(SHY-22) de gözetim ve yönetim
faaliyetleri hakkında tarafları ilgilendiren bir takım kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar
aşağıdaki gibi listelenmektedir:
 Temsil ile gözetim ve yönetim hizmetlerini veren yer hizmetleri kuruluşu Standart Yer
Hizmetleri Anlaşmasına bağlı olarak hava taşıyıcısının faaliyetlerinin ulusal ve
uluslararası mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almaktan ve
sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.
 Bir hava taşıyıcısına yolcu trafik, yük kontrolü ve haberleşme ile ramp hizmetlerini
veren yer hizmetleri kuruluşu aynı hava taşıyıcısına gözetim ve yönetim hizmetini
veremez.
 Hava taşıyıcısı uçuş gerçekleştirdiği havaalanında aynı yer hizmeti türü için birden fazla
yer hizmetleri kuruluşu ile anlaşma yapamaz.
 Gözetim ve Yönetim hizmeti veren kuruluşların havaalanlarındaki istasyonlarında
yönetici olarak görev yapacak personelinin yurt içinde veya yurt dışında, bir yer hizmeti
kuruluşunda veya IATA üyesi bir havayolu işletmesinde en az üç yıllık bir iş
tecrübesine sahip olarak, bu hizmet ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olması ve
bunu aldığı eğitimle birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğüne belgelendirmiş olması şartı aranır.

2.4. Temel Operasyonel Problemler
Problemlerden birincisi, hangi uçuş noktalarına hangi sıklıkla uçuş hizmeti verileceği
ve bu sıklığı karşılamak için uçuşların nasıl planlanması gerektiğini tanımlayan uçuş
çizelgeleme problemidir. Yolcuların satın alım davranışlarının gelir yönetimi üzerindeki
davranışları uçuş bacakları ve seçilen uçuş bacaklarına atanan uçak tipleri bunların içinde
önemli olan kısımlardır. Ayrıca gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda uçakların
kullanımındaki potansiyel iyileşme ve gelirdeki önemli artışın yıllık milyon dolarlar üstünde
olduğu tespit edilmiştir.
İkinci problem, uçak çizelgeleme problemidir. Bu problem, bir dizi karar sürecinden
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oluşur. İlk olarak, filoların uçuş rotalarına atanması gerçekleştirilir. Daha sonra, her uçak için
bakım kısıtları dikkate alınarak uçuş rota planları oluşturulur.
Uçak bakım rotalamaları yapılarak uçuşlar arasında değiş-tokuş yaparak mevcut uçuş
programında 5 ile 20 dakikalık gecikmelerle mevcut uçuş bacak zamanlarında yeniden
zamanlamalar sağlanır Uçak rotalarının bakım gereksinimleri ile birlikte ele alınarak
uçakların etkin kullanımının yanı sıra bakım maliyetlerinin azaltılması da hedeflenir.
Belirtilen hedef doğrultusunda, uçakların bakıma girmeden önceki yasal kullanılabilir uçuş
zamanlarını da ayarlanmakta bu yaklaşım ile uçuş sayılarını ve/veya sürelerini de karar
vericinin öncelikleri doğrultusunda dengelemektedir. Böylece uçak kullanım oranları ve
bakım maliyetlerinin olabildiğince eşit tutulmasını sağlamıştır.
Üçüncü problem, her uçuş için kokpit ve kabin görevlisi olarak adlandırılan ekip
üyelerinin belirlenmesini içeren ekip çizelgeleme problemidir. Ekip çizelgeleme problemi iki
alt problemden oluşur: uçuş dizisi bulma problemi (ekip eşleme-crewpairing) ve ekip atama
problemi. Birinci problemde, yönetmeliklere uygun olarak minimum maliyetli ardışık uçuş
bacak dizileri oluşturulurken, ikincisinde bu dizilerde görev alacak ekip üyelerinin ataması
yapılır. Birinci problemin çözümünde ekipleri oluşturan bireyler dikkate alınmaz. Bakım
kısıtlarını sağlamayan çözümlerin, uygun olmadığı kabul edilmiştir. Bakım gereksinimi, kısa
dönem ve uzun dönem olarak gerçekleştirildikleri sürelere göre sınıflandırılmıştır.
Dördüncü problem, günlük operasyonları gerçekleştirmek üzere uzun dönem dikkate
alınarak hazırlanmış olan uçak ve ekip çizelgeleme problemlerinin uçak mekanik arızası, ekip
üyesi eksikliği ve kötü hava koşulları gibi hiçbiri önceden beklenmeyen sorunların çözümü
içeren düzensiz operasyonların yönetiminden oluşur. Bu aşamada, uçaklar yeniden rotalanır
ve ekip çizelgelemesi yeniden yapılır. Modeller, hem yolcuların geri kazanılmasını, hem de
uçak, ekip çizelgelemesi ile ilgili kural ve düzenlemeleri dikkate almıştır. Düzensiz
operasyonlar geri kazanım süreci için bütünleşik olarak program simülasyon modeli ve
kaynak atama eniyileme modelini bir karar destek sistemine araç olarak uyarlamıştır.
Programın simülasyon modeli, bozulan operasyonların ciddiyetini dikkate alarak bozulan
uçuşları listelerken, eniyileme modeli yeni uçuş planı ve olası kaynak değişikliklerini
araştırarak uçuş gecikmelerini ve iptallerini enküçükleyen etkin geri kazanım planları
sunmuştur.

2.4.1. Uçuş Çizelgeleme

Uçuş çizelgeleme, havayolu işletmesinin planlama ve operasyonlarının başlangıç
noktasıdır. Uçuş çizelgeleme çalışmaları, uçuş operasyonlarından 12 ay önce başlar ve 9 ay
önce tamamlanır. Uçuş çizelgelemesi, her uçuş bacağının ayrılış-varış zamanını, uçuş
noktalarını ve uçuşların haftanın hangi gün gerçekleştiğini, uçuş numarasını ve uçuşta
kullanılacak filo tipini gösterir. Program, genellikle üç aylık veya altı aylık periyotlar için
hazırlanır. Programlarda aydan aya küçük değişiklikler olabilir. Tablo 7'de bir havayolunun
örnek uçuş çizelgelemesi gösterilmiştir. Tablodaki 301 numaralı uçuşu gerçekleştirecek uçak,
45

08:30'da İstanbul Atatürk Havaalanı'ndan uçuşa başlayacak ve 10:15'de Trabzon
Havaalanı'nda uçuşunu tamamlayacaktır. 301 numaralı uçuş, Perşembe hariç haftanın her
günü gerçekleştirileceği günler bölümünde gösterilmektedir.
Uçuş çizelgelemesi, aynı zamanda havayolu işletmesinin uçuş noktaları arasındaki
rekabet gücünü ve konumunu tanımlar. Bu yüzden, havayolu işletmesinin karlılığında anahtar
bir belirleyicidir. Uçuş çizelgelemesi, temel olarak havayolunun ve rakip havayollarının uçak
ve ekip planlama kararlarından etkilenir ve alınmış kararları etkiler. Uçuş çizelgeleme
çalışmalarında; sektördeki çeşitli talepler, rakip firmalar tarafından sunulan program ve
kaynak kullanılabilirlik kısıtları, pazar tahminleri gibi faktörler dikkate alınır. Havayolu
çizelgelemesinde kısıtlı olan kaynaklar uçak, ekip, bakım tesisi, bakım personeli v.b.'dir.
Ayrıca, uçuş çizelgeleme tasarımı için uçuş hatlarındaki yolcu talebinin doğru tahmini,
havayolu filosunun kapasitesi, uçağın kapasitesi nedeniyle reddedilen (elde edilemeyen) gelir
olan bozulma (spill) maliyeti ve reddedilen yolcuların yeniden geri kazanım oranlarının
bilinmesi gereklidir. Bu yüzden uçuş çizelgeleme, havayolu işletmesinin karlılığını ve
işletmenin devamlılığını sağlayabilmesini önemli oranda etkilediği için kritik bir süreçtir.
Tablo 2.1. Örnek bir uçuş çizelgeleme (IST=İstanbul Atatürk Havaalanı, TZX = Trabzon
Havaalanı, ESB = Ankara Esenboğa Havaalanı) (Gopalan ve Talluri, 1998).
Uçuş

Kalkış

Varış

Kalkış

Varış

Günler

Numarası

Yeri

Yeri

Zamanı

Zamanı

301

IST

TZX

08:30

10:15

123.567

B737

102

ESB

TZX

09:00

10:30

12.56

B737

Filo
Tipi

2.4.2. Uçak Çizelgeleme
Havayolu işletmeleri, uçuş çizelgeleme tasarımını tamamladıktan sonra uçak
çizelgeleme olarak adlandırılan filo atama ve uçak rotalama problemlerini çözer.
Filo atamasında, uçuş serimindeki bacaklara en küçük maliyetle uçak tipleri yani
filolar atanır. Uçak çizelgelemesinin son adımında belli bir filo içerisindeki her uçak, filo
atama aşamasında filo için belirlenmiş uçuş rotalarına atanır. Uçuş çizelgeleme çalışmaları,
uçuş operasyonlarının birkaç ay öncesinde başlar ve uçuşun gerçekleştiği an son bulur.

2.4.2.1. Filo Atama
Filo atama probleminde uçakların özellikleri, kullanılabilirlikleri, operasyonel
maliyetleri ve potansiyel gelirleri temel alınarak farklı kapasitedeki uçak tiplerinin uçuşlara
atanması planlanır. Filo atama modelinde amaç, uçuş rotasındaki işletme maliyetleri ile bir
uçuş bacağında atanan uçağın koltuk kapasitesinin talebi karşılayamadığı durumdaki gelir
kayıplarının oluşturduğu maliyetlerin toplamını azaltmaktır. Uçuş işletme maliyeti, belirli bir
uçak tipinin uçuş bacağındaki uçuş maliyetini temsil eder. Her uçak tipi için uçuş operasyon
maliyeti her uçuş bacağına göre ayrı ayrı belirlenir.
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Bir havayolu işletmesinin temel ürünü, uçaktaki koltuklardır. Havayolu işletmesi için
daha yüksek kapasiteli uçağa sahip olunması veya ekstra uçağın hazır olarak bulundurulması,
daha yüksek işletme maliyetleri anlamına gelir. Diğer taraftan uçak koltukları bozulabilir bir
üründür. Bir uçak havaalanından ayrılmadan önce satılamamış koltuklar çöpe giden ürün gibi
kabul edilir. Bu yüzden ideal strateji, sadece yolculara doğru fiyattan doğru sayıda koltuk
sağlamak olmalıdır.
Bir uçuşa, koltuk kapasitesi küçük bir uçağın atanması, yetersiz kapasite nedeniyle
müşterilerin istenilmeden reddedilmesine ve sonuç olarak gelir kayıplarına neden olur. Buna
karşın, yolcu talebinden daha büyük kapasitede bir uçağın uçuşa atanması durumunda
koltukların hepsi kullanılamayacaktır. Ayrıca, kapasitesi doldurulamayan büyük uçak tercih
edildiği için daha yüksek işletme maliyetleri oluşacaktır. Bu nedenle, filo atama problemi,
havayolu işletmesinin tüm çizelgeleme sürecinin önemli bir parçasını oluşturur. Her gün çok
sayıda uçuş programlandığından uçuş sayısı, büyük bir havayolu işletmesinde kolayca binlere
ulaşabilir. Filo ataması, uçuş çizelgelemesi ekip çizelgelemesi, uçak rota ataması, bakım
planlama ve gelir yönetimi gibi havayolu işletmesinin diğer karar süreçlerini etkiler ve bu
süreçlerde alınan kararlardan etkilenir. Bu yüzden, filo atama problemini çözebilmek,
havayolu işletmeleri için her zaman zorlu bir süreç olmuştur. Uçakların kapasite sınırı
nedeniyle yolcuların kabul edilememesi genellikle kayıp olarak kabul edilir. Gerçekte
yolcular, uçuşa başlangıç varış noktaları ve zaman periyodu açısından alternatif bir uçuş
çizelgelemesini kullanarak uçuşlarını gerçekleştirebilirler. Böylelikle, yolcular yeniden
havayolu işletmesinin bir yolcusu olarak geri kazanılabilir.
Uluslararası ve iç hat uçuşu gerçekleştiren büyük havayolları genellikle birden fazla
filoya sahiptir. Filo, kapasitesi ve operasyonel özellikleri aynı olan uçak kümesine verilen
isimdir. Bir havayolunun filo tipi genellikle Boeing 737, Boeing 757, Fokker 100 ve Airbus
320 gibi çeşitli uçak gruplarından oluşabilir. Filo kapasitelerine örnek olarak, 169 koltuk
kapasiteli Boeing 757 ve 98 koltuk kapasiteli Fokker 100 verilebilir. Operasyonel özelliklere,
uçağın hızı, motor yakıt yakma oranı, uçak bakım maliyeti, uçuş için gerekli ekip sayısı ve
uçağın havaalanına inmesiyle birlikte bir sonraki uçuşa hazırlanabilmesi için yapılması
gereken işlerin tamamlanabileceği enküçük dönüş süresi örnek olarak verilebilir. Ayrıca,
operasyonel özellikler içerisinde uçuş bacağına atanan uçak tipine bağlı olarak değişen farklı
uçuş maliyetleri ve uçak ağırlığına bağlı olarak havaalanına ödenen ücretler yer alır. Aynı filo
tipindeki iki uçak farklı yolcu kapasitelerine sahip olabilir. Örneğin, Boeing 737-400 uçağı
150, Boeing 737-800 uçağı 165 yolcu kapasitesine sahiptir. Filo atama modelleri bakım
gereksinimi, gürültü kısıtlamasını ve havaalanı kapı kullanılabilirliğini dikkate alan ilave
kısıtları da içerebilir.

2.4.2.2. Uçak Rotalama

Filo atama çalışmalarında, uçuş bacaklarında hangi tip filonun uçacağına karar verilir.
Uçak rotalama ise, bir filo içindeki her bir uçağın ardışık olarak gerçekleştireceği uçuş
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bacakları tespit edilir. Aynı zamanda, ülkelerin ulusal sivil havacılık otoriteleri ve uçak
üreticileri tarafından zorunlu tutulan farklı seviyelerdeki bakımların her bir uçağa nerede ve
ne zaman uygulanacağına da karar verilir. Bu yüzden uçak rotalama problemi, uçak bakım
rotalama problemi olarak da adlandırılır. Uçak bakım rotalamada temel amaç, kısıtları göz
önünde bulundurarak işletme maliyetlerini en küçüklemektir.
Uçak rotası, uçuş bacaklarının oluşturduğu bir dizidir. Dizi içindeki bir uçuş bacağının
varış noktası, bir sonraki uçuş bacağının başlangıç noktasıdır. Döngü, aynı merkezde
başlayan ve son bulan uçuş rotalamasıdır. Her uçağın döngüsü, düzenli aralıklarla bakım
istasyonunu ziyaret edecek şekilde tamamlanır.

2.4.2.2.1. Uçak Bakım Gereksinimi

Uçak bakımı, istisna olan programsız bakımlar ile birlikte adam-saat kullanımının
yüksek olduğu bir takım kontrollerden oluşur. Bu kontrollerin sıklığı, uçuş saatinin toplamı,
kalkış-iniş sayısı, aylık, üç aylık, yıllık gibi farklı periyotlara bağlı olarak değişkenlik
gösterir. Aynı zamanda bu kontroller, yalnızca yeterli bakım-onarım teçhizatı bulunan belirli
hava alanlarında gerçekleştirilebilir. İşletmeler, farklı filolar için bakım merkezlerini tek bir
noktada kurarak, kaynakların bir araya getirilmesiyle küçük tasarruflar elde edilebilirler.

2.4.3 Ekip Çizelgeleme

Ekip çizelgeleme ise, belli bir uçuş çizelgelemesindeki her uçuş bacağına uçuş için
ekip gereksinimini karşılayacak şekilde ekip atanmasıdır.. Uçuş çizelgelemesindeki her uçuş
bacağı, belli bir havaalanından ayrılan ve bir diğerine varan bir uçağı temsil eder. Bir uçuş
bacağı için ekip gereksinimi, uçak içinde gerekli olan pilot, yardımcı pilot, uçuş mühendisi,
uçuş kabin görevlileri gibi havayolu personelini ifade eder. Uçuşlarda gereken uçuş ekip üye
sayısı, uçağın boyutlarına, uçuş süresine, uçuşun gün içerisindeki başlama zamanına ve
sunulacak servis seviyesine bağlı olarak değişir. Ekip çizelgeleme problemi, uçuş dizisi
bulma problemi (ekip eşleme-crew pairing) ve ekip atama problemi olarak iki ayrı adımda
çözülür.

2.4.3.1. Uçuş Dizisi Bulma

Uçuş dizisi bulma ise, ekip eşleme(crew pairing) olarak da adlandırılır. Aynı filo tipi
için ekibin yaşadığı şehirdeki havaalanında başlayan ve son bulan ardışık uçuş bacak dizisi
bulunur. Büyük havayolu işletmelerinde genellikle birden fazla ekip üssü vardır. Uçuş dizisi
bulma probleminin boyutu, havayoluna bağlı olarak bir ile beş gün arasında değişen uçuş
dizilerinden oluşabilir. Bu süreçte, ekip üyeleri yaşamlarını sürdürdükleri şehir dışında bazı
şehirlerde genellikle geceyi dinlenerek geçirirler. Uçuş görev süresi (UGS), tek bir uçuş ya da
uçuş dizilerinden oluşmuş bir uçuş görevi için, uçuş ekip üyesinin uçuş hazırlığı ile başlayan
ve aynı uçuş veya uçuş dizilerinin sonundaki tüm uçuş görevlerinden muaf tutulduğu toplam
süredir. Oluşturulan her bir uçuş görevi süresi (UGS), uçuşun programlandığı zamandan bir
saat önce ve bir uçuş veya dizi uçuşun sona ermesi ile motor kapatma zamanından 30 dakika
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sonra son bulur. UGS hesaplanırken, ilk uçuş bacağından 1 saat önce mesaiye başlama süresi,
iki şehir arası uçuş süresi, bir şehre varış ve şehirden ayrılış arası yerde geçen zaman ve iş
periyoduna son uçuş bacağından sonra 30 dakika mesai kapama süresi eklenir. Uçuş süresi
(US); bir hava aracının kalkış yapmak maksadıyla, kendi gücü ile veya harici bir güç
uygulanmak suretiyle ilk hareketine başlama anından, uçuşun veya görevin sonunda tam
olarak durarak yolcu, yük veya diğer muhteviyatı indirme ve/veya bindirme amacıyla
kendisine tahsis edilen park yerine gelme anına kadar geçen toplam süreyi ifade etmektedir
Şekil 2'de, merkez üssü İstanbul olan ekip için oluşturulmuş iki günlük uçuş dizisi
gösterilmektedir. Birinci görev, üç uçuş bacağını, ikinci görev ise iki uçuş bacağını içerir.
Uçuş dizisi bulma probleminde uçuş bacakları arasındaki süre, gün bağlantısı veya bekleme
(sit) olarak adlandırılır. Günlük uçuş görevleri arasındaki süre, gece bağlantısı veya dinlenme
olarak adlandırılır. Brifing almak (b olarak gösterilmiştir) ve brifing vermek olarak bilinen (b
olarak gösterilmiştir) görevden önceki ve sonraki zaman periyodunda, ekip tarafından

düzenlenmesi gereken evrak işleri tamamlanır.
Şekil 2.1: Merkez üssü İstanbul olan ekip için iki günlük uçuş dizisi (Shaw, 2003).
Uçuş dizisi bulmada amaç, sendika, sivil havacılık otoritesi ve işletmenin kurallarına
uygun olarak bütün uçuşları kapsayacak şekilde toplam ekip maliyetini en küçüklemektir.
Ekip maliyetleri içinde toplam uçuş maliyeti, bağlantılar arasında beklerken oluşan
konaklama, yemek, havaalanına ulaşım maliyetler de yer alır. Problemde aynı zamanda
ekibin uçuşta geçirdiği zamanın en büyük olması ve gün içerisindeki uçuşlar arasındaki
bağlantı zamanlarının en küçük olması sağlanmaya çalışılır. Havayolu işletmeleri mümkün
olduğu sürece birçok uçuş bacağında ekibi aynı uçakta tutmak için çaba gösterir. Böylece,
farklı uçaklarda görev alacak ekibin iptal olan bağlantılı uçuş veya uçuş gecikmeleri gibi
olaylar sonucunda görev uçuşuna yetişememesi durumundan kaynaklanacak problemlerle
karşılaşma riski önlenir. Bu durumlar ile karşılaşıldığında ekip gelir getirmeyen yolcu
statüsünde uçarak görev alacakları uçağa yetişir.
Uçuş dizisi bulunabilmesi için sonucunda elde edilen uçuş dizilerinin yasal olarak
uygulanabilmesi için ülkelerdeki sivil havacılık otoritelerinin, sendika ve havayolu
işletmelerinin kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekir. Bir görevin belli bir
zamanı geçmesine izin verilmeyebilir veya uçuş saatinde veya uçuş çizelgelemesinin
içerdiği uçuş bacak sayısında ve ekibin ana üsten uzak olduğu sürede belli bir limit
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olabilir. Görevler arasında geçen enküçük ve enbüyük zaman veya uçuş bacakları
arasında bekleme zamanının enküçük ve enbüyük periyodu belli olabilir. Bunlar,
havayolu ekip çizelgeleme problemlerinde kullanılan kurallardan bazılarına birkaç
örnektir. Bazı kurallar tamamen karmaşık olabilir. Görev sonrası dinlenme periyodu,
en azından görevde geçen en fazla zaman ve bazı sabit değerler olabilir. Örneğin, eğer
her hangi bir 24 saatlik periyot içinde 8 saatten az, 8-9 saat arası ve 9 saatten fazla
uçuş süresi için sırasıyla, 9, 10 ve 11 saatlik en az dinlenme zamanları kural olarak
uygulanır.
Türkiye'de havayolu şirketleri ekip çizelgelemelerini oluştururken, Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile
Uygulama Esasları Talimatı"nı dikkate almaktadırlar. Görev başlangıç saati yaz dönemi için
06.00-15:00 arasındaysa 4 inişe kadar 14 saat, 5 iniş için 13 saatlik azami uçuş görev süresi
vardır. Görev başlangıç saati yaz dönemi için 15:0118:00 arasındaysa 4 inişe kadar 13 saat, 5
iniş için 12 saatlik azami uçuş görev süresi vardır. Görev başlangıç saati yaz dönemi için
18:01- 05:59 arasındaysa 4 inişe kadar 12 saat, 5 iniş için 11 saatlik azami uçuş görev süresi
vardır.

2.4.3.2. Ekip Atama
Uçuş çizelgelemesindeki bütün uçuşları kapsayacak şekilde uçuş dizisi bulunduktan
sonra her bir ekip üyesi, oluşturulan dizilere atanarak aylık olarak her bir ekibin görev
çizelgelemesi oluşturulur. Ekip üyelerinin aylık görev çizelgelemeleri, çalışanın izin
günlerini, eğitim süreçlerini, yasal düzenlemeleri ve diğer sözleşme mecburiyetlerini içermesi
gerekmektedir. Temel amaçlardan biri ekipten yararlanma oranını en fazla hale getirmektir.
Her homojen ekip üye grubu dikkate alınarak ayrı ayrı çözülür. Kokpit ekip üyesi
yalnızca gerekli lisansa sahip olduğu belli bir filo tipinde uçmak için görevlendirilirken,
kabin ekip üyesi farklı uçak tiplerinde görev alabilecek şekilde eğitim aldıklarından farklı
filolara atanabilir.

2.4.4. Düzensiz Olayların Yönetilmesi
Uçuş, uçak ve ekip çizelgelemelerinin hepsi havayolu planlama aşamasında önceden
oluşturulur. Bununla birlikte, planlanan programlar gerçekleştirilirken meydana gelen çeşitli
aksamalar, eğer değiştirilemezse çizelgelemeler uygulanamaz duruma gelebilir. Olası
aksamalar, öngörülemeyen uçak arızası, ekip üyesinin hastalığı, kötü hava koşulları, hava
trafik kontrol sınırlamaları veya diğer sebeplerden kaynaklanır. Bu olaylar ile ne zaman
karşılaşılacağı belli olmadığı için problem, düzensiz olayların yönetimi olarak adlandırılır.
Amerika'da ortalama bir günde, bütün uçuş planlarının yaklaşık olarak % 15 ile % 20 arası on
beş dakikadan fazla gecikmeli olarak gerçekleşir ve yaklaşık olarak tüm uçuşların % 1-3'ü
iptal edilir. Düzensiz olaylar ile karşılaşıldığında orijinal operasyonel planlar, artık eniyi ve
hatta uygun olmayabilir. Bu yüzden, orijinal planların revize edilip yeni koşullara uygun hale
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getirilmesi gerekebilir.
Beklenmeyen olayların sonucunda operasyonel programın artık uygulanamaz hale
gelmesinden sonra, mümkün olan en kısa zaman içerisinde eniyi çizelgeleme şekline karar
vermek bir zorunluluktur. Havayolunun önceden kararlaştırılmış bir çizelgelemenin yerine
yeni bir çizelgelemeyi uygulamaya koyması maliyetli olabilir. Bu yüzden, yeni
çizelgelemenin belli bir zamandan sonra orijinal çizelgelemeye yakınsaması gerekir.
Havayolu ortamında, bütün planlama periyodunu kapsayacak, bütün kaynak ve
taahhütlerin dikkate alınarak çok kısa bir süre içerisinde çok kaliteli ve yeni bir planın üretimi
bazen mümkün olmayabilir. Böyle durumlar ile karşılaşıldığında, havayolu ilk olarak çok acil
ve çok önemli kararı alacak şekilde kısmi çözümler bulabilir. Kısmi çözümün uygulama
aşamasında, kısmi çözümden uzun dönemli planlara geçiş yapılabilecek daha uygun
çözümler araştırılır.

2.4.4.1. Uçuş-Uçak Yeniden Çizelgeleme
Beklenmeyen bir durumla karşılaşıldığında uçuş, uçak ve ekip üyelerinin
çizelgelemesini yeniden yapmak gerekebilir. Pratikte ilk olarak, uçuş ve uçak yeniden
çizelgelemesi yapılır. Eğer yeni uçuş-uçak çizelgelemesi oluşturulduktan sonra oluşturulan
yeni plan, ekip çizelgelemesi için uygun değilse, tüm sürecin tekrar edilmesi gerekir. Bu
süreç, uygun çözüm bulununcaya kadar devam eder.
Uçuş-uçak yeniden çizelgeleme probleminin iki önemli noktası, orijinal uçuş-uçak
çizelgeleme ile ilişkilidir. İlk olarak, düzensiz olayların yönetimi için belirli bir zaman
periyodu tespit edilir. Yeni oluşturulacak çizelgelemenin, karşılaşılan problemin uzun
dönemli etkisini azaltmak için önceden tespit edilmiş zaman periyodu içerisinde orijinal
plana yakınsaması gerekir. Özellikle bütün uçakların, belirlenen zaman periyodu sonunda
doğru hava alanlarında olması gerekir. İkinci olarak, yeni planın belirlenen zaman periyodu
içerisinde orijinal çizelgelemeden mümkün olduğu kadar az bir şekilde sapması tercih
edilmelidir.
Uçuş ve uçak birlikte yeniden çizelgelemesi yapılırken, yeni ve orijinal faaliyetler
arasındaki maliyetlerin farkı gibi farklı sapma maliyetli seçenekler dikkate alınabilir. Bu
seçenekler arasında, orijinal planlardaki gibi aynı uçağın uçuşlarını yine kapsamasıyla birlikte
bazı uçuşların belirli bir süre geciktirilmesi, bazı uçuşların iptal edilmesi, uçuşları kapsayacak
şekilde orijinal uçak yerine başka veya kullanılabiliyorsa farklı filodan uçak kullanılması ve
bütün uçuşları kapsamak için herhangi bir havaalanındaki uygun uçağın boş olarak ihtiyaç
duyulan havaalanına uçurulması yer alabilir. Düzensiz olayları yönetilmesinde amaç, belirli
bir zaman periyodu içerisinde orijinal çizelgelemeye yakınsayacak şekilde en düşük toplam
sapma maliyetli yeni uçuş-uçak çizelgelemesini müşteri memnuniyetini de sağlayarak
bulmaktır.

2.4.4.2. Ekip Yeniden Çizelgeleme

Uçuş-uçak yeniden çizelgelemesinden sonraki adımda yeni uçuş-uçak çizelgelemesi
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dikkate alınarak, uçuş ekibinin çizelgelemesi revize edilir. Ekip çizelgeleme sürecinin birinci
aşamasında uçuş dizileri bütün uçuşları kapsayacak şekilde 2-5 gün arası için oluşturulmuş ve
ekip üyelerinin uçuş dizilerine ataması gerçekleştirilmişti. Ekip üyesinin hastalığı ve acil
ayrılmalar gibi bazı aksamalar, orijinal ekip çizelgelemesini uygulanamaz duruma getirebilir.
Ekibin yeninden çizelgelenmesindeki amaç, belli bir periyot içerisinde bozulan ekip
uçuş çizelgelemesini orijinal çizelgelemeye uygun hale getirmektir. Karşılaşılan problemlerin
çözüm sürecinde, uçuş dizisi bulma probleminin yeniden çözülmesi, eski uçuş dizisi bulma
probleminde bulunan dizilerin parçalara bölünmesi, yedek ekip üyelerinin kullanılması ve
ekibin gelir getirmeyen yolcu statüsünde ihtiyaç duyulan havaalanındaki uçuşa katılabilmesi
için uçurulması yer alabilir.

Uygulamalar
• Gözetim ve yönetimin yer hizmetleri faaliyetlerindeki önemini açıklayınız.
• SHY-22'de gözetim ve yönetim faaliyetlerine ilişkin özel kurallar var mıdır?
• Yönetim faaliyetlerinin süreçleri nelerdir?
• Organizasyon nedir ?
• Temel Operasyonel problemlerin süreçleri nelerdir?
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Uygulama Soruları
• Yönetim faaliyetlerinin ilk süreci olan planlamanın önemini açıklayınız?
• Gözetim ve yönetim faaliyetleri ile ilgili olarak örnekler veriniz.
• Gözetim ve yönetim faaliyetlerine ilişkin kurallar ve talimatlar hangi kaynaklarda
yayınlanmaktadır?
• Organizasyon nedir? Hangi Aşamaları kapsar.
• Temel Operasyonel problemler nelerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yönetim kavramı ele alınarak yönetim sürecinin unsurları kısaca
değerlendirilmiştir. Yer hizmet kuruluşları ve havayolu firmaları arasındaki işbirlikleri
yönetsel çerçevede açıklanmıştır. Gözetim ve yönetim faaliyetlerinin neler olduğu ve bu
hizmetlere neden ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır.
Türk Sivil Havacılık sektörünün önümüzdeki yıllarda % 5 oranında artarak gelişeceği
tahmin edilmektedir. Havayolu sektörü, birçok çizelgeleme ve planlama süreçlerinden
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oluşmaktadır. Her bir sürecin temel amacı, kar marjlarının çok düşük ve rekabetin çok yoğun
olduğu havayolu sektöründe işletme maliyetlerini probleme özel kısıtlar altında
enküçüklemektir. Bu çalışma ile gelişmekte olan havayolu sektörü için bir kaynak
oluşturulmuş ve havayolu sektöründe işletmelerin çözmesi gereken temel operasyonel
problemler detaylı olarak incelenmiştir. Bütünleşik olarak çözülen modellerin çözüm
sürelerinin büyük ölçekli modellerde karar verici için hala çok uzun olduğu görülmüştür.
Çözüm sürelerini enküçükleyecek yeni yöntemlerin geliştirilmesi, karşılaşılan problemlerin
daha kısa sürede çözülmesini sağlayarak, işletmelerin maliyetlerinde önemli tasarruflar elde
etmesini sağlayacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Önceden planlanmış ilişkiler topluluğu ile bir araya gelen yapıya ne ad verilir?
a. Organizasyon
b. Planlama
c. Kontrol
d. Koordinasyon
e. Beraberlik
2) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?
a. Planlar, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olabilir.
b. Amaçlara ulaşmak için düğmeye basılmasına yürütme denir.
c. Kontrol faaliyeti yönetim sürecinin olmazsa olmazıdır.
d. Organize etme faaliyetlerinde işler gruplandırılarak emir komuta düzeni
kurulur.
e. Planlama yönetim sürecinin en son aşamasında gerçekleşir.
3) Aşağıdakilerden hangisi sanatların en eskisi bilimlerin en yenisi olan kavramı
tanımlar?
a. Yönetim
b. İktisat
c. Felsefe
d. Matematik
e. Tıp
4) Hangisi gözetim faaliyetleri arasında yer almaz?
a. Havayolu taşıyıcısı temsilcisi ile istenildiği durumlarda işbirliği yapılır.
b. Mürettebattan gerekli brifing alınır, varsa aksaklıklar, tarifedeki değişikler ya
da diğer konular hakkında mürettebata bilgi aktarılır.
c. Rutin olmayan durumlar için uygun kararlar verilir ve yer hizmetlerinin
gözetilmesi ve koordine edilmesi sağlanır.
d. Operasyonlara ilişkin mesajların dağıtımı kontrol edilir.
e. Yolcu merdivenlerinin hava aracına yanaştırılması sağlanır.
5) Yönetim bilimi hangi yıllarda ortaya çıkmıştır?
a. 1500’lü yıllar
b. 1600’lü yıllar
c. 1900’lü yıllar
d. 2000’li yıllar
e. 1000’li yıllar
6) Uçuş çizelgeleme çalışmaları uçuş operasyonlarından kaç ay önce başlar, kaç ay
önce tamamlanır?
a. 12 – 9
b. 8 – 3
c. 5 – 1
d. 3 – 1
e. 4 – 2
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7) Bütün uçuş planlarının % kaçı on beş dakikadan fazla gecikmeli olarak gerçekleşir?
a. % 30 - % 40
b. % 15 - % 20
c. % 45 - % 60
d. % 50
e. % 25 - % 30
8) Tüm uçuşların % kaçı iptal edilmektedir?
a. % 1 – 3
b. % 5 – 6
c. % 4 – 5
d. % 10 – 11
e. % 15 – 20
9) İşletmenin geleceğinin analiz edilerek bu beklentilere yönelik faaliyet adımlarının
atılması yönetimin hangi fonksiyonudur?
a. Planlama
b. Yürütme
c. Organizasyon
d. Koordinasyon
e. Kontrol
10) Filo atama ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Maliyetleri ve potansiyel gelirleri temel alınarak farklı kapasitedeki uçak
tiplerinin uçuşlara atanması planlanır.
b. Filo atama modelinde amaç, uçuş rotasındaki işletme maliyetleri ile bir uçuş
bacağında atanan uçağın koltuk kapasitesinin talebi karşılayamadığı durumdaki gelir
kayıplarının oluşturduğu maliyetlerin toplamını azaltmaktır.
c. Filo ataması, uçuş çizelgelemesi, bakım planlama ve gelir yönetimi gibi
havayolu işletmesinin diğer karar süreçlerini etkilemekle birlikte bu süreçlerden
etkilenmez.
d .Her uçak tipi için uçuş operasyon maliyeti her uçuş bacağına göre ayrı ayrı
belirlenir
e. Uçuş işletme maliyeti, belirli bir uçak tipinin uçuş bacağındaki uçuş
maliyetini temsil eder.

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)a, 4)e, 5)c 6)a, 7)b, 8)a, 9)a, 10) c
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3. HAVALİMANI GELİŞİM PLANLAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. HAVALİMANI GELİŞİM PLANLAMASI
3.1.Havalimanı Gelişim Planı
3.2.Hizmet Olarak havacılık
3.3.Havalimanı, Havaalanı, Hava Meydanı Tanım ve Açıklamalar
3.3.1. Hava Tarafı (Airside)
3.3.2. Kara Tarafı Bölümü (Landside)
3.4.Yolcu Terminali
3.4.1. Yolcu Terminalinin Tasarımı
3.4.2. Yolu Terminali İşlevleri
3.4.3. Terminal İşlevleri
3.4.4. Yolcunun Beklentileri
3.4.5. Havayolları Şirketlerinin beklentileri
3.5. Terminal Hizmet Standartları Kriterleri
3.5.1. Tek Sıralı Check-in Kuyruğunda Hizmet Standart Seviyelerine Göre Alan
Kriterleri (m2/kişi)
3.5.2. Bir Terminalin Bekleme ve Hareket Alanında C Hizmet Standardı İçin
Yüzey Alanı ve Hız Kriterleri
3.5.3. Terminalde Hizmet Seviyelerine Göre Tekli Pasaport Kuyruğunda Yüzey
Alanı
3.5.4. Kaliteli Hizmet Ölçümlenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
• Havalimanı gelişim planlaması nedir ?
• havacılıkta hizmet kavramının tanımı nedir?
• Havalimanı, Havaalanı ve Hava Meydanı arası farklar nelerdir?
• Terminal tasarımı nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Havalimanı Gelişim
Planlaması

Havaalanı gelişimini kavrar

Okuyarak-araştırarak

Havalimanında Hizmet

Hizmet türlerini öğrenir

Araştırma yaparak

Terminal Tasarımı

Tasarımı öğrenir

İnceleyerek

Anahtar Kavramlar

• Havaalanı
• Havalimanı
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• Hava meydanı
• Terminal
• Kaliteli Hizmet
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Giriş
Zenginliğin, sosyal yaşamın, yaşamın karmaşıklığının ve yaşam beklentilerinin
artması hizmet sektörünün gelişmesini kaçınılmaz kılmıştır. Hizmet sınıflarından taşımanın,
kanal, aracı olma durumunun en önemlilerinden birisi de havalimanı işletmeciliğidir. Çünkü
uluslar arası anlaşmada kendini en etkin gösteren, aynı anda en yoğun yolcuya veya birime
hizmet veren, birçok disiplinin aynı anda yürütüldüğü bir oluşumdur.
Bu bölümde havalimanı gelişimi ele alınarak, tanımlamalar, alan tasarımı, hizmet
standart kriterleri anlatılmıştır.
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3.1. Havalimanı Gelişim Planlaması
Planlama birden fazla amaç saptayarak bunlara ulaşmak için gerekli araç ve yolların
önceden tayin ve tespitidir. Böylelikle işlemlerin ileride getireceği sorunlara karşı, alman
kararların sistematikleştirilmesidir. 1980’li yıllarda hava taşımacılığındaki hızlı gelişme
birçok Avrupa havalimanının çok kısa bir süre içinde tamamen yeniden ele alınmasını gerekli
kılmıştır. Yolcu ve yük hacimlerindeki artış ile havalimanı tesislerinin genişletilmesi
yönündeki taleplere devam edilecektir.
ECAC Ulaştırma Bakanlarının 1992 yılı toplantısında kararlaştırıldığı üzere, her devlet
yer alt yapısının geliştirilmesinden, havalimanı sisteminin kapasitesini sınırlandıran sıkışma
noktalarının tespit edilip ortadan kaldırılmasından sorumludur. Bu şekilde, gelecekte
havalimanı kapasitesindeki artış gerekleri karşılanabilecektir. Bu kapasite problemlerine
ancak sistem yaklaşımıyla bir çözüm bulunabilir. Havalimanı sisteminin her bölümünün
kapasitesinin münferit olarak değerlendirilmesi gereklidir: Pist, taksi yolları ve apron düzeni,
hizmet yolları, park alanları, kargo terminali ve havalimanına kara ulaşımı. Böyle bir sistem
çalışmasının sonucu, havalimanının ana planı (master plan) içinde detaylandırılan, havalimanı
tesislerinin gelişmesinin safhalara göre düzenlenmesi için bir tekliftir.
Bir havalimanı ana planı; sahanın nihai kapasitesini en yükseğe çıkararak muhafaza
ederken, öngörülen talebi karşılamak için havalimanının nasıl geliştirilmesi gerektiğini
gösteren bir kılavuzdur. Örneklerin çoğunda, tek bir çözüm önermek mümkün değildir. Her
zaman alternatif çözümlerin aranması gereklidir. Sonuç bir arabulmadır, ancak bu durumun
hiçbir zaman emniyet standartlarını düşürmesine izin verilmemelidir.
Bir havalimanının gelişmesinin planlanması genellikle teçhizat tipleri arasındaki
farklılıklar, yolcu ve yük işleme için gereken tesislerin teknoloji seviyeleri, taksi yolları ve
pistlerin işletilmesi gibi farklılıklar tarafından karmaşık hale getirilir.
Bir havalimanının ana planı şu şekilde oluşturulabilir: “Belirli bir mahalde
havalimanının azami gelişmesi için imkanları dikkate alan havalimanı inşaat planı
yapılmalıdır.” Havalimanının ana planı, havalimanının büyüklüğü ne olursa olsun, mevcut bir
havalimanı için ele alınabileceği gibi tamamen yeni bir havalimanı için de ele alınabilir.”
Önceden vurgulandığı üzere, bir havalimanının ana planı sadece bir kılavuzdur, bir
inşaat programı değildir. Bundan dolayı tasarım detaylarını çözmez. Ana planda yer alan bir
mali planda geliştirme alternatifleri için yaklaşık analizler yapmak mümkündür, ancak
ekonomik fizibilite hakkında karar verilmesi gerekiyorsa kısa dönemde inşaat maliyetleri
üzerinde tahminde bulunmak gerekir. Ana plan gelişme stratejisini belirler fakat inşaat
aşamalarının her birinin finansmanının nasıl sağlanacağını gösteren detaylı bir plan vermez.
Master plan, kısa süreler için işletmenin bütününü ilgilendiren taktik planlamalar
şeklinde hazırlanır ve bir bölüm ve bağlı kuruluşlarla ilgilidir. Stratejik planlama ise,
işletmeyi bir bütün olarak değerleyerek, en yüksek yönetim seviyelerinde sistematik olarak
işletmenin ulaşmayı düşündüğü ana amaçlarının, ürün veya pazar yeteneklerinin ve bu
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amaçlara ulaşmak için işletmenin kaynaklarının elde edilmesi ve geliştirilmesine ilişkin yazılı
değerlerdir. Her iki planın hiç biri diğerlerinden ayrı şekilde düşünülemez. Birbiriyle
karşılıklı bağlılıklar, etki ve tepkiler söz konusudur. Ancak sistemin çıkış merkezini stratejik
plan oluşturmaktadır, işlemsel bölümlere yol göstericidir.
Yönetsel veya bölümlere ilişkin tüm planlar şekil 3’te sol tarafta master planı
kısmında yer almaktadır, ihtiyaç ve kaynakların nerelerden, hangi maliyetlerle nasıl
edinileceğini saptamayla ilgilidir. Çemberin sağ tarafı ise stratejik planlama/yönetim
odaklıdır ve bölümsel operasyonel master planına yol gösterici genel kapsamlı planlar ile
yönetici kuralları veya hareket ilkelerine odaklıdır.

Şekil 3.1:
Planlama

Birleştirilmiş
Sistemi

Tablo
Master

3.1: Havalimanı
Planının Amacı

Genel Bölüm:
A) Bir havalimanı ana planı aşağıdakiler için bir kılavuzdur:
i) Havacılıkla ilgili olan ve olmayan hizmetler için havalimanı tesislerinin geliştirilmesi,
ii) Bitişik alanlar için arazi kullanımının geliştirilmesi,
iii) Çevre etkisi değerlendirilmesi,
iv) Havalimanına ulaşım şartlarının oluşturulması
B) Diğer hususların yanı sıra bir havalimanı ana planı aşağıdakiler için kullanılır:
i) Uzun ve kısa vadeli planlama için kılavuzluk sağlamak,
ii) Potansiyel problemleri ve fırsatları belirlemek,
iii)Mali planlama için bir araç olmak,
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iv)Havalimanı yönetimi ve imtiyaz sahipleri arasında müzakereye esas teşkil etmek,
v) Mahalli idareler ve topluluklar ile iletişim sağlamak

Havalimanı ana planlaması esnasındaki işlem tipleri
C) Politika / koordinasyon planlaması
i) Proje hedeflerinin ve amaçlarının belirlenmesi,
ii) Proje iş programlarının, takvimlerinin ve bütçelerinin hazırlanması,
iii)Değerlendirme ve karar verme formatının hazırlanması,
iv)Koordinasyon ve izleme prosedürlerinin oluşturulması
v) Veri yönetimi ve bilgi sisteminin oluşturulması
D) Ekonomik planlama
i) Piyasa görünüşlerinin ve piyasa tahminlerinin hazırlanması,
ii) Maliyet fayda alternatiflerinin belirlenmesi,
iii) Alternatiflerde hizmet alanı etki etütlerinin değerlendirmelerinin hazırlanması
E) Fiziksel planlama
i)

Hava trafik kontrolü ve hava sahası organizasyonu,

ii) Havalimanı düzenlemesi; yaklaşma bölgeleri dahil,
iii) Terminal kompleksi,
iv) Altyapı iletişim şebekesi ve dolaşımı,
v) Destek ve hizmet tesisleri,
vi) Yer ulaşım sistemi,
vii) Genel arazi kullanım düzenleri
F) Çevre planlaması
i) Çevre etkisi havalimanı değerlendirmesinin hazırlanması,
ii) Etki alanında proje değerlendirmesi,
iii) Komşu toplulukların davranışlarının ve görüşlerinin belirlenmesi.
G) Mali planlama
i) Havalimanı geliştirme finansmanının belirlenmesi,
ii) Alternatiflerde mali fizibilite etüdünün hazırlanması,
iii) Nihai onaylı proje alternatifinde taslak mali planların hazırlanması
H) Planlama prosesindeki adımlar
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i) Ana planlama iş programının hazırlanması,
ii) Mevcut şartlar için envanter ve dokümantasyon,
iii) Gelecekteki hava trafik talebi tahmini,
iv) Aynı husus için brüt tesis şartlarının ve taslak zaman safhalı geliştirmenin
belirlenmesi,
v) Mevcut ve potansiyel kısıtlamaların değerlendirilmesi,
vi) Çeşitli elemanların birbirine göre olan önemi ve önceliği üzerinde anlaşma
sağlanması,
• Havalimanı tipi,
• Kısıtlamalar,
• Siyasi ve diğer hususlar
vii) Mukayeseli analiz amacıyla bir kaç kavramsal veya ana plan alternatifinin
geliştirilmesi,
viii) Alternatif kavramsal planların gözden geçirilmesi ve elenmesi. Bütün
ilgili taraflara her alternatifi test etme fırsatı verilmelidir,
ix) Tercih edilen alternatifin seçilmesi, bu alternatifin geliştirilmesi ve nihai
şekilde hazırlanması,
İ) Plan Güncelleştirme tavsiyeleri
i) Ana plan ve /veya onun belirli elemanları en az iki yılda bir gözden geçirilmeli ve
gözden geçirme zamanındaki şartları yansıtacak şekilde duruma uygun olarak
düzenlenmelidir.
ii) Ana plan her 5 yılda bir kapsamlı olarak değerlendirilmeli ve tadil edilmelidir. Eğer
ekonomi, işletme çevre ve mali duruma ilişkin şartlar revizyonun daha önce
yapılmasını gerekli kılıyorsa bu işlem daha sık aralıklarla yapılmalıdır.

3.2. Hizmet Olarak Havacılık
Zenginliğin, sosyal yaşamın, yaşamın karmaşıklığının ve yaşam beklentilerinin
artması hizmet sektörünün gelişmesini kaçınılmaz kılmıştır. Hizmet sınıflarından taşımanın,
kanal, aracı olma durumunun en önemlilerinden birisi de havalimanı işletmeciliğidir. Çünkü
uluslar arası anlaşmada kendini en etkin gösteren, aynı anda en yoğun yolcuya veya birime
hizmet veren, birçok disiplinin aynı anda yürütüldüğü bir oluşumdur. En yaygın ve pazarlama
alanında temel nefesi olan AMA' ya (American Marketing Association) göre ise hizmet “bir
malın satışına bağlı olmaksızın son tüketicilere ve işletmelere pazarlandığında istek ve ihtiyaç
doygunluğu sağlayan ve bağımsız olarak tanımlanabilen eylemlerdir”.
Her bir tanımın ayrı ayrı belirttiği gibi, hizmet sektörleri fiziksel bir ürüne bağlı olsun
ya da olmasın, mallarının maddi olmayan özellikleri, depolamadaki güçlüğü ve temel olarak
müşteri doygunluğu ile ilişkilidir. Hizmet temel özelliklerini hizmetin soyutluğu,
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bölünmezliği, değişkenliği ve stoklanamaması şeklinde incelenir.
● Hizmet soyuttur, elle tutulup gözle görülemez. Fiziksel özelliği yoktur. Bundan dolayı
müşteri, hizmet kalitesi hakkında bilgi edinebilmek için somut ipuçlarından, hizmetin
verileceği yerden, verecek insanlardan, teçhizat, sembol veya fiyattan yararlanmaya
çalışır.
● Hizmet bölünmezdir, önce satılır sonra üretilmeye başlanır. Üretim ve tüketim
birbirinden ayrılamadığı için tek seferde hatasız üretim yapmak zorunluluğu doğmuştur.
Kurumun aynı konudaki diğer hizmet sağlayıcılarından farklı, özgün olunduğunun
müşteriye benimsetilmesi gerekir.
● Hizmet değişkendir, hizmetin kalitesi, nerede, nasıl ve ne zaman verildiğine ve
özellikle de onu veren kimseye bağlıdır. Bundan dolayı hizmet işletmeleri belirli bir
standardı sağlamak için çalışırlar. Hizmet stoklanamaz, dayanıksızdır, alıcıya
sunulduğunda hemen kullanılmazsa boşa gider. Hizmet işletmeleri, talebin yüksek ve
istikrarlı olması için farklı tutundurma politikaları denemektedir. Hizmet olarak
havalimanı işletmeciliği, yolcunun hava yolları şirketlerinin beklentilerini kaliteli bir
şekilde tatmin etmeye çalışır. Bunun için yurtdışı girişlerini koordine eder, yolcuların
bekleme sürelerinin verimli olmasını hesaplar, bagaj işlemlerini yapar, güvenliği ve
uçaklara özel hizmet sağlar.

3.3. Havalimanı, Havaalanı, hava Meydanı Tanım ve Açıklamalar

“Havalimanı (airport),” karada veya suda, içindeki bina, tesis ve donanımlar dahil
uçakların iniş, kalkış ve yer hareketlerini yapmasına, uçakların bakım ve diğer ihtiyaçlarının
karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine ilişkin her tür ihtiyacı karşılayacak
tesisleri (pasaport, gümrük, güvenlik, sağlık vb..) bünyesinde bulundurmak amacıyla
düzenlenmiş sahalardır.
Sadece uçakların iniş ve kalkışı için bir pistin yanı sıra yakıt dolum kaynağı, sağlık,
gümrük, pasaport ve itfaiye imkanları bulunan alanlar “hava alanı” (airfield) şeklinde
sınıflandırılır. Bu alanlarda yolcu hizmetleri yanında, kargo, ikram, cenaze nakli için saklama
alanları vb., tesisler bulunmamaktadır.
Uluslararası veya milli uçuşlara ve dolayısıyla yolcu kolaylığı için gerekli tesise sahip
olmasına rağmen, kargo taşımacılığı, cenaze hizmetleri gibi kolaylıklara sahip olmayan
alanlar ise “hava meydanı” (aerodrome) olarak sınıflandırılmaktadır.
Havalimanları hava tarafı ve kara tarafı olmak üzere iki bölüme ayrılır:

3.3.1. Hava Tarafı (Airside)

Havalimanında; pasaport kontrolden sonraki arındırılmış bölgeler (bekleme alanları,
duty free alanları, uçağa geçiş kapıları), havalimanının pist, apron, taksi yolları ve bunlara
bitişik sahaları ile belirli durumlarda doğrudan uçuş faaliyeti amacıyla kullanılan bina ve
yapıları veya bunların bazı kısımları hava tarafı bölümünü oluşturur. Bu bölümlerin her birine
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ancak kontrollü giriş yapılabilir.
Hava Tarafında Bulunan Alanlar:
• PAT Sahaları/Alanları: Pist, apron ve taksi yolu sahaları ile havalimanının hava
tarafında araç ve gereçlerin hareket ve park etmesi için düzenlenen diğer sahalardır.
• Hareket Sahası (Movement Area): Havalimanında uçakların iniş, kalkış ve yer
hareketleri için kullanılan sahalardır.
• Manevra Sahası (Manouvering Area): Havalimanında apronlar hariç olmak üzere
uçakların kalkış ve inişleri ile ilgili hareketleri için kullanılan sahalardır.
• Pist (Runvvay): Havalimanında uçakların iniş ve kalkışı için hazırlanmış sahadır.
• Taksi Yolu (Taxiway): Havalimanında, uçakların pist ve apron arasındaki
hareketlerini sağlayabilmeleri için hazırlanmış bağlantı yollarıdır.
• Apron: Havalimanında uçakların park edilmesi, yolcu indirme/bindirme veya yük
yükleme/boşaltmalarının yapılması, akaryakıt veya bakım ihtiyacının karşılanması
amacı ile tahsis edilmiş sahalardır.
• Uçak Durma Yeri (Aircraft Stand): Uçakların park etmesi için apronda belirlenmiş
yerlerdir.

3.3.2. Kara Tarafı Bölümü (Landside)
Hava meydanının doğrudan uçuş faaliyetlerine dahil olmayan binalar, terminallerin
hava sahası tanımı dışında kalan kısımları, hava meydanının uçuş hattı tesislerinden çevreye
kadar uzanan bölümde yeralan her türlü bina-tesis, otoparklar, havalimanına yaklaşım yolları,
kargo-ikram-bakım tesislerinin havaya dönük kontrollü geçiş hattının dışında kalan bölümleri
vb., içeren bölümüdür.

3.4. Yolcu Terminali
Yolcuların uçuş öncesi veya sonrası işlemlerinin yapıldığı, bünyesinde hava ulaştırma
hizmeti ile ilgili kuruluş ve tesisleri bulunduran bina veya binalar grubudur.
Terminal binası yerleşim planının sağlamak zorunda olduğu belirli özellikleri vardır:
 Terminal hava sahası bağlantısı.
 Yer nakliyesi için terminalin kara sahası giriş sistem bağlantısı.
 Yolcuların varış/gidiş için mümkün olduğunca kısa yürüyüş mesafesi.
 Yolcuların tüm check-in prosesi boyunca bilgilendirilmesi.
 Yolcuların ve bagajların transferi ve taşınması.
 Bütün alanların uygun büyüklükte olması.
 Havacılık ve havacılık dışı hizmetlerin miktarı ve çeşitliliğinin sağlanması.
 Ofis ve destek hizmetleri için alanlar.

3.4.1. Yolcu Terminalinin Tasarımı
Terminaller, mimari bakış açısından eskiden olduğu gibi şimdi de bir ülkenin en iyi
eserini gösteren bir vitrin olarak kabul edilebilir. Bu nedenle terminallerde ideal yerleşim ile
işlevselliğe öncelik vermek gerekir. Binanın tasarımı yolcu sayısının yanı sıra havalimanı
işletme tipine de bağlıdır. Özellikle havalimanı bir havayolu merkezi ise veya daha ziyade
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mahalli noktadan noktaya trafiğe hizmet ediyorsa bu konuya dikkat edilmelidir.
Terminalin havayoları, yolcular ve hizmet sağlayıcıların tüm gereksinimlerine yanıt
vermesi gerekir. Hava tarafı ile kara tarafı arasındaki sınır işareti genellikle terminalin
içindedir. Hava tarafı uçağa binme işleminden önce sıkı giriş kontrolüne tabidir. Genellikle
hava tarafına sadece yolcuların geçmesine izin verilir, hava yollarının kendi terminallerini
işletme eğiliminde olduğu ABD’de ise yolcuları uğurlayanların uçağın kapısına kadar
gelmelerine normal olarak izin verilir. Kara tarafı ise genel olarak yolcuların kara
taşımasından indikleri açık girişli yerden başlar, bilet alma ve bilet kontrol bölümlerinden
geçer ve hava tarafı sınırında son bulur.
Terminal tasarımı statik ve dinamik olarak ayrılmalıdır. Statik tasarıma boyutlu tasarım denir.
Statik tasarım, terminal binasının her bir bölümü için boyut kuruluşunun orantılı olmasına
imkan verir. Terminal binasının ayrı bölümlerinin boyutlarının genellikle yoğun zamanlarda
üretilen iş ile ilişki içinde olması tavsiye edilir. Terminal binalarının boyutlandırılmalarında,
IATA havalimanı kapasite analiz, havalimanı terminal tesis ölçümü gibi bazı bilgisayar
programları kullanılabilir.
Bu gibi programlar aşağıdaki tahminlerin yapılmasını sağlar:
 Hareket (kalkış) bordürlerinin uzunluğu.
 Hareket (kalkış) toplanma sahasının ölçüsü.
 Check-in noktalarının sayısı.
 Hareket kontrol noktalarının sayısı.
 Güvenlik kanallarının sayısı.
 Hareket salonunun ölçüsü.
 Kapı bekleme odalarının ölçüsü.
 Varış sağlık kontrol kanallarının sayısı.
 Bagaj bekleme alanlarının ölçüsü.
 Varış gümrük noktalarının sayısı.
 Varış toplama sahasının ölçüsü.
 Varış bordürlerinin uzunluğu
 Restoran alanları.
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Havalimanı terminallerinde uyulması gereken kriterler tavsiye niteliğinde; ICAO Dok 9184
AN/902 Part 1 “ Airport Planning Manual - Master Planning” ve IATA “ Airport
Development Referance Manual ” de belirtilmiştir. Her şeye rağmen bu modeller, konfor
alanları, mağazalar, havalimanı ofisleri ve yiyecek içecek tesislerinin diğer çeşitleri gibi, bir
terminal binasının tüm bileşenlerini içermez.

Şekil
3.2:
İşlevsel
terminal
yerleşim
planı
örneği
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Şekil 3.3: Halka açık koridor genişliği

3.4.2. Yolcu Terminali İşlevleri
Havalimanı yolcu terminal operasyon analizleri, terminal alanları içerisinde üç ulaştırma
ilkesinin var olduğu sonucuna dayandırılarak yürütülür.
 Yolcu ve bagaj süreci: Bilet alım, check-in ve bagaj teslimi, bagaj erişimi, devlet
kontrolleri ve güvenlik uygulamalarını içerir.
 Hareket değişimi gereksinimlerinin öngörülmesi: İşletmeler, havalimanı içinde
çeşitli hizmet bölgelerinden çeşitli ulaşım yöntemlerini, örneklemeleri de göz önünde
bulundurarak bu yolcuları kabul etmek ve bir araya getirmek için tasarım yapılır. Uçak
tarafında ise işlem tersinedir. Bu işlev, diğer bütün ulaşım yöntemlerinden çok daha
belirgin bir işlevi gerektirmektedir.
 Yolcu/uçak hareketlerini düzenlemek: Terminalin bu temel işlevi, yeterli tasarım ve
iki mod türünün terminal tesisinin düzgün işletilmesini gerektirir. Hava tarafında uçak
yerleştirilmeli ve ara birim hava aracının gereksinimleri ile ilişkilendirilerek
yönetilmelidir. Aynı önem düzeyinde, kara tarafından havalimanına geçişler için
kullanılan yolcu gereksinimleri de düzenlenmelidir.
Verimli işletme ve hareket için yeterli düzenlemenin olmaması problem yaratır. Bazı yaygın
problemler şöyle sıralanabilir:
a .Bagaj arabaları:
• Pasaport kontrol noktalarından bagaj arabalarının geçirilememesi,
• Check-in işlemi için yılan vari S sıralanmalarda teşkil edilen koridorun darlığı,
• Gümrükten geçerek otoparka veya araçlara ulaşımda yol üzerinde geçiş yerlerinin
yapılmaması.
b. Check-in:
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•
•
•
•
•

Bankonun yüksekliği,
Yolcular ağır bagajlarını kaldırmaya çalışırken bagaj arabalarının hareket etmesi,
Bagajı tartının üzerine yerleştirirken bagajın ağırlığının yolcunun vücudunu yakınında
tutulmasının imkansızlığı,
Görevli personelin sorularının duyulmaması,
Geliş sırasına göre işlem yapılmaması.

c. Terminal içinde hareket:
• Kaygan zeminler,
• Uçak içinde daha fazla bagaj taşıma eğilimi.
Bu ve benzer problemler yolcu işlemlerinde zamanı uzatmaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi
için terminal projelendirilmesinde, aksaklıkların giderilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

3.4.3. Terminal İşlevleri

Ulaşım planlamacıları, yüksek iş yoğunluğu olan havalimanı terminallerini
tanımlamak için “yüksek aktivite merkezleri" terimini kullanırlar. En geniş yolcu terminalleri
en yoğun saatte yaklaşık 10.000 yolcu ile iyi işleyebilirler. Gelen dış hat yolcuları terminalde
30 dakika geçirirken, giden dış hat yolcuları 1 saatten fazla vakit geçirmektedirler.
Terminalde geçirdikleri süre içerisinde yolcular çeşitli aktivitelerle, gerek terminal çıkarlarına
gerek kendi faydalarına ve rahat hissetmelerini sağlayacak bir takım tesislerle karşılaştırılırlar.
Terminal aktivitelerini 5 ana gruba ayırmakta fayda vardır:
•
Doğrudan yolcu hizmetleri
•
Havayolu ilişkili yolcu hizmetleri
•
Resmi kurum aktiviteleri
•
Havayolu yönetim faaliyetleri
Havayolları aktiviteleri.
Doğrudan veya dolaylı olarak, yolcu terminal sahasındaki bu işlevler, terminal yönetiminin
bazı sorumluluklarını gerektirecektir.
•

3.4.4. Yolcunun Beklentileri
•
•

•
•
•
•
•
•

Kent merkezi ile havalimanı arasında demiryolu veya karayolu vasıtasıyla kolay
ulaşım,
Anlaşılır, kısa ve özlü yönlendirme levhaları sayesinde terminal girişinden uçağa biniş
noktasına kadar ve daha sonra uçaktan inişi müteakip yolcunun terminali terk
etmesine kadar olan akış safhasında rahat ve hızlı hareket imkanı,
Aynı kolaylığın yolcuya ait bagaj sirkülasyonunda da mevcut olması,
Bütün kontrol noktalarında (check-in, güvenlik, pasaport kontrol ve uçağa binişte)
uzun bekleme kuyrukları oluşmamasına özen gösterilmesi,
Uçağın zamanında kalkması ve zamanında varması,
Geliş ve gidiş sırasında bagajların rahat taşınabilmesi için yeterli sayıda bagaj taşıma
el arabasının bulunması,
Bol seçenekli yiyecek içecek imkanı veren ferah alanların bulunması
Mimari estetik taşıyan, peyzaj düzenlemesi ile dikkat çeken hoş ve rahatlatıcı bir
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•

ortamın olması,
Perakende satış standları ve gidiş (uçağa biniş kapıları) noktalarına yakın cazip CİP
salonlarının bulunması gibi hususlar yolcunun memnuniyetini belirlemekte önem
taşır.

3.4.5. Havayolları Şirketlerinin Beklentileri
•

•
•

•
•
•
•
•

Etkili bir işletme operasyonu için, havayolu çalışanlarına standartlara uygun ferah ve
rahat bir çalışma ortamı sağlanması, koordinasyon içinde çalışan birimlerin işbirliğini
kolaylaştıran sağlıklı, güvenli, günün teknolojisiyle uyumlu ekipmanların sağlanmış
olması,
Giden / gelen ve transfer bagaj operasyonunda etkinliğin sağlanması için minimum
bağlantı süresini destekleyen bagaj handling sisteminin var olması,
Yolcu konforu açısından havalimanına sefer yapan uçakların önemli bir bölümüne
yetecek kadar yolcu köprülerinin bulunması, uzakta park etmiş uçaklara yolcuların
otobüsle taşınması durumunda yürüme mesafesi kısaltılmış uygun indirme/bindirme
alanlarının olması,
Havalimanı kullanım ücretlerinin uluslararası standartlara uygun belirlenmesi,
Havalimanı otoritesinin gelecek için plan yaparken havayolu şirketleriyle
koordinasyon içinde çalışması,
Pist kullanım kapasitesini en üst düzeye çıkaracak bir pist tasarımı uygulanması ve
terminal ve apronların genişleyebileceği yeterli boş alanların temin edilmesi,
Uçakların pist ile terminal arasında kat ettiği taksi mesafelerini asgari düzeye
indirecek bir master planının gerçekleştirilmesi,
Uçak yer ikmal ekipmanları, bagaj, kargo ve yer hizmet araçları için uygun yerleşim
alanları bulunduran, bu araçların rahat hareket edebildiği, enerjiye ulaşımın kolay
olduğu bir apron tasarımı, başta havayolları ve yer hizmet kuruluşları olmak üzere
havalimanlarında ve terminallerde hizmet veren çeşitli kuruluşların havalimanını ve
terminallerini işleten otoritelerden bekledikleri hususlardır.

3.5.Terminallerin Hizmet Standartları Kriterleri
Yolcu terminallerinin sınıflandırılması gerekliliği uluslararası düzeyde ortak kabul
gören bir görüştür. Yolcu terminalinin doyumunu anlamak, yatırımların ve hizmetlerin doğru
alanlara yönlendirilmesi için gerekmektedir. Terminalde m2 başına kişi sayısı, terminal
boşluklarının toplam terminal alanına oranı, hizmet alanı içindeki m2 başına işlemler
yardımıyla verilecek süreçler daha etkin analiz edilebilir. Bu konuda koordinasyon sağlama
sorumluluğunu üstlenen lATA’nın yayımladığı dokümanda önerilen sınıflandırma aşağıda
gösterilmiştir.
Sınıflandırma

Açıklama

Kodu
Mükemmel Seviye. Yolcuya hızlı gecikmesiz engelle karşılaşmadan iyi bir akışla sağlanan
A
hizmet.
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B

Yüksek Seviye. Yolcuya stabil akış şartlarında çok küçük gecikmelerle verilen hizmet.

C

İyi Seviye. Yolcuya stabil akış şartlarında kabul edilebilir gecikmelerle verilen hizmet.
Yeterli Seviye. Yolcuya stabil olmayan akış şartlarında kısa süreli kabul edilebilir gecikmelerle

D
verilen hizmet.
Yetersiz Seviye. Yolcuya stabil olmayan akış şartlarında kısa süreli kabul edilemeyen
E
gecikmelerle verilen hizmet.
Kabul Edilemez. Yolcuya kesişen akış şartlarında sistem arızalarının olduğu ve kabul
F
edilemeyen gecikmelerle verilen hizmetler.

“Standart sınıflandırma kodu”, terminalde işlemleri yapılan ya da bekleyen yolcunun içinde
bulunduğu ortamın rahatlığı, terminal içindeki hizmet alanlarının genişliği ve terminal yolcu
kapasitesi ile yakından ilişkilidir. Daha rahat bir ortama, geniş hizmet alanlarına sahip,
yüksek kapasiteli terminallere daha yüksek sınıflandırma kodları verilmektedir.
Yolcuların kapladığı alan kriterleri dikkate alınarak bu standartlar tespit edilmektedir. Alan
kriterleri aşağıda detaylandırılmıştır.
• Bagajsız yürüyen yolcunun kapladığı alan: 61cm x 76 cm
• 1 bagajla yürüyen yolcunun kapladığı alan: 78cm x 76 cm
• 2 bagajla yürüyen yolcunun kapladığı alan: 94cm x 76 cm
• Bagaj arabasıyla yürüyen yolcunun kapladığı alan: 64cm x 172 cm’dir.

3.5.1. Tek Sıralı Check-in Kuyruğunda Hizmet Standart Seviyelerine Göre
Alan Kriteri (m2 / kişi)
Burada kuyrukta bekleme süresinin 30 dakika, check-in kontuarlarının bulunduğu
check-in adaları arasındaki açıklık mesafesinin en az 24-26 m değerlerinde olması kuralı
temel alınmaktadır. Buna göre beklenen standart değerler aşağıda detaylandırılmaktadır.
Açıklama

A

B

C

D

E

Az bagajlı, az bagaj arabalı yolcu sırası
(sıra genişliği 1,2 m)

1,7

1,4

1,2

1,1

0,9

Her yolcunun 1-2 bagajlı olduğu, az bagaj
arabalı yolcu sırası (sıra genişliği 1,2 m)

1,8

1,5

1,3

1,2

1,1
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Bagaj arabalı yolcu sayısı oranı fazla (sıra
genişliği 1,4 m)
Bagajlı ve bagaj arabalı yolcu sayısı Fazla
(sıra genişliği 1,4 m)

2,3

1,9

1,7

1,6

1,5

2,6

2,3

2,0

1,9

1,8

3.5.2. Bir Terminalin Bekleme ve Hareket Alanında C Hizmet Standardı
İçin Yüzey Alanı ve Hız Kriterleri
Yüzey Alanı
Hız (m/sn)
(m2/yolcu)

Açıklama
Gidiş katı hava tarafı uçak biniş öncesi (Bagaj arabası yok)

1,5

1,3

Check-in sonrası bekleme salonu (Az bagaj arabalı)

1,8

1,1

Gidiş katı check-in öncesi (Bagaj arabalı)

2,3

0,9

3.5.3. Terminalde Hizmet Seviyelerine Göre Tekli Pasaport Kuyruğunda
Yüzey Alanı
A
Pasaport kontrol sırası (m2 / kişi)

1,4

B
1,2

C
1,0

D
0,8

E
0,6

Bekleme salonlarında oturan bir yolcu için 107 m2, ayakta duran yolcu için 1,2 m2 alan
dikkate alınmaktadır. Bekleme salonlarında hizmet standardına göre işgal/doluluk oranı
aşağıda gösterildiği şekilde formüllendirilmektedir.
A
B
C
D
E
Maksimum işgal/doluluk oranı

%40

%50

%65

%80

%95

Bagaj alma konveyörü /bagaj alım adaları arasında 11-13 m yatay açıklık olmalı ve bu
adaların çevresinde bagaj bekleyen yolcular için hizmet seviye standardına göre gerekli alan
sağlanmalıdır. Terminallerin geliş katlarında, gelen yolcu için gerekli olan bu kriterler
aşağıda gösterilmektedir.
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A
Bekleme alanı (m2 / kişi)

2,6

B
2,0

C
1,7

D
1,3

E
%1,0

3.5.4. Kalite Hizmetin Ölçülmesi
Tablo 3.2: Kaliteli hizmetin Ölçülmesi
(Kaliteli Hizmetin Ölçümüne Bir Örnek: Manchester Havalimanında Kullanılan Hizmet (Hizmet) Standartları) 11

Alan
Kuyruk uzunluğu

Her bagajsız ve refakatsiz yolcu için 0.6 m2
Her bagajlı yolcu için 0.6 m2

Bekleme salonu

Her oturan yolcu için 1.2 m2 ve her ayakta yolcu için 0,9 m2
Büyük koridorlar haricinde sirkülasyon
için %20 oranında boş alan

Chek-in masaları
Programlı hizmetler

Yer hizmetleri acentelerine, multi-class hizmet sunmalarını sağlayabilmek için
yeterli check-in masaları sağlanacaktır. Aynı zamanda yolcuların %95’nin 3
dakikadan az, yoğun dönemlerde de yolcularının %80’ inin bekleme
surelerinin 5 dakikadan daha az sureye çekilmesi başarılı kuyruk zamanlarının
göstergesidir.

Charter hizmetleri

Yoğun dönemlerde 1 check-in masası 130 yolcuya hizmet
verebilmelidir.

Oturma kapasitesi
Lobiden çıkış kapılarına Genel yitecek hizmetlerinin verildiği alanlar dahil olmak üzere mevcut
giden koridor

yolcuların 525 ‘ine oturma imkanı sağlayacaktır.

Gidiş holü

Genel yiyecek sevişlerinin verildiği alanlar dahil olmak üzere yolcuların % 70’
ine oturma imkanı sağlanacaktır.

Kapı holü

Oturma imkanı mevcut yolcularının %70’ine sağlanacaktır. Kısa mesafeli
uluslararası uçuşlarda ve ic hatların bulunduğu kapılarda bu oran %65'e
düşürülebilir.

Güvenlik
Yurtdışına çıkan

Verilen güvenlik hizmet düzenlemeleri yolcuların %95’i için 3 dakikadan az
olmalıdır.

Yolcuların kontrolü

Daha sakin veya yoğun sezonlarda yolcuların %80’i için 5 dakikadan daha az
olmalıdır.

Yurtdışından geliş
11
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76

Varışlar

Kabul

edilebilir

bekleme

süresi

HM

geliş

hizmeti

tarafından

detaylandırılmaktadır. Normal operasyon durumlarında maksimum bekleme
sureleri
UK pasaportları 15 dakika
Avrupa Birliği pasaportları 20 dakika
Diğer pasaportlar 30 dakika (maksimum)
Gidişler

Güvenlik kontrolünde el bagajlarının toplanması sonrasında yolcular kuyrukta
3 dakikadan daha fazla beklememelidirler.

Taşıma hizmeti

Bir yıl içinde yolcuların maksimum %5’ i ayakta kalabilir.

Bağlantı/Transfer

Minimum bağlantı sureleri

Süreleri

Dış hatlardan dış hatlara - 45 dakika
Dış hatlardan iç hatlara - 45 dakika
İç hatlardan dış hatlara - 45 dakika
İç hatlardan iç hatlara - 45 dakika

Otopark
Yolcu otobüsü

Hiçbir müşteri, yolcu otobüsü için ortalama 5 dakikadan fazla
beklememelidir.

Ödeme istasyonu

Müşteriler için herhangi bir ödeme istasyonunda kuyrukta bekleme suresi
maksimum 5 dakikadır.
%5’ten az otomatik hata; örneğin otopark kullanıcılarından

Bariyerler

bariyerlere geçersiz biletle ulaşanlar %5’ten az olmalıdır.
Otopark
Hizmet düzeyi

En az havalimanı dışı otopark hizmetleri veren firmalar ile eş
seviyede olmalıdır.

Ekipman
Bagaj işlemleri

Yurtdışına giden yolcu: Bagajı hemen sisteme kabul eden taşıyıcı bantlar
vasıtasıyla teslim eder.
Yurtdışından gelen yolcu: Bildirilen varış zamanından sonraki 20 dakika
içindeki ilk bagajların %90’ı dağıtılmalıdır. Seferlerin %90’ ı da son bagajlarda
bildirilen varış zamanından sonraki 35 dakika içinde dağıtılmalıdır.
İç hatlar - Seferlerin %90’nında, belirtilen varış zamanından sonra ilk bagaj 12
dakika içerisinde, son bagaj 15 dakika içerisinde dağıtılmalıdır.

Bagaj arabaları

Toplam sistem için %98 oranda bulunabilirlik sağlanmalıdır. İhtiyacı olan tüm
yolcular için 1 adet bagaj arabası bulunmalıdır.

Araçlar ve tesisler

Asansör, yolcu bantları, yürüyen merdivenler, hava köprüleri, planlı bakım
halleri dahil %98 oranında kullanılabilir olmalıdır. Bütün operasyon araçları,
planlı bakım çalışmaları dahil %92 oranında kullanılabilir olmalıdır.

Tablo 3.3: Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi için Kullanılan Kriterler
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ACI Havalimanlarında Hizmet kalitesinin Ölçülmesi İçin En Sık Kullanılan kriterler

Genel

Şikayetlerin analizinden
sorumlu olmak.
Asansörlerin /yürüyen
merdivenlerin/yürüyüş
yollarının vb.. nin
kullanışlılığı. Bagaj
arabalarının temizliği.

12

Dönemsel olarak tüm müşteri
memnuniyetinin
çekiciliği,
uygunluğu, kalitesi.

Duyuruların kalitesi
Terminal
atmosferi/sıcaklığı
Bagaj arabalarının
kalitesi ve kullanışlılığı
Temizlik (Özellikle
tuvaletler)
Oturma alanları
Telekomünikasyon
tesisleri
Güvenlik/Havalimanı
Güvenliği
Uçuş bilgilerinin
Görüntülenmesi
Bilgi masaları
Telefon hizmeti
Check-in
Güvenlik kontrolü

Genel mutluluk
Bekleme zamanı/Kuyruk
Bekleme zamanı/Kuyruk
Bekleme zamanı/Kuyruk

Genel mutluluk
Genel mutluluk

Yurtdışından gelen yolcu
Yemek hizmeti

Mağazalar, ticari
hizmetler (Bankalar,
posta ofisi vb..)

12

Ürünlerin kalitesi
Parasal değer
Seçenek

Genel mutluluk
Ürün çeşitliliği
Parasal değer

Graham, A. (2003). Managing Airports: an Internatıonal Perspctive Elsevier Ltd.
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Personel nezaketi

Bagaj teslimatı

Teslimat zamanı

Genel mutluluk
Bekleme/Teslimat
Zamanı

Yer hizmetleri

Taksi bulunurluğu/Bekleme
zamanı

Genel mutluluk
Yer Hizmeti/ Taşımacılık

Uygulamalar
• Havalimanı gelişimi nasıl olmuştur?
• Havalimanı, havaalanı, hava meydanı tanımı nedir?
• Terminal tasarımı nasıl yapılır?
• Terminal Hizmet Standart kriterleri nelerdir?
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Uygulama Soruları
• Havalimanı gelişimi nasıl olmuştur?
• Havalimanı, havaalanı, hava meydanı tanımı nedir?
• Terminal tasarımı nasıl yapılır?
• Terminal Hizmet Standart kriterleri nelerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, havalimanı-havaalanı-havameydanı tanımları ele alınarak, havalimanı
gelişimleri incelenmiş, havaalanı kara tarafı ile hava tarafında yapılacak hizmetler ele
alınmıştır.
Ayrıca, terminal tasarımları üzerinde dikkat edilmesi gereken konular, yolcu talepleri
dikkate alınarak yapılabilecek düzenlemelerde aktarılarak, standart kriterlere yaklaşım
anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi havalimanı ana planlaması esnasındaki işlem tiplerinden
değildir?
a. Politika/koordinasyon
b. Ekonomik
c. Fiziksel
d. Çevresel
e. İklimsel

2. Aşağıdakilerden hangisi hava tarafında bulunan alanlardan değildir?
a. Pat sahaları
b. Pist
c. Apron
d. Uçak durma alanları
e. Yolcu terminali

3. Terminallerin Hizmet Standart Kriterleri kaça ayrılmıştır?
a. 5
b. 6
c. 3
d. 2
e. 1
4. Terminallerde planlama yapılırken bir bagajla yürüyen yolcunun kapladığı alan
aşağıdakilerden hangisidir?
a. 78 cm x 76 cm
b. 61 cm x 76 cm
c. 94 cm x 76 cm
d. 64 cm x 172 cm
e. 85 cm x 99 cm
5. Havalimanları kaç bölüme ayrılır?
a. 1
b. 3
c. 2
d. 4
e. 5
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6. Havayolu şirketlerinin yer hizmetlerinden beklentileri ile ilgili olarak verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Havalimanı kullanım ücretlerinin uluslararası standartlara uygun belirlenmesi,
b. Havalimanı otoritesinin gelecek için plan yaparken havayolu şirketleriyle
koordinasyon içinde çalışması
c. Bagaj handling sisteminin havayolu şirketi kontrolüne bırakılması ve
ücretlendirmenin mevcut şirket kontrolü ile gerçekleştirilmesi
d. Uçakların pist ile terminal arasında kat ettiği mesafelerin asgari düzeye
indirecek bir master planının kullanılması
e. Yolcu konforu açısından havalimanına sefer yapan uçakların önemli bir
bölümüne yetecek kadar yolcu köprülerinin bulunması
7. Havayolu ile seyahat eden yolcunun beklentileri ile ilgili olarak aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Uçağın zamanında kalkması ve zamanında varması,
b. Bol seçenekli yiyecek içecek imkanı
c. Hoş ve rahatlatıcı bir ortamın olması,
d. Bütün kontrol noktalarında uzun bekleme kuyrukları oluşmamasına özen
gösterilmesi,
e. Havalimanlarından şehir merkezine ulaşımda yalnız demiryolu kullanımının
sağlanması
8. ……….; havalimanında apronlar hariç olmak üzere uçakların kalkış ve inişleri ile
ilgili hareketleri için kullanılan sahalardır.
Yukarıda açıklaması verilen kavram hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a. Taksi Yolu
b. Apron
c. Uçak Durma Yeri
d. PAT Sahaları
e. Manevra Sahası (Manouvering Area)
9. Aşağıdakilerden hangisi check-in işlemi sırasında meydana gelen problemlerden
değildir?
a. Bankonun yüksekliği
b. Görevli personelin sorularının duyulmaması
c. Geliş sırasına göre işlem yapılması
d. Yolcular ağır bagajlarını kaldırmaya çalışırken bagaj arabalarının hareket etmesi
e. Bagajı tartının üzerine yerleştirirken bagajın ağırlığının yolcunun vücudunun
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yakınında tutulmasının imkansızlığı

10. Yolcu Terminalinin Tasarımı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Terminal tasarımı statik ve dinamik olarak ayrılmalıdır
b. Hava tarafı ile kara tarafı arasındaki sınır işareti genellikle terminalin dışında yer
alır.
c. Terminalin havayolları, yolcular ve hizmet sağlayıcıların tüm gereksinimlerine
yanıt vermesi gerekir.
d. Hava tarafı uçağa binme işleminden önce sıkı giriş kontrolüne tabidir
e. Terminal binalarının boyutlandırılmalarında, IATA havalimanı kapasite analiz,
havalimanı terminal tesis ölçümü gibi bazı bilgisayar programları kullanılabilir.

Cevaplar
1)e, 2)e, 3)b, 4)a, , 5)c, 6)c, 7)e, 8)e, 9)c, 10)b
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4. İŞLETME OLARAK HAVAALANI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. İŞLETME OLARAK HAVAALANI
4.1.İşletme Olarak havaalanı
4.2.Havaalanı Sistemi ve FaaliyetÇevresi
4.3.Havaalanı İşletmeciliği vr Yönetimine Genel Bakış
4.4.Dünyada ve Türkiye’de Havaalanları

85

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
• Bir işletme olarak havaalanını açıklayınız ?
• Havaalanı Sistemleri nelerdir?
• Havaalanı Sınıflandırılması nasıldır?
• Havaalanı faaliyetleri nelerdir?
• Havaalanı Yönetimi genel hatları ile nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

İşletme olarak havaalanı

Havaalanı işletmelerini
incelemek

Okuma faaliyetleri

Havaalanı Sistemi Nedir?

Havaalanı ile ilgili sistemleri
tespit etmek

Okuma faaliyetleri

Havaalanı Sınıflandırılması

Havaalanı Sınıflandırma

Nedir?

krıterlerini öğrenmek

Araştırma yaparak

Havaalanı Yönetimi

Havaalanı Yönetim
Şekillerini kavrar

Okuma yaparak

Dünyada Havaalanları

Dünya’da havaalanlarını
öğrenir

Dünyada sektör hakkında
bilgi edinerek

Türkiye’de Havaalanları

Türkiye’de havaalanlarını
öğrenir

Türkiye’de sektör hakkında
bilgi edinerek

Anahtar Kavramlar
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• Havacılık
• Havalimanları
• Havalimanı faaliyetleri
• Havaalanı iş modelleri
• Dünaya’da havaalanları
• Türkiye’de havaalanları
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4. İşletme Olarak Havaalanı
Giriş
Havaalanları, hava taşımacılığı sisteminin temel bileşenlerinden ve en önemli altyapı
sağlayıcılarından biri durumundadır. Kuyucak tarafından hava taşımacılığı, “İnsanların diğer
canlıların ve eşyanın emniyetli ve etkin bir şekilde havadan taşınabilmesi için hava aracı
işleticileri, havaalanları ve hava seyrüseferleriyle ilgili her türlü altyapı, destek ve
tamamlayıcı hizmeti sunan birimlerden oluşan bir sistem” olarak tanımlanmıştır.
Havaalanları hava taşımacılığı sisteminin yerdeki işleyişinin gerçekleştiği ve hava ulaştırması
ile kara ulaştırması arasında geçiş sürecine hizmet eden erişim noktasıdır.
Havaalanı ile ilgili olarak birçok farklı tanımlamanın yapıldığı görebilirsiniz. Bu konuda en
yaygın kabul gören tanım Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation
Organization – ICAO) tarafından geliştirilen tanımdır. ICAO’ nun havaalanları ile ilgili
tanımlamaları içeren Annex 14’ te havaalanı şu şekilde tanımlanır:
Havaalanı, yolcu ve uçak trafiğinin düzenlenmesi için gerekli binaları, uçakları uçuşa
hazırlamak için gerekli altyapıları kapsayan ve uçakların iniş ve kalkışını sağlamak için özel
şekilde düzenlenmiş alandır.
Bu temel tanımın, havaalanının daha çok teknik boyutunu içerdiği görülmektedir. Buna göre,
havaalanının temel işlevi iniş kalkışa izin verecek şekilde tasarlanmış özel alanlar ve bunlara
ilave gerekli binaların sunulması şeklindedir. İlk havaalanının gerçekten de yalnızca bu amaca
hizmet etmek üzere yapıldığını ve günümüzde de hala bu temel hizmeti verecek şekilde
tasarlanmış havaalanlarının bulunduğunu görmekteyiz. Ancak, birçok büyük havaalanına
baktığımızda ise günümüzün havaalanı kavramının kabuk değiştirmekte olduğunu
söyleyebiliriz. Havaalanına atfedilen özellikler arttıkça, havaalanının bu teknik tanımı da
havaalanlarının ekonomik ve sosyal boyutlarını da içerecek şekilde genişlemektedir.
Bu nedenle günümüzün modern havaalanı tanımını, “yolcu ve kargonun hava ve karar
taşımacılığı modları arasında emniyetli ve etkin bir biçimde değişimini sağlamak ve tüm
paydaşlarının gereksinimlerini karşılamak üzere fiziksel, sosyal ve ekonomik bir çevre
oluşturan intermodal ulaştırma merkezleri” olarak yapmak yanlış olmayacaktır.
Havaalanları sundukları hızlı hizmetle ve konferans salonu gibi ek hizmetlerle iş adamlarını
çekerken; oteller, restoranlar, mağazalar ve sergi salonları ile de eğlence amaçlı yolcuya
hizmet verirler. Bölgedeki turizm sektörünün uyarılmasında da havaalanları hayati öneme
sahiptir.
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Resim 4.1. Aynı zamanda Kullanıcıları İçin Yaşam Alanı Olan Modern Havaalanı
Terminalleri13
Havaalanları günümüzde yalnızca hava araçlarının iniş kalkışına izin veren altyapı sunucuları
olmaktan çıkarak tüm kullanıcıları için bir yaşam alanı oluşturan; insanları, ulusları, şehirleri,
kıtaları birbirine bağlayarak küresel ölçekte erişilebilirlik sunan ‘aerotropolis’ lere yani
havacılık kentlerine dönüşmektedir.
Bu ünitemizde bir işletme olarak havaalanını ele alacağız. Havaalanlarını yönetim ve işletme
bakış açısı ile irdeleyeceğimiz kitabınızın bu ilk bölümü, diğer ünitelerin içeriklerine de
değinen bir giriş niteliğindedir. İşletme olarak havaalanı ele alındıktan sonra, sistem olarak
havaalanı ve çevresi incelenmiştir. İşlevsel olarak havaalanı yönetim faaliyetlerinin ele
alınmasının ardından dünyada ve Türkiye’de havaalanı işletmeciliği ve mevcut durum kısaca
ele alınmıştır.

4.1. İşletme Olarak Havaalanı
İşletmenin en yaygın kabul gören tanımlamalarından biri Mucuk tarafından yapılmış ve buna
göre İşletme, “üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, doğada kıt olarak bulunan,
insanların ihtiyaç duydukları mal veya hizmeti üreten ve/veya pazarlayan, kar amacı
güden; ekonomik, yönetsel, sosyal teknik ve hukuki birim” şeklinde tanımlanmıştır.
Görüldüğü üzere bu tanımda göze çarpan noktalardan biri “işletmenin kar amacı gütmesi” dir.
Genel olarak işletmelerin çoğu zaman parasal birtakım amaçlarla yola çıktığı gerçektir; ancak
işletmenin temel amacı kar elde etmek olmayabilir.
Mirze, tarafından yapılan daha genel bir tanımda ile işletme, “çeşitli kaynakların bir araya
getirilerek toplumun gereksinimi olan mal ve hizmetlerin üretimi ve dağıtımı ile ilgili çeşitli
faaliyet ve işlevlerin yerine getirildiği bir örgüt, kurum ya da kuruluş” olarak
tanımlanmaktadır. Bu faaliyet kar gözetme amacıyla yapılabileceği gibi kar gözetmeksizin
topluma mal ve hizmet sağlamak amacıyla da gerçekleştirilebilir. Günümüzde kar amacı
13

Anadolu Üniversitesi Görsel Arşivi
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gütmeyen kurumların sayıları ve toplum üzerindeki etkileri de artmaktadır. Bu işletmeler
faaliyetleri sonucu gelir elde ediyor da olabilirler, ancak temel amaçları kar elde etmek
değildir. Yine de amaçları ne olursa olsun, işletmelerin işleyişlerinin temel ögeleri birbirine
benzer ve amaçlarına ulaşmak için benzer işlevleri gerçekleştirmeleri gerekir.
İşletmelerin temel faaliyeti, alıcılar ve satıcılar arasındaki, ihtiyaçların sağlanmasına yönelik
alışveriştir. Alışveriş konusu olarak işletme faaliyetlerinin ana unsuru olan ürünler ekmek,
bilgisayar, araba gibi somut ve elle tutulabilen mallar olabileceği gibi; bazen de elle
tutulamayan, somut olmayan sağlık, sigorta, eğlence, temizlik, taşımacılık, eğlence gibi
hizmetlerden oluşur. İş yaşantısında bu mal ve hizmetler ürün olarak adlandırılır.
Havaalanları da birer hizmet işletmesidir. Havaalanları hava ulaşımı sisteminde altyapı
hizmeti sunan hizmet kuruluşlarıdır. Günümüzde hava ulaşım hizmetinin havaalanı
olmaksızın gerçekleşmesi mümkün değildir. Modern hava araçlarının bir havaalanı
olmaksızın iniş-kalkış yapabilmesi, bir terminal olmaksızın yolcuların hava yoluyla
ulaştırılması için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi olanaklı değildir. Aynı zamanda bu
temel gereksinimlerin karşılanması bir hava taşımacılığı süreci için yeterli olmayıp; hava
taşımacılığının emniyetli, güvenli, verimli ve düzenli bir biçimde sağlanması gerekir.
Dolayısıyla kendileri de bu sürecin birer parçası olduklarından istenen nitelikte bir hava
ulaşımı hizmeti aynı zamanda emniyetli, güvenli, verimli ve düzenli bir havaalanı hizmeti
olmaksızın gerçekleşemez.
Geçmişte havaalanlarının bu hizmet sunumu, tamamen “kamu hizmeti” olarak görülmekte
ve havaalanlarının sunmuş oldukları bu hizmet için herhangi bir gelir elde etmeleri
beklenmemekte ya da uygun bulunmamaktaydı. Dolayısıyla, buna göre, havaalanlarının
işletme ortamında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Artan hava taşımacılığı talebinin
getirdiği havaalanı yatırımları için çok büyük miktarda kaynak gereksinimi, değişen kamu
yönetimi anlayışlarına paralel olarak devletlerin bu finansman yükünü üstlenmek
istememeleri ve havacılık endüstrisindeki serbestleşme eğilimleri benzeri nedenler,
havaalanlarının daha ticari ve Pazar odaklı yönetilmelerini zorunlu kılmaya başlamıştır.
Böylece, günümüzde havaalanları gitgide kar amacı gütmeyen devlet kuruluşları olmaktan
çıkarak, modern işletmecilik anlayışını benimseyen işletmelere dönüşmektedir.

4.2. Havaalanı Sistemi ve Faaliyet Çevresi
İşletmeleri açıklayabilmek için sıklıkla kullanılan temel yaklaşımlardan biri Genel Sistemler
Teorisi ya da diğer bir deyişle Sistem Yaklaşımıdır. Sistem yaklaşımına göre işletmeler,
ekonomik faaliyette bulunan sistemler olup birer açık sistem özelliği taşır. Açık sistem
çevresinden veya başka sistemlerden enerji, bilgi ve materyal alır, bunları işler ve çeşitli
formlarda tekrar çevresine veya başka sistemlere gönderir. Bütün sistemler “girdi –
süreçleme - çıktı” akışına sahiptir. Dolayısıyla işletmeler açık sistemler olarak diğer sosyal
sistemlere bağlıdırlar. İşletmeler, içinde faaliyet gösterdikleri çevreden etkilenirler ve çıktıları
ile de çevrelerini etkilerler.
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Gerek havaalanı, gerekse hava taşımacılığı da birer açık sistemdir. Hava taşımacılığı
sisteminin son “çıktısı” yolcu ve kargonun emniyetli ve etkin biçimde son varış noktasına
ulaştırılmasıdır. Dolayısıyla hava ulaştırmacılığı sistemini oluşturan tüm alt sistemlerin kendi
özel amaçları bulunmakla birlikte, hizmet ettikleri temel amaç, emniyetli ve etkin biçimde
hava ulaşımının sağlanabilmesidir. Havaalanları hava taşımacılığı sistemi içerisindeki rollerini
yerine getirebilmek için geniş bir kolaylık ve hizmetler ağını bünyelerinden bir araya
getirmektedir. Şekil 1.1’ de görüldüğü gibi havaalanı sisteminde çeşitli kaynaklardan sağlanan
para, insan gücü, malzeme, donanım, enerji, bilgi gibi girdiler, uçuşla ilgili ve diğer havaalanı
faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Böylece havayolu işletmeleri, yolcular, devlet kurumları,
finansal kurumlar, iş gören birlikleri gibi değişik kullanıcıların taleplerine göre, hava
taşımacılığının temel altyapısı olan havaalanı hizmetlerine ve bu hizmetlere ilişkin bilgilere,
raporlara dönüştürülür.
Havaalanı işleticisi, sistemin temel elemanı olan havaalanının pist, apron, terminal, hangar
gibi ana hizmet alanlarının ve ticari alanların işletiminden sorumludur. Ancak, havaalanında
gerçekleşen faaliyetlerin yapısı gereği, doğrudan havaalanı işleticisinin sorumluluğunda
bulunmamakla birlikte havaalanı sınırları içinde gerçekleşen ve havaalanı operasyonel
süreçleri içerisinde yer akan gümrük işlemleri, meteorolojik hizmetlerin sunumu, güvenlik ve
sağlık hizmetlerinin sağlanması gibi tamamlayıcı hizmetler de havaalanı alt sistemi içerisinde
değerlendirilir.
Açık sistemler olarak işletmeler çevrelerinden bağımsız hareket edemezler. Çevreleri
tarafından etkilenirken aynı zamanda çevrelerini etkilerler. İşletmenin içinde faaliyet
gösterdiği dış çevresi yasal ve politik, tekonolojik, sosyokültürel, uluslararası gibi ortamlar;
müşteriler, tedarikçiler, rakipler ve ikame ürünler gibi unsurlardan oluşur. İşletmenin dış
çevresi genellikle genel çevre ve sektörel çevre olarak iki ana bölümde ele alınır.
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Şekil 4.1. Havaalanı Sistemi ve Çevresi14
Genel çevre, yasal, politik, ekonomik, teknolojik, sosyokültürel, ekolojik, demografik,
uluslararası gibi işletmeye nispeten uzak olan ortamlardan oluşur. Bu uzak ortamlarda
meydana gelebilecek olaylar, işletmeyi dolaylı/endirekt olarak etkileyen fırsat ve tehditler
yaratır.
Sektörel çevre ise işletmenin iş çevresi olarak da ifade edilir ve işletmenin yakın çevresindeki
müşteriler, tedarikçiler, rakipler, ikame ürünler ve emek piyasası gibi unsurlardan oluşur.
Yakın çevredeki unsurlar, işletme üzerinde dolaysız/direkt etki yapabilen fırsat ve tehditleri
oluşturur.
Dış çevre faktörlerinin havaalanları üzerine etkisi daha çok hava taşımacılığı talebi üzerindeki
teknolojik, ekonomik, demografik, psikolojik ve sosyo-kültürel ve siyasi faktörler şeklinde
olmaktadır:
 Teknolojik Çevre: Uçak teknolojisindeki gelişmeler sonucu daha gelişmiş uçaklar,
operasyonel etkinliği arttırmak suretiyle maliyetleri düşürmekte, bu da bilet
fiyatlarında düşüşe ve talep artışına neden olmaktadır. Teknoloji, aynı zamanda hava
taşımacılığında hız ve konforun artması yoluyla da talebi olumlu etkilemektedir.
Video konferans uygulamaları ise seyahat gereksinimini azaltmaktadır.
 Ekonomik Çevre: Dünya ekonomisindeki küreselleşme, bilgi ekonomisi, ticareti
uluslararası hale getirirken aynı zamanda iş amaçlı seyahatlerin de artışı anlamına
gelmektedir. Artan rekabetin bilet fiyatlarını düşürmesi talebi olumlu etkilemektedir.
 Demografik Çevre: Dünya nüfusundaki artış hava taşımacılığı için potansiyel yolcu
sayısında da artış demektir. Göç ve aile yapısının değişimi de insanların özel amaçlı
seyahatlerini artırmaktadır. Yaşlanan nüfusun seyahat gereksinimindeki artış, hava
taşımacılığı talebini arttırmaktadır.
 Psikolojik ve Sosyokültürel Çevre: Günümüzde insanların eğlenceye ve seyehate
ayırdıkları zaman ve bütçe artmakta, bireysel istekleri ve seyehat arzusunu ortaya
çıkartan bir ortamda hava taşımacılığını kullanarak dünyanın uzak köşelerini gezip
görmek olanaklı hale gelmektedir. Aynı zamanda insanların manevi duygulara doğru
bir dönüş yaşaması ve dinselleşme eğiliminin artışı hac turizminin ve hava taşımacılığı
talebinin artışı demektir. Kentleşme de hava taşımacılığı talebini artıran diğer bir
faktördür. Daha basit yaşamı seçen bireylerin seyahat arzusunun azalması gibi
faktörler ise hava trafiğindeki büyümeyi engelleyici rol oynamaktadır.
 Siyasi Çevre: Ülkeler arasındaki iş birlikleri ve bütünleşmeler ilişkilerde ve
dolayısıyla hava taşımacılığı talebinde artış sağlamaktadır. Bunu yanı sıra özellikle
uçak üretiminde rekabetin devletlerarası boyutta oluşu hava taşımacılığı
endüstrisindeki büyümeyi hızlandırmaktadır. Ülkeler arasındaki ya da bölgedeki savaş
ve olumsuz ilişkiler ve diğer taşıma modlarına yönelik devlet politikaları ise hava
taşımacılığına olan talebi daraltmaktadır.
 Ekolojik Çevre: Hava taşımacılığı ve havaalanları çevresel etkileri nedeniyle sürekli
gözlem altındadır. Gürültü ek ücretleri gibi ek maliyete yol açan çevresel politikalar
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hava taşımacılığı talebini etkilemektedir.
Siyasi ve terörist riskler ile sağlık tehditleri, talepte aşırı dalgalanmalar meydana
getirmektedir. Örneğin ırak Savaşı, 11 Eylül terörist saldırıları ile SARS (Akut Solunum
Yetmezliği Sendromu), kuş gribi, domuz gribi salgını benzeri olaylar hava taşımacılığına olan
talebi anında düşürmüştür.
Sektörel Çevre ise, havaalanlarının içerisinde faaliyet gösterdiği hava taşımacılığı
endüstrisidir. Havaalanları için sektörel çevre elemanları, hava taşımacılığı hizmetlerinin
gerçekleşmesinde süreçte yer alan müşteriler, devlet, ulusal ve uluslararası düzenleyici ve
ilgili kuruluşlar, tedarikçileri finansal kurumlar, ortaklar, rakipler, iş gören birlikleri, rakipler
ve halk gibi unsurlardan oluşur. Bunlardan özellikli olanlar üzerinde kısaca duralım.
Havaalanı müşterileri, geleneksel havaalanı yönetiminde havayollarıdır. Yolcular ve kargo
sahipleri de havayollarının müşterisi olarak kabul edilmekte, fakat havaalanları için doğrudan
müşteri olarak düşünülmemektedir. Günümüzün modern havaalanı işletmelerinde ise,
potansiyel hedef müşterileri şu şekilde sıralanabilir.
 Yolcular,
 Havayolu işletmeleri,
 Kargo sahipleri,
 İmtiyaz sahibi işletmeleri,
 Acenteler ve tur operatörleri,
 Çalışanlar,
 Uçuş ekibi,
 Karşılamaya ve uğurlamaya gelenler,
 Ziyaretçiler,
 Kongre ve toplam katılımcıları,
 Çevre sakinleri,
 Çevredeki işletmeler ve
 Küresel işletmeler
ICAO, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (The European Aviation Safety Agency – EASA)
gibi uluslararası kuruluşlar ile devletler ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Devlet
Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü gibi ulusal sivil havacılık otoriteleri
düzenleyici ve denetleyici kuruluşlardır. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International
Air Transportation Association – IATA) ve Uluslararası Havaalanları Konseyi (Airport
Council International – ACI) gibi otorite olmayan ancak hava taşımacılığı sisteminin
işleyişinde belirleyici rol oynayan uluslararası ve ulusal kuruluşlar da ilgili kuruluşlar olarak
sektörel çevrede yer alır. Son dönemde havaalanlarında meydana gelen değişikliklerin önemli
bölümü sektörel kaynaklıdır. Hava taşımacılığı endüstrisini etkileyen gelişmeler havaalanı
sektörünü ve havaalanı yönetim anlayışını da etkilemekte ve değiştirmektedir. Bu değişimler
şu şekilde sıralanabilir:
 Serbestleşme – liberalleşme – özelleştirme eğilimleri,
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Uçuş ağ yapılarının belli merkezlerde toplanacak biçimde değişimi,
Havayolu iş birliklerinin artışı,
Düşük maliyetli havayolu işletmelerinin yükselişi,
Hava taşımacılığı sektörünün büyümesi ve talepteki artışı,
Yolcuların istek ve gereksinimlerindeki değişimler,
Güvenlikle ilgili endişelerin artışı,
Çevre ile ilgili kısıtlamalar ve
Teknolojik yenilikler.

Genel çevrede ve hava taşımacılığında meydana gelen değişimler havaalanı sektörü üzerinde
çeşitli etkiler yaratmaktadır. Bu etkileri şu şekilde sıralayabiliriz:
 Altyapı ve Kapasite Sorunları: Serbestleşmenin havaalanları için temel etkilerinden
biri, trafik hacminde meydana gelen beklenmeyen artış sonucu havaalanı alt yapısında
yaşanan büyük yatırım gereksinimidir.
 Havaalanları Arasındaki Rekabetin Artması: Rekabetçi bir havayolu sistemi,
havaalanları açısından değişimi başlatan etken olmuştur. Öncelikle havayollarında
yaşanan serbestleşme, havayolları ve havayolu iş birlikleri arasındaki rekabeti artırmış
ve merkez havaalanları aracılığıyla hizmet verme yolunu seçen havayolu iş birlikleri
bu havaalanların arasındaki rekabeti başlatmıştır. Düşük maliyetli taşıyıcıların sektöre
girişleriyle merkez havaalanlarını taşıyıcıların ikincil havaalanlarına yönelmeleri
sonucu, bu havaalanları da rekabetçi stratejinin bir parçası haline gelmişlerdir.
 Kamu Yönetiminin Havaalanlarına Karşı Tutum Değişikliği: Havaalanı
finansmanının kamunun kıt kaynakları üzerinde gitgide daha ağır baskılar yaratması
ile bu yükün tüm vatandaşlara paylaştırılması yerine, doğrudan kullanıcıları tarafından
finanse edilmesi gerektiği konusunda görüşler güçlenmektedir.
 Piyasa Değişkenliğinin Artması: Havaalanı pazarı, havayollarına devlet desteğinin
ortadan kalkması, havayollarının pazara giriş ve çıkışlarının kolaylaşması, havayolları
için piyasa değişkenliğinin artması, havayolu iş birlikleri ve havaalanları arasındaki
rekabet gibi bir dizi nedenden dolayı daha değişken bir hale gelmiştir. Artan piyasa
değişkenliği havaalanları için yatırımlardaki riskin yükselmesi anlamına gelmektedir.
 Ağ Yapılarına Bağlı Gereksinimler: Yolcuların öncelikle bir ana merkeze getirilerek
buradan daha küçük uydu havaalanlarına yönlendirilmeleri sisteminin yaygın biçimde
uygulanması, özellikle merkez havaalanlarında kapasite kısıtlarının ortaya çıkmasına
neden olmakta ve bu yapıya uygun havaalanı tasarımı ve kolaylıklarına gereksinim
yaratmaktadır. Düşük maliyetli taşıyıcıların havaalanı sektörüne etkileri ise ikincil
havaalanlarının kullanımındaki artış ile düşük maliyetli taşıyıcılara uygun havaalanı
tasarım ve kolaylıklarına gereksinim duyulmasıdır.
 Havacılık Gelirlerinin Düşmesi ve İşletim Maliyetlerinin Artması: Havayolları
arasındaki rekabet sonucu bilet fiyatlarının, özellikle ekonomi sınıfı yolcu bileti
fiyatlarının düşmesi, ortalama bilet fiyatı içerisinde havaalanı maliyetlerinin önemini
artırmıştır. Çok daha rekabetçi bir yapı ve düşen gelirler, havayollarını maliyetlerini
kısacak önlemler almaya yöneltirken, havaalanı ücretlerinin toplam maliyetler içinde
artan önemi, havayollarını havaalanları üzerinde baskı kurmaya yönlendirmiştir.
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Güvenlikle İlgili Gelişmelerin Havaalanlarına Etkisi: Özellikle 11 Eylül
saldırılarından sonra getirilen ek güvenlik önlemlerinin ek yatırım maliyetleri
havaalanları için büyük yük oluşturduğundan bazı havaalanları iniş-kalkış ücretlerini
% 30-40 gibi oranlarda yükseltme yoluna gitmişlerdir. Bu yatırım maliyetine ek olarak
yeni güvenlik önlemlerinin gerektirdiği şekilde havaalanı tasarımının da değiştirilmesi
gerekmektedir. Yeterli alana sahip olmayan havaalanları için bu, yer elde etmek
amacıyla park yerleri, kiralık araba alanları ya da imtiyazlı mağazalar gibi temel ticari
gelir kaynaklarının kaldırılması anlamına gelmektedir. Artan güvenlik önlemleri
yolcuların havaalanına daha erken gelmelerini gerektirdiğinden, havaalanlarında uzun
kuyrukların ve bekleme alanlarının yetersizliği durumlarında yığılmaların ortaya
çıkması da diğer bir olumsuz etkidir.
Çevre İle İlgili Gelişmelerin Havaalanlarına Etkisi: Kapasite kısıtlarının hızla
arttığı bir ortamda çevresel baskılar nedeniyle yani havaalanı yapımı ya da mevcut
havaalanlarının genişletilmeleri gitgide zorlaşmaktadır. Havaalanı yer seçimi genel
olarak öteden beri karmaşık ve zır bir süreç olmasına rağmen, günümüzde gürültü,
emisyon, ekoloji gibi çevresel baskılarla yeni bir havaalanı inşa etmek çok daha zor
hale gelmektedir.
Havaalanı Tasarımında Değişim: Günümüzde havaalanlarında uygun, esnek ve
genişletilebilir, kendi kendine hizmet süreçleri ve otomasyonunun gereksinimlerini
karşılayacak, intermodal taşımacılığı sağlayacak ve aynı zamanda ticari işlevleri
geliştirecek terminal tasarımlarına gereksinim artmaktadır.

Bu gelişmeler, havaalanı yönetiminde ticarileşme, özelleştirme ve küreselleşme olarak ele
alınan anlayış değişikliklerine neden olmaktadır.

4.2.1. Havaalanı Sınıflandırılması

Havaalanı farklı özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutulabilir. ICAO tarafından yapılan
temel sınıflandırma, havaalanının teknik özellikleri baz alınarak yapılmış olan ve o
havaalanını kullanabilecek hava araçlarının özelliklerini tanımlayan sınıflandırmadır. Buna
göre ICAO havaalanlarını sınıflandırmada bir rakam ve bir harften oluşan iki karakterli bir
referans kodlama sistemi kullanır. Bu kod, uçak performans özellikleri ve ebatları ile ilgili
olan iki unsurdan oluşmaktadır:
 Kod Elemanı 1; Havaalanı Referans Pist Uzunluğuna dayanan 1 – 4 arasında bir
rakamdır.
 Kod Elemanı 2; Uçak kanat açıklığına ve dış ana teker açıklığına dayanan ve A ile F
arasında gösterilen bir harftir.
Bu iki elemana dayanarak günümüzde hava taşımacılığında kullanılan hava aracı
karakteristiklerine uygun biçimde oluşturulan ICAO Havaalanı Referans Kodları Tablo 1.1’
de gösterilmektedir. Hava araçları büyüyüp genişledikçe bu tablo da güncellenmektedir.
Örneğin A 380 gibi yeni geniş gövdeli uçakların faaliyete girmesi ile bu uçaklara hizmet
verebilecek havaalanlarını tanımlamak üzere F kodu son yıllarda bu tabloya ilave edilmiştir.
Tabloda da görüldüğü gibi her havaalanının bir rakam ve harften oluşan bir kodu mevcuttur.
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O havaalanına inip kalkabilecek uçak tipi buna göre belirlenir. Her ne kadar bu sınıflandırma,
teknik bir sınıflandırma olsa da pist olanakları ve iniş kalkış yapabilecek uçak tipi aynı
zamanda o havaalanının büyüklüğü ve faaliyet hacmi konusunda da bilgi verecektir. Aynı
zamanda pist sayısı da yine havaalanının işletme olarak faaliyet hacmine yönelik fikir verir.
Tablo 4.1: ICAO Havaalanları Referans Kodu Tablosu15
KOD ELEMANI 1

Kod No

Pist Referans
Uzunluğu

KOD ELEMANI 2
Ana İniş Takımı
Kod Harfi

Kanat Açıklığı

Dış Tekerlek
Açıklığı

1

800 m’den kısa

A

15 m’ den kısa

4,5 m’ den kısa

2

800 - 1200 m

B

15 – 24 m

4,5 – 6 m

3

1200 – 1800 m

C

24 – 36 m

6 – 9m

4

1800 m ve üzeri

D

36 – 52 m

9 – 14 m

E

52 – 65 m

9 – 14 m

F

65 – 80 m

14 – “6 m

Annex 14’ te yer alan ve yukarıda açıkladığımız bu yaygın sınıflandırmanın yanında ICAO
tarafından yapılan diğer bir sınıflandırma ise havaalanı trafiğini hava aracı hareket
yoğunluğuna göre kategorilere ayırma şeklindedir. Bu hesaplama ortalama hareket sayısına ve
pist sayısına dayanır. Bir kalkış veya bir inişe bir hareket adı verilir. Trafiğin en yoğun olduğu
ortalama saatteki hareket sayısı, günlük en yoğun saatteki hareketlerin sayısının yıllık
aritmetik ortalamasıdır. Buna göre havaalanları trafik yoğunluğuna göre üç kategoride ele
alınır:
a. Hafif: Trafiğin en yoğun olduğu ortalama saatte hareket sayısının pist başına 15’ ten
fazla olmadığı veya tipik olarak 20 toplam havaalanı hareketinden az olduğu
durumlarda,
b. Orta: Trafiğin en yoğun olduğu ortalama saatte hareket sayısının pist başına sırasına
göre 16 ile 25 arasında olduğu veya tipik olarak 20 ile 35 toplam havaalanı hareketi
olduğu durumlarda,
c. Şiddetli: Trafiğin en yoğun olduğu ortalama saatte hareket sayısının pist başına
sırasına göre 26 veya daha fazla olduğu veya tipik olarak 35 toplam havaalanı
hareketinden fazla olduğu durumlarda.
Avrupa Komisyonu ise havaalanlarını yıllık yolcu sayısına göre dört kategoride ele
almaktadır:
 Kategori A – Büyük Topluluk Havaalanı: Yıllık 10 milyondan fazla yolcuya hizmet
veren havaalanı
 Kategori B – Ulusal Havaalanı: Yıllık 5 ila 10 milyon arasında yolcuya hizmet veren
havaalanı
15
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Kategori C – Büyük Bölgesel Havaalanı: Yıllık 1 ila 5 milyon arasında yolcuya
hizmet veren havaalanı
Kategori D – Küçük Bölgesel Havaalanı: Yıllık 1 milyondan az yolcuya hizmet
veren havaalanı

Amerikan Federal Havacılık Dairesi’ ne (Federal Aviation Administration – FAA) göre ise,
havaalanı sınıflandırması şu şekildedir:
1. Ticari Hizmet Veren Havaalanı: Yıllık olarak en az 2.500 yolcuya hizmet veren ve
tarifeli taşımacılığa açık havaalanı;
a. Birincil Olmayan Ticari Havaalanı: Yıllık olarak 2.500 ile 10.000 yolcuya
hizmet veren havaalanı
b. Birincil Ticari Havaalanı: Yıllık olarak 10.000’ den fazla yolcuya hizmet
veren havaalanı.
2. Kargo Hizmeti Veren Havaalanı: Diğer hava taşımacılığı hizmetlerinin yanında,
yıllık 100 milyon pounddan fazla yalnızca kargo taşıyan hava araçlarına hizmet veren
havaalanı. Bir havaalanı hem ticari hizmet veren havaalanı hem de kargo hizmeti
veren havaalanı olabilir.
3. Trafiği Rahatlatıcı Havaalanı: Ticari havaalanlarında yaşanan tıkanıklığı azaltmaya
yardımcı olan havaalanları
4. Genel Havacılık Havaalanı: Diğer tanımlamaların dışında kalan ve kapsamı en geniş
olan havaalanı kategorisidir. Yıllık olarak 2500’ den fazla tarifeli havayolu yolcusuna
hizmet veren özel havaalanları da bu kapsamda ele alınır.
Görüldüğü üzere havaalanları farklı kuruluşlar tarafından farklı sınıflandırmalara tabi
tutulmaktadır. Burada ele aldığımız belli başlı havaalanı sınıflandırmalarının dışında farklı
amaçlara göre ve farklı ülkeler tarafından değişik sınıflandırmalar da mevcuttur. Havaalanı
sınıflandırması ve bir havaalanının hangi kategoride ele alındığı, doğrudan havaalanı
operasyonlarını ve iş modelini etkileyen bir değişken olduğu için havaalanı işletmecileri
açısından önemlidir.

4.2.2. Havaalanı Faaliyetleri

Havaalanı faaliyetleri oldukça çeşitlidir. Genel olarak her havaalanında temel havaalanı
hizmetleri, yer hizmetleri ve ticari faaliyetler olmak üzere üç grupta incelenebilecek geniş bir
hizmet ve kolaylık yelpazesi sunulmaktadır. Havaalanı büyüklüğüne ve işletim modeline göre
bu faaliyetlerden özellikle ticari olanlarının çeşidi ve niteliği farklılıklar gösterebilir.
Havaalanlarında sunulan hizmet çeşitleri Tablo 1.2’ de gösterilmiştir. Bu faaliyetleri kısaca
açıklayalım:

4.2.3. Temel Havaalanı Hizmetleri

Bu faaliyetlerin birincil işlevi uçağın ve havaalanı kullanıcısının emniyeti ile ilgili olup;
bunlara, temel operasyonel hizmetler adı da verilmektedir. Uçağın yaklaşma ve inişinde
gerekli olan hava trafik, meteoroloji, iletişim, polis ve özel güvenlik, itfaiye, ambulans, arama
kurtarma, pist ve binaların bakım hizmetleri bu grupta yer alır.
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4.2.4. Yer Hizmetleri
Yer hizmetleri, doğrudan uçağa ya da yolcu/kargoya verilen hizmetlerdir. Doğrudan uçakla
ilgili olanlar; temizlik, güç kaynağı sağlanması ve bagaj ya da kargonun yüklenip
boşaltılmasından oluşmaktadır. Uçuş operasyon ve yolcu trafik gibi diğer yer hizmetleri ise
yolcu, bagaj ve kargonun ilgili terminallere ve uçağa yönlendirilmeleri sürecinin çeşitli
aşamalarını kapsamakta olup; daha çok hizmet verilen trafikle ilgilidir.

4.2.5.Ticari Faaliyetler
Yolcuların ve havaalanını kullanan diğer müşterilerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla
sunulan ticari ürün ve hizmetler bu grupta yer alır. Ticari faaliyetler doğrudan havaalanı
yönetimince sunulabileceği gibi, başka işletmecilere de devredilebilmektedir. Ticari
faaliyetler konusu günümüzde havaalanı işletmeciliği açısından çok daha fazla önem arz
etmektedir.
Tablo 4.2 : Havaalanı Faaliyetlerinin Sınıflandırılması16
OPERASYONEL
 Hava trafik kontrol
 Meteoroloji
 Haberleşme ve uçuş
bilgi sistemleri
 Polis ve güvenlik
 İtfaiye, ambulans ve
ilkyardım hizmetleri
 Pist,
apron
ve
taksiyolu bakımı
 Diğer faaliyetler

YER HİZMETLERİ
 Temsil
 Yolcu trafik
 Yük
kontrolü
ve
haberleşme
 Ramp: Ramp, kargo ve
psota, uçak temizlik,
birim
yükleme
gereçlerinn kontrolü
 Uçak hat bakım: Uçak
hat bakım, yakıt ve yağ
 Uçuş operasyon
 Ulaşım
 İkram servis
 Gözetim ve yönetim
 Uçak özel güvenlik
hizmet ve denetimi













TİCARİ
Vergisiz mağazalar
Diğer mağazalar
Restaurant ve cafeler
Eğlence hizmetleri
Oteller
Bankalar
Araba kiralama ve park
hizmetleri
Toplantı
ve
iletişim
kolaylıkları
Kuaför, kuru temizleme vb.
kişisel hizmetler
Reklam etkinlikleri
Diğer faaliyetler

HAVACILIK HİZMETLERİ

HAVACILIK DIŞI
HİZMETLER

4.3. Havaalanı İşletmeciliği ve Yönetimine Genel Bakış
Havaalanları oldukça karmaşık işletmeler olduklarından genel değerlendirmelere tabi
tutulmaları zor olsa da her havaalanı işletmesi için genel olarak söylenebilecek ve onları diğer
işletmelerden ayıran farklı özelliklerden söz etmek mümkündür:
 Havaalanlarında nihai ürün hizmet olup temelde havaalanları birer hizmet işletmesidir.
 Havaalanlarının faaliyet çevresi yüksek ölçüde düzenlenmiş ve ileri teknolojilerin
kullanıldığı bir çevredir.
16
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Havaalanları, politik kararların etkili olduğu bir çevrede hizmet verirler.
Havaalanları, uluslararası bir faaliyet çevresinde hizmet verirler.
Havaalanları faaliyetlerinden genellikle 7 gün/24 saatlik bir süreklilik söz konusudur.
Havaalanlarında her zaman için acil durumların yaşanması olasılığı mevcuttur.
Havaalanlarının doğrudan müşterileri havayolu işletmeleri ve ticari işletmelerdir.
Havaalanları dolaylı biçimde yolculara, kargo acentelerine ve diğer müşteri gruplarına
hizmet sağlarlar.
Havaalanlarının yatırım maliyetleri son derece yüksek olup yatırım kararlarının
sonuçlanması uzun zaman alır. Bundan dolayı havaalanlarında yatırım kararları
göreceli olarak nadir gerçekleşir.

Havaalanlarının tüm bu özellikleri diğer pek çok sektörden farklı kendine has bir yapıya işaret
etmekle birlikte, çeşitli açılardan havaalanları diğer sektörlerle benzerliklere de sahiptir:
 Önemli miktarda sermaye yatırımı,
 Sürekli ve pahalı bakım,
 Dikkatli bir finansman kontrolü ve
 Talep, teknoloji ve iş uygulamalarında meydana gelen değişimlere karşılık
verebilmeyi sağlayacak uzun dönemli planlama yapabilme yeteneği,
Havaalanları konusu ele alınırken tüm bu özellikler göz önünde tutulmalıdır.

4.3.1. Havaalanlarının Ekonomik Özellikleri

Havaalanlarının gelir ve maliyetleri ülkeden ülkeye hatta aynı ülkenin havaalanları arasında
bile değişiklikler sergilemekle birlikte; bir işletme olarak havaalanının kendine has bir takım
temel ekonomik özellikleri vardır. Bu temel özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:
 İlk özellik, havaalanı operasyonlarının önemli ölçüde ölçek ekonomilerine
dayanmasıdır. Ölçek ekonomilerinin geçerli olduğu durumlarda, herhangi bir ürünün
üretilmesinde yeterince büyük kapasitelerin oluşturulması ve bu kapasitenin etkin
olarak kullanımı ile birim başına sabit maliyetlerin en aza indirilmesi mümkün
olabilir. Yani havaalanının trafik sayısı arttıkça birim başına maliyetleri de
düşmektedir. Bununla birlikte, aşırı yığılma durumunda kısa dönemde birim
maliyetlerini artıracak başka faktörler de devreye girer. Ayrıca gürültü ve çevre
yollarda yığılma gibi dış olumsuzluklar olabilir. Açıkça görülmektedir ki küçük
havaalanlarının birim maliyetleri daha yüksek olmaktadır. Bu nedenle, havaalanı
planlaması yapılırken trafiğin büyük bir havaalanında toplanarak buradan daha küçük
havaalanlarına dağıtılması esas alınmalıdır. Böylece küçük havaalanlarının yolcu
akışından kaynaklanan maliyetleri azalacaktır.
 İkinci ekonomik özellik, büyük gelişme planlarının birim maliyetlerini yükseltmesidir.
Havalanlarında artan trafik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok büyük gelişme ya da
genişleme programlarının uygulamaya konması veya değişikliklerin çok kısa bir
sürede gerçekleştirilmesi kısa ve orta dönem birim maliyetlerini artırmaktadır. Bunun
nedeni sadece amortisman ve sermaye maliyetlerinin değil, aynı zamanda işletme
maliyetlerinin de artışıdır. Yeni ve büyük bir terminalin yolcu sayısı kapasitesinin
altında da olsa ısınma, ışıklandırma, temizlik, bakım ve iş gören gibi ihtiyaçlarının
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karşılanması zorunludur. Bu da kısa dönem havaalanlarında marjinal maliyetlerin
yüksekliği anlamına gelmektedir.
Birim maliyetlerini birdenbire yükselten büyüme çalışmaları havaalanlarına büyük
paralar kaybettirmektedir. Bu nedenle havaalanı otoritelerinin mümkün olduğunca ani
yatırım kararlarından kaçınmaları gerekir. Birim maliyetlerini yükseltme oranı dikkate
alınarak yatırımın ne ölçüde gerekli olduğuna karar verilmelidir. Yatırımın mutlaka
yapılması gerekiyorsa bu, zamana yayılmalı ve tek aşamalı yatırımlar yerine küçük
adımlarla ilerlemek tercih edilmelidir.


Üçüncü önemli özellik ise toplam trafik içerisindeki uluslararası yolcu oranının
etkisidir. Bu oran havaalanı gelir ve maliyetleri üzerinde doğrudan etkilidir.
Uluslararası yolcular terminalde içhat yolculardan çok daha fazla zaman
geçirmektedirler ve bu nedenle trafikteki dış hat yolcu payı arttıkça gümrük, pasaport,
sağlık ve eğlence gibi hizmetler için daha fazla akana ve ek iş görene ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu da birim maliyetleri arttırıcı bir unsurdur. Fakat oransal olarak
bakıldığında birim gelirleri birim maliyetlerinden daha yüksektir. Bunun nedeni
sadece alışveriş ve diğer ticari hizmetlerden elde edilen gelir değil, aynı zamanda iç
hatlardan çok daha yüksek olan iniş ücretleri ve diğer trafik harçlarıdır. Bu nedenle dış
hat yolcular havaalanı kirliliğini önemli ölçüde arttırmaktadır ve havaalanı yöneticileri
uluslararası havayollarını etkilemek için yoğun çaba harcamaktadır.

4.3.2. Havaalanlarının Temel İşlevleri
İşletme faaliyetlerinin yerine getirilmesi için çeşitli işlevlerin yerine getirilmesi gerekir.
İşletmenin temel işlevleri, üretim, pazarlama, insan kaynakları, finans ve muhasebe olarak
sayılır. Aslında bu işlevlerin temeli ve diğer işlevlerin her birinin bünyesinde de yer alan
temel işlev ise yönetimdir.
Yönetim, çeşitli şekillerde tanımlanabilmekle birlikte, “işletmenin hedeflerine, diğer insanlar
aracılığıyla, sahip olunan kaynakları planlamak, organize etmek, yürütmek ve denetlemek
suretiyle, etkin ve verimli bir biçimde ulaşmak” olarak tanımlanabilir.
Yönetim süreci ise, temel olarak dört işlevi içerir. Bunlar>;
 Planlama,
 Organize etme,
 Yürütme ve
 Denetleme işlevleridir.
Bazı uzmanların, saydığımız temel işlevlere koordinasyon, kadrolaşma, iletişim veya karar
verme gibi farklı işlevleri de eklediklerini görebilirsiniz. Ancak bu işlevler genellikle
saydığımız temel işlevlerin içerisinde yerine getirilirler.
Daha önce de belirttiğimiz gibi yönetim, her işlevin bünyesinde yer alan ve aynı zamanda bu
işlevleri bütünleştiren bir unsurdur. Bu nedenle günümüzde işletmedeki temel işlevler üretim
yönetimi/operasyon yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve finansal
yönetim şeklinde ele alınır. Şimdi bu işletme işlevlerini havaalanı işletmeciliği açısından
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kısaca ele alalım:

4.3.3. Operasyon Yönetimi

Havaalanları birer hizmet işletmesi olarak hizmet üretirler. Hizmet üretim süreci ise
operasyon dediğimiz bir dizi faaliyet süreçleri sonunda meydana gelir. Bundan dolayı
havaalanları da dahil olmak üzere hizmet işletmelerinde üretim yönetimi, operasyon yönetimi
ya da operasyonel yönetim olarak ele alınır. Havaalanları geniş yelpazede hizmet
sunmaktadırlar. Havaalanları hizmet yoğun işletmelerdir ve hizmet üretimi yani operasyon
süreci işletme faaliyetlerinin önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bir havaalanı operasyonu
hava tarafı operasyonları ve kara tarafı terminal operasyonları olarak üst düzey iş alanlarından
oluşur. Temel havaalanı hizmetleri, yer hizmetleri ve ticari faaliyetler olmak üzere üç grupta
incelediğimiz havaalanı faaliyetlerinin her biri ya da iç hatlar terminali, dış hatlar terminali
gibi her bir faaliyet alanı, bir operasyonel yönetim sahasını oluşturur. Bunların altında ise
daha özel iş alanı fonksiyonlarına ayrılabilir, örneğin uçuş bilgi gösterim, bagaj işleme, kargo
işleme, bina yönetimi gibi.
Modern havaalanlarından iş alanı fonksiyonlarının büyük çoğunluğu bilgisayarla
gerçekleşmektedir. Genellikle her bir iş alanı fonksiyonunda bilgisayarlı otomasyon sistemi
bulunmaktadır. Operasyonel bilgi sistemleri, havaalanı bilgi sistemleri içinde önemli yer
tutmaktadır. Örnek olarak bagaj işleme bir havaalanının iş alanı fonksiyonlarından biri olup,
bagaj işleme hizmeti sunan iş birimi tarafından otomatik bir bagaj işleme sistemi kullanılarak
gerçekleştirilmektedir. Günümüzün modern havaalanlarında operasyonların yönetimi
genellikle, Havaalanı Operasyonel Kontrol Merkezi (Airport Operations Control Center –
AOCC) tarafından bütünleşik biçimde gerçekleştirilmektedir. Entegrasyonun derecesine göre
bunlar Toplam Havaalanı Yönetim Sistemi (Total Airport Management Management System
– TAMS) olarak ya da yalnızca terminal operasyonlarının yönetimi için Terminal Operasyon
Merkezi – TOM (Terminal Operation Center – TOC) olarak işlev görebilirler. Bu durum biraz
da havaalanı ve terminal işletme işlevlerinin kimin tarafından yerine getirildiği, farklı
işletmelerin süreçte yer alıp almadığı ile ilgilidir. Bir operasyon kontrol merkezi aracılığıyla
her türlü hizmetin kontrolü sağlanmakta, böylece havaalanlarında operasyonel süreçlerin
kusursuz biçimde yürümesi için çaba sarf edilmektedir.

4.3.4.İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi, bir işletmenin iş görenlerinin bulunması, yerleştirilmesi,
değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yerine getirir. Havaalanı
işletmeleri iş gücü açısından son derece yoğun işletmelerdir. Aynı zamanda işletme içerisinde
birçok farklı işlevin yerine getirilmesi amacıyla birbirinden çok farklı uzmanlık alanlarında ve
farklı düzeylerde çalışanların bulunması gerekmektedir. Bunun yanında, sürekli gelişen bir
endüstride sürekli eğitim ve gelişim zorunludur. Havacılık emniyeti ve güvenliği açısından
havacılıkta insan faktörü ve ekip çalışması kilit önemdedir.
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Resim 4.2. Havacılığın Diğer Alanlarında Olduğu Gibi Havaalanı İşletmeciliğinde de Kilit
Faktör : İnsan ve Ekip Çalışması17
Araştırmalar, bir işletmedeki çalışan sayısı arttıkça insan kaynakları işlevinin elektronik bilgi
sistemleri yardımıyla gerçekleştirilme ve insan kaynakları bilgi sistemine dayalı analizlerden
yararlanma oranının arttığını ortaya koymaktadır. Günümüzde birçok işletme personel bulma
ve seçme, işe yerleştirme, performans değerlendirme, eğitim ve geliştirme konularında insan
kaynakları bilgi sistemlerinden yararlanmaktadır. Havaalanı işletmeciliğinde de insan
kaynakları yönetimi işlevinin etkin bir biçimde yerine getirilmesinde etkin bir insan
kaynakları bilgi sistemi altyapısının kurulması önemlidir.

4.3.5.Finansal Yönetim

Finansal yönetim, finansman ve muhasebeden oluşmaktadır. Muhasebe, finansal yönetim
altında ele alınabildiği gibi, destek işlevleri arasında da ele alınabilmektedir.
Finansman işlevi, bir işletmenin finansal varlıkların geri dönüşünü ençoklamak amacıyla
nakit, hisse senedi, bono ve diğer yatırımlar gibi finansal varlıkların yönetilmesinden ve aynı
zamanda işletmeye sermaye sağlanmasından sorumludur. İşletmenin en iyi yatırım geri
dönüşünü gerçekleştirdiğini belirlemek için, finansman işlevinin işletme içinden ve dışından
gerekli bilgileri elde etmesi gerekmektedir. Bir işletmede finansman işlevinin kapsamına
finansal analizler, finansal planlama, finans bölümünün örgütlenmesi, gerekli fonların
sağlanması ve işletmenin sağladığı fonları uygun bir şekilde değerlendirmesi ve denetim
çalışmaları girmektedir. Üretim, pazarlama, insan kaynakları gibi diğer işletme sistemlerinin
işleyebilmesi finans işlevinin görevini iyi yapmasına bağlıdır.
Havaalanları gerek başlangıç yatırımının büyüklüğü, gerekse işletme maliyetleri açısından
büyük finansmana gereksinim duyarlar. Başlangıç yatırımları çok büyük olduğundan
genellikle finans kuruluşlarından kredi alınarak bu yatırımlar finanse edilebilmektedir. Bu
açıdan sürekli bir denetim söz konusu olabilmektedir. Aynı şekilde genişletme ve bakım gibi
belli aralıklarla yapılan faaliyetler için havaalanlarının fon gereksinimi süreklilik arz ederken,
17
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acil durumlarda beklenmeyen ve büyük miktarlarda fon gereksinimi ortaya çıkabilmektedir.
Hava taşımacılığı piyasasındaki değişkenlik havaalanı işletmeciliği için de bir risk unsurudur.
Muhasebe, işletme faaliyetleri hakkında finansal bilgilerin rakamsal olarak belirlenmesi,
kaydedilmesi, özetlenmesi, değerlendirilmesi ve ilgili paydaşlara aktarılması süreci olarak
tanımlanabilir. Yani muhasebe, çeşitli paydaşlar için işletme birimi hakkında finansal bilgiler
üretir.
Havaalanlarında muhasebe, havacılıkla ilgili ya da havacılık dışı faaliyetlerden kaynaklanan
mali nitelikli işlemlerin düzenlenmesi, kaydedilmesi, bu kayıt ve belgelere dayanarak mali
tabloların hazırlanması ve bu tablolara kıyaslanabilir bir özellik kazandırılması ile ilgilenir ve
bu amaçla muhasebe bilgi sistemlerinden yararlanılır. Çok sayıda ve karmaşık işlemin yerine
getirilebilmesi ve diğer sistemlerle tam bir bütünleşmenin sağlanabilmesi amacıyla
havaalanlarında bilgi teknolojilerine dayalı muhasebe bilgi sistemlerinin kurulması önemlidir.

4.3.6. Pazarlama Yönetimi

Pazarlama, modern anlamda, bireysel ve kurumsal beklenti ve gereksinimlerin
karşılanabilmesi için gerekli olan mal ve hizmet alışverişlerini gerçekleştirebilmek amacıyla
ürünlerin tasarımı, fiyatlandırılması, tanıtımı ve dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin
planlanması ve uygulanması olarak tanımlanmaktadır.
Pazarlamanın 4P olarak bilinen dört unsuru ürün (Product), fiyatlandırma (Price), tutundurma
(Promotion) ve dağıtım (Place) pazarlama karması olarak adlandırılır. Bu dört unsurun, hedef
pazarın gereksinimlerine en uygun şekilde bir araya gelmesi pazarlama faaliyetlerini başarılı
kılacaktır.
Havaalanları için pazarlama geçmişten beri ihmal edilen bir işletme işlevi olmuştur. Bunun
nedenleri arasında havaalanlarının çoğu zaman doğal ya da ekonomik nedenlerle oluşan tekel
(monopol) konumunda olmaları nedeniyle rekabetin ya hiç olmaması ya da kısıtlı olması,
uluslararası trafiğe hizmet verecek havaalanlarının ikili anlaşmalarla belirlenmesi ve
havaalanları için gelir yaratma yöneliminin eksikliği sıralanabilir. Ancak günümüzde artan
rekabet, endüstrinin serbestleşmesi, havayollarının istedikleri havaalanından uçuş
düzenlemede özgürleşmeleri, havayolları arasındaki iş birliklerinin getirdiği yeni dinamikler
ve müşterinin artan beklentileri gibi faktörler, havaalanlarını ticari stratejilerinin bir parçası
olarak aktif bir pazarlama yaklaşımına yöneltmektedir. Bu amaçla geçmişte pazarlama
bölümüne dahi sahip olmayan birçok havaalanı, organizasyon yapılarına pazarlama bölümünü
eklemekte ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermektedir.
Havaalanları kendilerini hem yolculara hem de havayollarına ham de küresel işletmeler gibi
diğer müşteri gruplarına pazarlamak amacıyla çaba harcamak durumundadırlar. Yalnızca iniş
kalkış trafiği için değil aynı zamanda aktarma trafiği için rekabet, bugün birçok havaalanında
yaşamsal öneme sahip hale gelmiştir.
Özellikle ağ uygulamalarına dayalı teknolojiler günümüzde pazarlamayı elektronik hale
getirmektedir. İnternet/intranet uygulamaları etkileşimli pazarlamaya, mobil bilgisayar ve
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internet teknolojileri satış gücünün otomasyonuna olanak tanırken; müşteri ilişkileri yönetimi,
ürün planlama, fiyatlama, ürün yönetim kararları, reklam ve satış promosyon uygulamaları,
hedef pazar stratejileri ile Pazar araştırma ve tahminlerinde bilgi teknolojileri pazarlama
yöneticilerine karar alma ve uygulamada yardımcı olmaktadır.

4.3.7.Destek İşlevler

İşletmenin temel işlevlerine ek olarak günümüzde destek işlevler olarak ifade edilen, fakat
zaman zaman işletmenin faaliyet koluna göre temel işlevler kadar önemli olabilen destek
faaliyetler ise şu şekilde sıralanabilir: Arge, halkla ilişkiler ve hukuk. Bu işlevlere yenilerinin
eklenmesi de mümkündür. Örnek olarak etik ve sosyal sorumluluğun da son yıllarda
işletmelerin yerine getirmesi gereken işlevler arasında sayıldığına şahit olabilirsiniz.
Havaalanı işletmeciliği için bu destek işlevlerini kısaca ele alalım:
Araştırma ve Geliştirme (Ar Ge), genel bir biçimde, “bilimsel ve teknik bilginin yeni
uygulamalarda kullanımı” olarak tanımlanabilir. İnovasyon, diğer bir ifade ile yenilik
yönetimi de bu kapsamda ele alınabilir. Hava taşımacılığı endüstrisi ve havaalanları için hem
emniyet ve güvenlik hem de operasyonel etkinlik ve verimlilik için teknolojik gelişmeler ve
bunların uygulanması ile elde edilen inovasyon son derece önemlidir. Aynı zamanda Ar-Ge
ve inovasyon, günümüz ekonomileri ve işletmeleri için sürdürülebilir rekabetin temel
dinamiklerinden birisi olarak görülmektedir. Havaalanları da gitgide rekabetçi bir çevrede
faaliyet gösteren işletmelere dönüşmektedir. Dolayısıyla rekabet açısından da inovasyon fark
yaratır hale gelmektedir.
Hukuk; İşletmeler ve yöneticileri, toplumun gereksinimlerini sağlamak için ticari faaliyette
bulunurken, faaliyette bulunulan ülke veya bölgedeki hukuk kurallarını hesaba katmalıdırlar.
Toplum düzenini sağlayan tüm hukuki düzenlemelerin yanında, işletmelerin sektörle ilgili
ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerekir.
Havacılık, yapısı itibariyle uluslararası ve gerek ulusal, gerekse uluslararası düzenlemelere
kökten bağlı bir endüstridir. Bu nedenle havaalanları açısından hukuk önemli bir destekleyici
işlevdir.
Halkla İlişkiler; “Bir kuruluş ile hedef kitlesi arasında iyi niyetli ve karşılıklı anlayışa dayalı
ilişkileri sürdürmeye yönelik önceden belirlenmiş çabalar” olarak tanımlanmaktadır.
Kamunun bilgilendirilmesi ve karşılıklı olarak iyi ilişkilerin kurulması havaalanı yönetimi
için özellikle gelişmiş ülkelerde son derece hayati bir işlevdir. Havaalanları hem çevreleri için
ekonomik ve sosyal bir katalizör iken; aynı zamanda gürültü, emisyon (hava kirliliği) ve diğer
çevresel kirlilik kaynaklarının yaratıldığı devasa operasyonel sahalardır. Havacılık her zaman
için ilgi çektiğinden, havaalanlarının her attıkları adımın mutlaka iyi hesaplanmış olması ve
mümkünse tüm paydaşlarla birlikte karar alınması önemlidir. Özellikle bir kaza ya da uçak
kaçırma benzeri durumda havaalanları krizlerin yönetim merkezleri olacağından, bu sürecin
iyi yönetilmesi gerekmektedir.
Etik; “toplum içinde birey ya da kurumların doğru veya yanlış davranışlarını yönlendiren
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değerler ve ilkeler” şeklinde tanımlanmaktadır. İşletme yönetiminde etik kurallar önem
kazanmaktadır. Havaalanları da gitgide artan biçimde etik kurallara verdikleri önemi
göstermek üzere, kendilerine İş Etiği Kuralları ya da İş Etiği Sözleşmesi (Code of Conduct)
hazırlayarak bunları web sitelerinde ve yıllık raporlarında paylaşma eğilimindedir. Etik
yönetiminde ilişkili ele alınan diğer bir kavram ise kurumsal yönetişim kavramıdır. Farklı
şekillerde tanımlanabilmekle birlikte kurumsal yönetişim, yönetimde şeffaflık, adalet, hesap
verme ve sorumluluklar başta olmak üzere tüm kuralların iyi tanımlandığı kurumsal
verimliliğin artırılmasına yönelik bir anlayış olarak tanımlanabilir.
Sosyal Sorumluluk; İşletmeler toplum ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerini yerine
getirirken kararlarının sonuçlarının bulundukları toplum üzerindeki ekonomik, sosyal ve
çevresel etkilerini de göz önüne almaları gerektiği anlayışı işletmenin sosyal sorumluluğu
olarak ele alınır. Sosyal sorumluluk kavramının, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal
sorumluluk sürdürülebilirlik, kurumsal sürdürülebilirlik gibi çeşitli kavramlarla da ifade
edildiği görülmektedir. Nasıl bir ifade edilirse edilsin bu kavram içinde, işletmenin toplumun
refah düzeyine olumlu katkı yapması gerektiği de ifade edilir. Bu bağlamda havaalanları,
bulundukları bölge hatta ülke için stratejik birer katalizör olarak yalnızca kendileri ile ilgili
faaliyet alanları yaratmakla kalmaz, aynı zamanda bir mıknatıs gibi geniş yelpazedeki
ekonomik faaliyetleri de kendilerine çekebilirler. Havaalanının yarattığı ve “ekonomik değer”
olarak tanımlanabilecek katkı genel olarak istihdam, gelir artışı ve vergi getirisi şeklinde
gerçekleşmektedir. Havaalanlarının ekonomiye en ölçülebilir katkıları yarattıkları istihdam ile
olmaktadır. Bu istihdamın en belirgin ve ölçülebilir biçimi direkt olarak havaalanı faaliyet
sahası içerisinde yaratılan iş olanakları şeklindedir.
Havaalanları istihdam katkılarını doğrudan, dolaylı, uyarılmış, katalizör ve bunların birleşimi
ile oluşan toplam etki şeklinde çeşitli biçimlerde gerçekleştirirler:
 Direkt Etki: Tamamen ve geniş olarak havaalanının işletimi ile ilgili olan ve
havaalanı sahasındaki be komşu sahalardaki istihdam, gelir artışı ve vergi getirisi
etkileridir.
 Endirekt (dolaylı) Etki: Direkt faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli mal
ve hizmetleri arz edenlerce yaratılan istihdam, gelir artışı ve vergi getirisi olacaktır.
 Uyarılmış (nedensel) Etki: Direkt ve endirekt istihdam gelirlerinin harcanmasına
dayalı olarak yaratılan istihdam, gelir artışı ve vergi getirisi etkileridir.
 Katalizör Etki: Havaalanı ekonomik aktiviteyi çekmesi ve genişletmesi sonucu
yaratılan istihdam, gelir artışı ve vergi getirisi etkisi.
 Toplam Etki: Direkt, endirekt, nedensel ve katalizör etkilerinin toplamı sonucu
oluşan sinerjik etki toplam etki olarak değerlendirilir.
Havaalanları aynı zamanda sürdürülebilir bir bölgesel kalkınmaya da aracılık ederler.
Sürdürülebilir havaalanı işletmeciliği anlayışının bileşenleri, doğal kaynakların iyi
kullanılması, çevrenin korunması, tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin sosyal süreç
olarak ele alınması ile ekonomik büyüme ve istihdama katkıda bulunulması şeklinde
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sayılabilir.

4.3.8. Havaalanı İş Modelleri
Havaalanı sektöründeki artan rekabet ve pazardaki gücün dağılması havaalanı işleticilerini
Pazar odaklı yeni stratejiler benimsemeye yöneltmektedir. Bu stratejik anlamda pazarda
stratejik konum belirleme olarak ortaya çıkmaktadır. Bu, havaalanının kendisine pazarda
belirlemiş olduğu rol ile ilgilidir. Havaalanının temel olarak hangi iş modelini benimsediği ve
buna uygun olarak pazarda nasıl konumlandığı faaliyetlerinin ölçeğinin de belirleyicisi
olmaktadır. Bir havaalanının iş modeli, o havaalanının paydaşları için nasıl değer ürettiğini,
nasıl faaliyet gösterdiğini ve işletmenin temel mantığını yansıtmaktadır. Aslında havaalanları
için bu konumun belirleyicisi çoğu zaman talebin asıl yönlendiricisi havayolları gibi
görünmekle birlikte, havaalanları da kendilerine ek talep yaratma ve talebi yönlendirme
potansiyeline sahiptir. Havaalanları için günümüzde birincil merkez, ikincil merkez, bölgesel,
düşük-maliyetli ve kargo havaalanı olmak üzere beş farklı iş modelinden bahsedilebilir:
 Birincil Merkez Havaalanı: Bu Pazar konumunu benimseyen havaalanı bir ya da
daha fazla havayolu tarafından üs olarak benimsenmiştir. Genellikle çok büyük
ekonomik merkezlere ya da turistik noktalara yakın havaalanları birincil merkez
niteliği taşımaktadır.
 İkincil Merkez Havaalanı: Daha az yoğunluktaki hatlarda daha sık uçuşların
sunulduğu bir ağ oluşturma amacıyla bölgesel taşıyıcıların merkezi konumundaki
havaalanlarıdır. Aynı şekilde diğer birincil merkez havaalanlarının trafiğini besleme
amacıyla büyük havayolları da kısa mesafeli hatlar için ikincil merkez havaalanlarını
kullanabilmektedir.
 Bölgesel Havaalanı: Genellikle şehir havaalanları bu grupta yer almaktadır. Bölgesel
havaalanları noktadan noktaya olan uçuşlara hizmet vermekte ve genellikle de iş
amaçlı trafiğe odaklanmaktadır.
 Düşük Maliyetli Havaalanı: Havaalanının temel amacı, düşük maliyetli taşıyıcıları
çekmek olduğundan faaliyet süreçlerini bu taşıyıcılara uygun biçimde düşük maliyet
ve düşük fiyat sunacak şekilde değiştirmektedir.
 Kargo Havaalanı: Havaalanı, kargo taşıyıcısı havayollarına ve aracılarına hizmet
sunumunu temel faaliyet olarak benimsemektedir. Bu Pazar bölümünün isteklerine
yanıt verebilmek için de teknik altyapısını kargo faaliyetlerine uygun hale
getirmektedir.
Havaalanları bunlar dışında alternatif konumlanma modelleri benimseyebileceği gibi, aynı
zamanda bu modellerin birden fazlasını da aynı anda benimseyebilmektedir. Örnek olarak,
Paris Charles de Gaulle Havaalanı hem birincil merkez hem de kargo havaalanı şeklinde bir iş
modeli benimsemiştir. Yine havaalanları, terminallerinin hedef kitlelerini de farklılaştırabilir.
Düşük maliyetli taşıyıcılara ayrı terminallerde hizmet verilmesi oldukça yaygınlaşmıştır.
Lufthansa’ nın Frankfurt Havaalanı’nda yalnızca birinci sınıf uçan yolcularına hizmet etmek
üzere kurduğu ve işlettiği First Class Terminal ise bu konudaki nadir uygulama örneklerinden
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biridir.

4.4. Dünyada ve Türkiye’de Havaalanları
Günümüzde havaalanı endüstrisi hava taşımacılığındaki artışa paralel olarak gerek dünyada
ve gerekse Türkiye’ de hızla gelişen ve büyüyen bir endüstri olarak göze çarpmaktadır.

4.4.1.Dünyada Havaalanları

Dünyada hava taşımacılığına olan talep her geçen gün artmakta, bu durum da havaalanlarını
gitgide daha yoğun hale getirmektedir. Böylece mevcut havaalanlarının genişletilmesi,
yenilenmesi ya da yeni ve daha büyük havaalanlarının inşa edilmesi gereksinimi artmaktadır.
2015 yılı itibariyle, dünyada havadan görülebilen, kaplamalı (asfalt ya da beton) ya da
kaplamasız (çim, toprak, kum, çakıl ya da buz) piste sahip 41.812 adet havaalanı
bulunmaktadır. Bu havaalanlarının tamamında yakıt ikmal, bakım ya da hava trafik kontrol
hizmeti yoktur.
ACI rakamlarına göre, tüm dünyada 2014 yılında havaalanlarını kullana yolcu sayısı
5.567.047.925 kişidir. Tablo 1.3’ te 2014 sonu itibariyle dünyada yıllık olarak en fazla
yolcuya hizmet veren ilk 15 havaalanını görebilirsiniz.
Tablo 4.3: Yolcu Sayısına Göre Dünyadaki İlk 15 Havaalanı18
SIRA
NO

IATA/ICAO
KODU

1

ATL/KATL

2

PEK/ZBAA

Beijing Capital İnternational Airport

3

LHR/EGLL

4

18

ÜLKE

YOLCU SAYISI
YILLIK (2014)

ABD

96.631.755

Çin

86.046.550

London Heathrow Airport

İngiltere

73.477.826

HND/RJTT

Tokyo Haneda Airport

Japonya

73.189.022

5

DXB/OMDB

Dubai İnternational Airport

BAE

70.970.598

6

ORD/KORD

Chicago O’Hare İnternational Airport

ABD

70.697.514

7

LAX/KLAX

Los Angeles İnternational Airport

ABD

70.684.988

8

CDG/LFPG

Paris Caharles de Gaulle Airport

Fransa

63.921.084

9

DFW/KDFW

Dallas-Fort Worth İnternational Airport

ABD

63.502.965

10

HKG/VHHH

Hong Kong İnternational Airport

Çin

63.246.649

11

FRA/EDDF

Frankfurt Airport

Almanya

59.518.682

12

IST/LTBA

İstanbul Atatürk Airport

Türkiye

57.125.228

13

CGK/WIII

Soekarno-Hatta İnternational Airport

Endonezya

56.380.277

14

AMS/EHAM

Amsterdam Airport Schiphol

Hollanda

55.083.831

15

CAN/ZGGG

Guangzhou Balyun İnternational Airport

Çin

54.673.116

HAVAALANI
Hartfield-Jackson Atlanta İnternational
Airport

ACI, 2015
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Tabloya göre, Atlanta Havaalanı yıllık 96 milyondan fazla yolcuya hizmet vermektedir. Bu,
günlük olarak ortalama 250.000 yolcunun havaalanını kullanması anlamına gelmektedir.
Havaalanı, yalnızca yolcular tarafından değil; havaalanı, havayolu ve diğer işletme çalışanları,
tedarikçiler, karşılamaya ve uğurlamaya gelenler gibi birçok farklı paydaş tarafından da
kullanılmaktadır. Tüm bu rakamları göz önüne aldığımızda açıkça görebiliriz ki, esasen
dünyanın büyük havaalanları birkaç şehir büyüklüğündeki işletmelerdir. Gerek fiziksel
büyüklükleri, gerekse de operasyon hacimleri, etkin ve verimli işletmecilik yeteneklerini
gerektirmektedir.
4.4.2.Türkiye’de Havaalanları
Ülkemizde hizmet verilen uçak ve yolcu trafiklerinde, son yıllarda önemli artışlar meydana
gelmiştir. 2015 yılı Kasım ayı sonu itibariyle tüm havaalanlarımızda 169.673.693 yolcuya
hizmet verilmiştir. Tablo 4.4’ te görebileceğiniz gibi havaalanlarımızın hizmet verdiği toplam
yolcu sayısı her geçen yıl önemli ölçüde artış göstermektedir.
Tablo 4.4: Toplam Yolcu Trafiğindeki Artış
2012 ARALIK
SONU

2013 ARALIK
SONU

2014 ARALIK
SONU

2015 KASIM SONU

130.351.620

149.430.421

165.720.234

169.673.693

Tablo 4.5’ te ise 2013 yılında ülkemizde en fazla yolcuya hizmet veren havaalanları
sıralanmıştır.
Tablo 4.5: Yolcu Sayısına Göre Türkiye’deki ilk 15 Havaalanı19
SIRA

IATA/ICAO

NO

KODU

1

IST/LTBA

2

AYT/LTAI

3

SAW/LTFJ

4

ESB/LTAC

5

ADB/LTBJ

6

ADA/LTAF

7

2014 İÇ HAT

2014 DIŞ HAT

2014 TOPLAM

İstanbul Atatürk Havaalanı

18.542.295

38.152.871

56.695.166

Antalya Havaalanı

6.230.885

22.072.307

28.303.192

14.955.571

8.539.075

23.494.646

9.591.350

1.444.256

11.035.606

8.390.425

2.580.238

10.970.663

Adana Şakirpaşa Havaalanı

4.057.291

630.203

4.687.494

DLM/LTBS

Muğla Dalaman Havaalanı

1.012.396

3.297.084

4.309.480

8

BJV/LTFE

Muğla-Milas-Bodrum Havaalanı

2.011.444

1.835.103

3.846.547

9

TZX/LTCG

Trabzon Havaalanı

2.668.349

109.187

2.777.536

10

GZT/LTAJ

Gaziantep Oğuzeli Havaalanı

1.889.937

192.884

2.082.821

11

DIY/LTCC

Diyarbakır Havaalanı

1.796.067

16.141

1.812.200

12

ASR/LTAU

Kayseri Erkilet Havalanı

1.501.520

224.326

1.725.846

HAVAALANI

İstanbul

Gökçen

Havaalanı
Ankara Esenboğa Havaalanı
İzmir

19

Sabiha

Adnan

Menderese

Havaalanı

DHMİ,2015a
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Samsun Çarşamba Havaalanı

1.445.872

76.186

1.522.058

VAN/LTCI

Van Ferit Melen Havaalanı

1.204.114

3.031

1.207.140

HTY/LTDA

Hatay Havaalanı

820.665

293.264

1.113.929

13

SZF/LTAJFH

14
15

Özellikle, uluslararası havalimanlarımızın dış hat uçak ve yolcu trafiklerinde önemli
gelişmeler gerçekleşmekte olup İstanbul Atatürk Havaalanı ve Antalya Havaalanı,
yaşanmakta olan uluslararası trafik artışı nedeniyle, Avrupa’nın da önde gelen havalimanları
arasında yer almaktadır. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı ise son yıllarda hızlı büyümesiyle
tüm dünyanın dikkatini çekmektedir.
Türkiye’de havaalanları, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’ nun 34.maddesi gereğince,
3348 sayılı Kanun’ un 9.maddesinde belirlenen esaslarda devlet veya kamu tüzel kişileri ile
gerçek ve özel tüzel kişiler tarafından yapılır ve işletilir. Türkiye havalimanlarının işletilmesi
ile Türkiye hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevi, Devlet Hava
Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. 1933
yılından bu yana değişik isim ve statülerde hizmetlerini yürütmekte olana DHMİ, 1984
yılından itibaren faaliyetlerini, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu
sermayesi ile sınırlı, Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak sürdürmektedir.
Kuruluşun Ana Statüsü ile belirlenen amaç ve faaliyet konuları ile “havalimanlarının
işletilmesi, meydan yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası,
seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili diğer
tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi ve nodern havacılık düzeyine çıkarılmasını
sağlamak” şeklindedir.
Türkiye’de DHMİ yanında havaalanı işletmeciliği için SHGM tarafından ruhsatlandırılmış
bulunan havaalanı işleticileri de Tablo 1.6’ da belirtilmiştir.
Tablo 4.6: Türkiye’deki Havaalanları ve Havaalanı İşleticileri20
İŞLETMECİNİN ADI

HAVAALANI ADI
İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.

Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü

İstanbul Hezarfen Havaalanı

Hezarfen Havacılık Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti

Antalya Gazipaşa Havaalanı

TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.

Zonguldak Çaycuma Havaalanı

Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Zafer Havaalanı

IC İçtaş Zafer Uluslararası Havalimanı Yatırım ve İşletmecilik A.Ş.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Adıyaman Havaalanı

Erzurum Havaalanı

Muş Havaalanı

Ağrı Havaalanı

Ankara Esenboğa Havaalanı

Nevşehir Kapadokya Havaalanı

Amasya Merzifon Havaalanı

Gaziantep Havaalanı

Samsun Çarşamba Havaalanı

Antalya Havaalanı

Hatay Havaalanı

Siirt Havaalanı
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Balıkesir Körfez Havaalanı

İstanbul Atatürk Havaalanı

Sinop Havaalanı

Balıkesir Merkez Havaalanı

İzmir Adnan Menderes Havaalanı

Sivas Havaalanı

Bursa Yenişehir Havaalanı

Kahramanmaraş Havaalanı

Süleyman Demirel Havaalanı

Çanakkale Havaalanı

Kars Havaalanı

Şanlıurfa GAP Havaalanı

Dalaman Havaalanı

Kayseri Erkilet Havaalanı

Tekirdağ Çorlu Havaalanı

Denizli Çardak Havaalanı

Konya Havaalanı

Tokat Havaalanı

Diyarbakır Havaalanı

Malatya Erhaç Havaalanı

Trabzon Havaalanı

Elazığ Havaalanı

Mardin Havaalanı

Uşak Havaalanı

Erzincan Havaalanı

Milas-Bodrum Havaalanı

Van Ferit Melen Havaalanı

Bunlardan Zonguldak Çaycuma, Antalya Gazipaşa ve Zafer Havalimanları DHMİ denetimli
özel şirket tarafından işletilmektedir. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı Savunma Sanayi
Müsteşarlığı denetiminde özel şirket tarafından, Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı,
Eskişehir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından işletilmekte olup havayollarının kullanımına
açıktır. İstanbul Hezarfen Havaalanı ise genel havacılık havaalanı olarak özel şirket tarafından
işletilmektedir.
Havaalanı işletmeciliğinin yanı sıra terminal işletmeciliği de ülkemizde son yıllarda sektörde
gelişen başka bir iş koludur. Terminal İşletmecileri, işletecekleri terminaller için Havaalanı
Terminal İşletme Ruhsatı almak zorundadır. Havaalanı Terminal İşletmeciliği Talimatına göre
Terminal İşletmecileri tarafından;
a. Havaalanı işletmecisi dışında Yap – İşlet – Devret Modeli kapsamında veya
diğer bir şekilde işletilen yıllık yolcu kapasitesi 3.000.000 ve üzerinde olan
terminaller için A Grubu Havaalanı Terminal İşletme Ruhsatı,
b. Havaalanı işletmecisi dışında Yap – İşlet – Devret Modeli kapsamında veya
diğer bir şekilde işletilen yıllık yolcu kapasitesi 2.999.999 ve aşağısında olan
terminaller için B Grubu Havaalanı Terminal İşletme Ruhsatı,
c. Genel Protokol kapsamında sivil – askeri müşterek olarak kullanılan
havaalanlarındaki terminaller ile bu havaalanlarındaki diğer sivil tesis ve
hizmetlerin işletimi için C Grubu Havaalanı Terminal İşletme Ruhsatı,
d. Bakanlık tarafından özel amaçlar için işletilmesi uygun görülen terminaller için
D Grubu Havaalanı Terminal İşletme Ruhsatı alınması zorunludur.
Sonraki ünitelerimizde açıklayacağımız Yap-İşlet-Devret Modeli kapsamında geçmişte
gerçekleştirilmiş, tamamlanmış projelerle halen çeşitli aşamalarıyla sürmekte olan havaalanı
ve terminal projeleri ise şu şekildedir:
 Antalya Havaalanı 1. Dış Hatlar Terminalleri
 Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Terminali
 Antalya Havaalanı 11. Dış Hatlar Terminali
 Dalaman Havaalanı Dış Hatlar Terminali
 Esenboğa Havaalanı İç Hatlar ve Dış Hatlar Terminali
 Adnan Menderes Havaalanı İç Hatlar ve Dış Hatlar Terminali
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Milas-Bodrum Havaalanı Dış Hatlar Terminali
Zafer Bölgesel Havaalanı
Çukurova Havaalanı
Sabiha Gökçen Havaalanı Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimleri
İstanbul 3. Havaalanı

Yap-İşlet-Devret Modeli kapsamında gerçekleştirilen projelerin bir kısmının, işletme
sürelerinin bitimini takiben, işletme haklarının kiralama suretiyle devirleri gerçekleştirilmiştir.
Bu projeler; Atatürk Hava Limanı Dış-İç Hatlar Terminali, Antalya Havalaanı I. ve II. Dış
Hatlar Terminalleri ile İç Hatlar ve CIP terminalleri, Zonguldak/Çaycuma Havaalanı,
Antalya/Gazipaşa Havaalanı ve Adnan Menderes Havaalanı İç ve Dış Hatlar Terminalleridir.

Uygulamalar
• Havalimanlarını araştırınız?
• Havalimanları sınıflamalarını araştırınız?
• Havalimanı Yönetimini araştırınız?
• Havaalanlarının Ekonomik Özelliklerini öğreniniz?
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Uygulama Soruları
• Havaalanı faaliyetleri nelerdir?
• Havaalanı ekonomik özellikleri nelerdir?
• Havaalanı Sınıflandırmaları nasıldır?
• Havaalanı İş modelleri nelerdir?
• Dünyada ve Türkiye’de havaalanları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bir işletme olarak havaalanı ele alınmış ve tüm özellikleri incelenmiştir.
Yapılan faaliyetlerin neler olduğu ortaya konmuş ve bu faaliyet paylaşımları anlatılmıştır.
Havaalanı sistemleri incelenmiş, havaalanı işletmeciliği ve yönetimi genel hatları ile
analiz edilerek değerlendirmeler yapılmıştır. Dünyada ve Türkiye’de havaalanları ayrıca ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları

1. “İnsanların, diğer canlıların ve eşyanın emniyetli ve etkin bir şekilde havadan
taşınabilmesi için havaaracı işleticileri, havaalanları ve hava seyrüseferiyle ilgili her türlü
altyapı, destek ve tamamlayıcı hizmeti sunan birimlerden oluşan bir sistem” olarak
tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Havaalanı
b. Hava taşımacılığı
c. Havayolu
d. Yer hizmetleri
e. Sivil Havacılık Örgüt

2. Havaalanı sistemi ve faaliyet çevresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Hava taşımacılığı havaalanı sisteminin bir bileşenidir.
b. Havaaracı işleticileri havaalanı sisteminin elemanıdır.
c. Havaalanları güvenlik açısından kapalı sistemler olarak tasarlanmışlardır.
d. Çıktı-süreç-girdi döngüsü her türlü işletme için esastır.
e. Pist, apron ve taksiyollarının işletiminden havaalanı işleticisi sorumludur.
3. ICAO, aşağıdaki sektörel çevre unsurlarından hangisine dahildir?
a. Uluslararası düzenleyici kuruluş
b. Ulusal düzenleyici kuruluş
c. Uluslararası ilgili çevre
d. Teknolojik çevre
e. Yasal ve politik çevre
4. Yaşlanan nüfusun havaalanlarına etkisi hangi çevresel unsur altında ele alınır?
a. Teknolojik
b. Psikolojik
c. Ekolojik
d. Demografik
e. Ekonomik
5. Havaalanının trafik sayısı arttıkça birim başına maliyetlerin düşmesi aşağıdakilerden
hangisi ile açıklanır?
a. Marjinal maliyet
b. Ölçek ekonomisi
c. Sürdürülebilirlik
d. Finansal yönetim
e. Ar-Ge
6. Aşağıdakilerden hangisi havaalanı işletmeciliği için destek işlevlerinden değildir?
a. Araştırma Geliştirme
b. Hukuk
c. Halkla İlişkiler
d. Etik
e. Kaza Komisyonu

115

7. Yönetim Sürecinin temel olarak kaç adet işlevi içerir?
a. 1
b. 5
c. 7
d. 4
e. 3



Bir ya da daha fazla havayolu tarafından üs olarak benimsenir.
Genellikle çok büyük ekonomik merkezlere ya da turistik noktalara yakın
havaalanlarıdır.

8. Yukarıda özellikleri verilen havalimanı modeli hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a. Birincil Merkez Havaalanı
b. Kargo Havaalanı
c. Düşük Maliyetli Havaalanı
d. İkincil Merkez Havaalanı
e. Birincil Merkez Havaalanı
9. Aşağıdakilerden hangisi havaalanları işletmeciliğinin temel işlevlerinden değildir?
a. Üretim
b. Pazarlama
c. İnsan Kaynakları
d. Finans Ve Muhasebe
e. Halkla İlişkiler
…………..; doğrudan uçağa ya da yolcu/kargoya verilen hizmetlerdir. Doğrudan uçakla ilgili
olanlar; temizlik, güç kaynağı sağlanması ve bagaj ya da kargonun yüklenip boşaltılmasından
oluşmaktadır.
10. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere gelmesi gereken havacılık kavramı hangisidir?
a. Yer hizmetleri
b. Ticari Faaliyetler
c. Havaalanı Faaliyetleri
d. Temel Havaalanı Hizmetleri
e. Havaalanı Sistemi

CEVAPLAR
1 b, 2 e, 3 a, 4 d, 5 b, 6 e, 7 d, 8 a, 9 e, 10 a
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5. YÖNETSEL SİSTEM OLARAK HAVAALANI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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5. YÖNETSEL SİSTEM OLARAK HAVAALANI
5.1.Havaalanı Yönetim ve İş Çevresi
5.2.Havaalanı Yönetiminde Temel Kavramlar
5.3.Havaalanı Yönetiminde Yeni Eğilimler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
• Havaalanı Yönetimi Paydaşları kimlerdir ?
• Havaalanı Yönetiminde Temel Kavramlar nelerdir ?
• Havaalanlarında Yönetim İşlevlerini açıklayın?
• Havaalanı Örgütü hakhında tartışınız?
• Havaalanı yönetimi nedir ?
• Havaalanı paydaşlarındaönemlileri nelerdir ?
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• Havaalanlarında yönetim kavramı nedir?
• Havaalanlarında yönetim pramidinde ana bölgeler nelerdir?,
• Havaalanlarında planlamanın önemini tartışın ?
• Havaalanı yönetiminde yeni eğilimler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Yönetimin Havaalanına
Etkisi

Yönetim hakkında bilgiye
sahip olmak

Okuma faaliyetleri

Havaalanı Yönetimi
Paydaşları

Paydaşları öğrenmek

Araştırma yaparak

Havaalanı Yönetiminde
Temel Kavramlar

Kavramları analiz etmek

Faaliyetler incelenerek

Planlama ile gelişmeleri
kavramak

Yayınlar okunarak

Havaalanı Yönetiminde
Yeni Eğilimler

Yeni eğilimleri analiz etmek

Araştırma yaparak

Havaalanı Kentleri nedir?

Yeni oluşumu araştırmak

Araştırma yaparak

Havaalanında Planlama

Anahtar Kavramlar
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• Yönetim
• Paydaşlar
• Yönetim piramidi
• Planlama
• Eğilim
• Havaalanı kenti

5.1.Yönetsel Sitem Olarak Havaalanı
Giriş
Havaalanları, birçok faaliyeti içerisinde barındıran oldukça karmaşık ve büyük sistemlerdir.
Havaalanı sektörünün meydan okumalarından birisi de bu karmaşık yapının iyi yönetilme
ihtiyacıdır. Yöneticiler, günümüz iş dünyasında mevcut yapının dinamiklerin, doğru
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algılayarak amaçlara ve hedeflere ulaşabilmek için etkin be etkili kararlar almak ve bunları
başarı ile uygulamak durumundadırlar. Öte yandan tüm paydaşlarla olan etkileşimi doğru
yönetmelidirler. Daha önemlisi, yöneticiler, sektörde meydana gelen değişimleri takip ederek
bu değişimlerle ortaya çıkabilecek yeni durumları önceden sezinleyip buna göre önlemler
almalıdırlar.
Yönetim, insanlığın en başından beri var olan, kullanılan ve geliştirilmesi için üzerinde
çalışılan bir konu olagelmiştir. İnsan gücünü de içeren eldeki kaynakları en etkin ve en
verimli şekilde kullanmak, her çağın kendi dinamiklerine göre çözülmesi gereken bir sorunu
olmuş be yönetim hakkında başarılı ve başarısız birçok uygulama geliştirilmiştir. Özellikle
devletlerin yönetimi ve askeri yönetim konuları, daha önceki çağlarda sürekli gündemde olan
ve üzerinde yazılar yazılan ve tarihe geçmiş uygulamaların var olduğu konulardır.

Resim 5.1: İnsanlık Tarihi Kadar Eski Bir Olgu: Yönetim21
Havacılık sektörü, insanlık ve yönetim tarihine bakıldığında çok ama çok genç bir sektör
olarak henüz bir asır yaşındadır. Buna rağmen, muazzam bir gelişme göstererek günümüzdeki
büyüklüğüne ulaşmıştır. Sektörün bugünkü yerinin ve öneminin büyüklüğü tartışılmazdır.
Gelecekte de her zaman insan hayatının önemli bir parçası olması kaçınılmaz bir sektördür.
Havaalanı gibi önemli ve karmaşık sistemlerin yönetimi, her zaman zorlayıcıdır ve içerisinde
bulunulan durum ve koşulların her zaman iyi anlaşılması gerekmektedir.
Bu ünitede havaalanı bir yönetsel sistem olarak ele alınacaktır. Havaalanları açık birer sistem
olarak yönetsel açıdan da, çevrelerinden bağımsız hareket edemezler. Bu nedenle öncelikle
havaalanı yönetim çevresi üzerinde durulacaktır. Ardından, havaalanı yönetiminde temel
kavramlar ele alındıktan sonra, havaalanı yönetsel işlevleri açıklanacaktır. Havaalanı
yönetiminde günümüzde öne çıkan konular ve havaalanı yöneticisinin etkin bir yönetim için
dikkate alması gereken yeni eğilimler üzerinde durulacaktır.

5.2. Havaalanı Yönetim ve İş Çevresi
Bir yöneticinin çevresi, örgütün işleyişini etkileyebilecek sürekli değişen iç ve dış
21

Anadolu Üniversitesi Görsel Arşivi
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faktörlerden oluşur. Yöneticiler kademede olurlarsa olsunlar ve görev ve sorumlulukları ne
olursa olsun kararlarını etkileyen bazı faktörler daima olacaktır. Genel olarak bir havaalanı
işletmesini etkileyen tüm faktörler aynı zamanda havaalanlarında alınan yönetsel kararları da
etkilemektedir. Yönetsel kararları etkileyen bu faktörleri, havaalanı sisteminin elemanları ile
genel çevre ve sektörel çevreden oluşan sistem çevresi olarak sayabiliriz. Havaalanları da açık
sistemler olmalarından dolayı çevreleri ile sürekli bir etkileşim içerisindedirler. Yönetsel
açıdan çevre ile olan bu etkileşimi en iyi açıklayan teorilerden birisi de Paydaş Teorisidir. Bu
teoriye göre paydaşlar, bir işletmenin kararlarından etkilenen ve kararlarını etkileyebilen tüm
taraflar olarak kabul edilmektedir. Paydaş teorisinin amacı, işletmenin paydaşları ile olan
ilişkilerini iyi tutarak amaçlarına rakiplerinden daha kolay ulaşabilmektir.
İşletmelerin sosyal bir varlık olarak görüldüğü paydaş teorisine göre havaalanlarının yönetsel
kararları paydaşları etkilerken; paydaşlarda meydana gelen değişiklikler ve onların
havaalanlarından talepleri de havaalanlarının yönetsel kararlarını etkilemektedir. Diğer bir
deyişle, çok taraflı bir etkileşim söz konusudur. Havaalanlarında verilen hizmetlerin,
emniyetli, güvenli ve tam zamanında verilmesi gereği nedeniyle paydaşlar ile sürekli bir ilişki
sağlanmalıdır. Bu, hem paydaşların beklentilerini karşılamak hem de havaalanı hizmetlerinin
kalite ve karlılığı açısından önemlidir. Aynı zamanda, havaalanları bulundukları bölgeden
bağımsız olarak düşünülemezler. Bunun sebebi, bulundukları çevreye ekonomik ve sosyal
katkılarının yanı sıra, özellikle çevresel olarak olumsuz etkilerinin de olmasıdır. Tüm bunlar
havaalanlarının paydaşları ile ilişki kurmalarının gereğini ortaya koymakta ve bu ilişkilerin
niteliğini etkilemektedir.
Havaalanı yönetimi açısından paydaşları şu şekilde sıralayabiliriz;
 Yolcular ve ziyaretçiler,
 Çalışanlar,
 Havayolları ve diğer havacılık işletmeleri,
 Diğer havaalanları,
 Hissedarlar,
 Diğer hizmet sağlayıcılar,
 Çevre sakinleri ve
 Düzenleyici ve denetleyici kurumlar.
Şimdi havaalanı yönetimi açısından oldukça önem arz eden bu paydaşları ayrıntılı olarak ele
alalım:

5.2.1.Yolcular ve Ziyaretçiler
Yolculuk ve yolcuları uğurlamaya/karşılamaya gelenler havaalanı kullanıcılarının en
önemlileridir. Uçaklarına zamanında yetişmek isteyen yolcular ve yakınları havaalanı
tasarımından, verilen hizmetlerden ve dolayısıyla yönetim işlevlerinden doğrudan etkilenen
kişilerdir. Yolcuların havaalanlarından en büyük beklentileri, uçuşlarına kadar olan süreci en
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etkin bir şekilde geçirmektir. Burada etkinlikten kasıt, hem havaalanında mümkün
olabildiğince az süre geçirilmesi hem de bu geçirilen süre içerisinde sağlanan konfordur. Bu
paydaş bölümünü havaalanı bireysel kullanıcıları şeklinde genişletmek de mümkündür. Bu
durumda, havayolları ve diğer işletmelerin çalışanları, tedarikçiler, devlet kuruluşları
çalışanları gibi fiziksel olarak havaalanı ve olanaklarını, işinin bir parçası olarak sürekli
kullanmak durumunda olan bireylerin de havaalanından beklentileri olması kaçınılmazdır.

5.2.2.Çalışanlar
Çalışanlar, havaalanlarının bir hizmet işletmesi olması ve havaalanlarında sunulan hizmetlerin
büyük bir kısmının iş gücüne dayanması sebebiyle kritik bir rol oynamaktadırlar.
Havaalanlarında verilen hizmetlerin her şeyden önce emniyetli ve güvenli bir şekilde
sağlanması ve aynı zamanda da kaliteli olması çalışanların önemini arttırmaktadır.
Çalışanların havaalanı organizasyonlarından beklentileri de her işletmede olduğu gibi iş
koşullarının iyileştirilmesi ve kendilerine ödenen ücretlerin tatmin edici olmasıdır. Havaalanı
hizmetlerinin arzu edilen düzeyde olması ve aynı zamanda çalışanları da çalışma
koşullarından memnun olmaları havaalanı organizasyonunun ve yönetiminin başarısına
bağlıdır.

5.2.3. Havayolları ve Diğer Havacılık İşletmeleri

Havaalanlarının diğer önemli paydaşları da havaalanlarında operasyon yapan havayolu ve yer
hizmeti işletmeleri gibi diğer havacılık işletmeleridir. Yine verilen hizmetlerin genel emniyet
ve güvenlik prensipleri dahilinde verilmesi bu işletmeler ile havaalanı işleticileri arasındaki
uyum ve iletişime bağlıdır. Havaalanı hizmetlerinin gecikmelere meydan verilmeden
yapılması ve hizmet kalitesinin arzulanan düzeyde olması, her iki tarafın da problem
yaşamaması ve karlılıkları açısından önemlidir. Yolcular açısından hizmet bir bütündür ve
algılanan kalitede tüm sürecin kalitesi önemlidir. Bu nedenle, havayolu ve örneğin yer
hizmetleri işletmesi tarafından verilen hizmetler de aynı zamanda, havaalanının hizmetinin
algılanan kalitesini etkilemektedir. Bu nedenle, karşılıklı olarak tüm işletmelerin süreçte
üzerlerine düşeni yerine getirmeleri esastır.

5.2.4. Diğer Havaalanları

Diğer havaalanlarında yaşanan tüm gelişmeler bir havaalanı işletmesini de yakından
etkilemektedir. Bunlar aynı havaalanı sisteminin bir parçası olarak ortak faaliyette bulunuyor
olabilirler ya da birbirlerine rakip durumunda olabilirler. Havaalanlarında genel olarak benzer
sistemlerin kullanılması ve aynı kural ve düzenlemelere sahip olunması ilişkinin boyutunu da
ortaya koymaktadır. Ayrıca, eğer aralarında rekabet varsa havaalanlarının birbirlerine olan
etkilerinin daha fazla olması beklenmektedir. Rakiplerin yenilikçi ve rekabetçi hamleleri bir
havaalanı işletmesi tarafından yakından takip edilmelidir. Aynı şekilde, bir havaalanı
işletmesinin aldığı yönetsel kararlar ve uygulamalar, diğer havaalanlarını da etkilemektedir.
Örneğin bir acil durumda rakip dahi olsalar, bir havaalanının trafiğinin diğer havaalanına
yönlendirilmesi gerekecektir. Bu durumda, diğer sektörlerde olduğu gibi bir rekabetin
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havaalanlarında yaşandığını söylemek çok da doğru olmayacaktır.

5.2.5. Hissedarlar
Hissedarların havaalanı yönetiminden beklentisi, diğer tüm işletmelerde olduğu gibi havaalanı
hizmetlerinin karlı bir şekilde sürmesinin yanında, kanun ve kurallara da uyulmasıdır. Ayrıca
tüm havaalanı faaliyetlerinin uygun olarak denetlenmesi, hissedarların yapılan faaliyetlerden
haberdar olmaları açısından önemlidir. Hissedarlar doğru bilgilere ihtiyaç duymaktadır ve
yatırımlarının güvence altında olduğundan emin olmak istemektedirler. Ardından da bu
bilgiler ışığında yatırımlarını sürdürme kararlarını gözden geçirmektedir. Havaalanlarının
yönetim kararları ve operasyonlarındaki etkinlik, hissedarlar ile olan ilişkileri ve hatta diğer
tüm paydaşlarla olan ilişkileri etkilemektedir.

5.126. Diğer Hizmet Sağlayıcılar

Havaalanlarında diğer hizmet sağlayıcıları, ikram (catering) işletmeleri, havaalanında
kullanılan güvenlik amaçlı ve hava tarafında kullanılan diğer donanım tedarikçileri ve
bunların bakımlarından sorumlu işletmeler ile uçak bakım işletmeleri ve benzeri işletmelerdir.
Yine diğer paydaşlarla olduğu gibi bu hizmet sağlayıcılar da havaalanlarının yönetsel
kararlarından ve faaliyetlerinden etkilenmektedir. Yine bu hizmet sağlayıcılar ile
koordinasyon içerisinde çalışılması, faaliyetlerin aksamaması açısından önemlidir.

5.2.7. Çevre Sakinleri

Çevre sakinleri, havaalanı faaliyetlerinden etkilenen diğer bir grubu oluşturmaktadırlar. Diğer
paydaşların aksine, bu paydaş grubu havaalanlarının faaliyetlerinin artmasından olumlu
etkilenmelerinin yanı sıra olumsuz olarak da etkilenebilmektedirler. Bu olumsuz etkilerin
başında, gürültü, hava ve su kirliliği gelmektedir. Havaalanları yerleşim bölgelerine ne kadar
yakın ise bu etkileşim daha da artmaktadır. Havaalanları, bu paydaş grubu ile de yakın
iletişim içerisinde olmalı ve aldığı kararlarda bu paydaş grubunu da göz önünde tutmalıdır. Bu
paydaş grubu ile yapılacak her türlü iletişimde havaalanı, kendilerini de düşünerek adım
attığını onlara hissettirmeli ve bunu, almış olduğu kararlara ve faaliyetlerine yansıtmalıdır. Bu
paydaş grubunun baskıları ve istekleri doğrultusunda otoriteler tarafından faaliyetlerinin
sınırlandırılması olasılık dahilindedir. Ayrıca havaalanlarının faaliyetlerini ve karlılığını
etkileyecek şekilde, bu paydaş grubu ve otoriteler tarafından çevresel etkilerinin azaltılması
konusunda havaalanlarından adım atmaları istenebilir.

5.2.8. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Bu başlık altında devlet, ulusal ve uluslararası otoriteler ile ilgili kuruluşları ele alabiliriz:
Devlet: Her türlü işletmenin temel paydaşlarından biri olan devlet, havaalanları açısından da
hem genel çevreye hem de sektörel çevreye etkileri açısından önemlidir. Devletin
işletmelerden beklentileri, onların hukuki, ahlaki ve etik düzenlemelerle uyumlu, verimli
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faaliyetler gerçekleştirmesi ve kamu çıkar ve refahının yükselmesine katkıda bulunmalarıdır.
Devletler ve devletlerin kararlarını etkileyen Avrupa Birliği gibi ulus üstü oluşumlar,
havacılık sektörünün her alanında olduğu gibi havaalanları üzerinde de derin etkiye sahiptir.
Politik kararlar, örneğin gece uçuş yasakları ya da maksimum gürültü seviyesi talepleri gibi
uygulamalar havaalanı operasyon ve stratejileri üzerinde muazzam bir etkiye sahip olabilir.
Ulusal ve Uluslararası Düzenleyici Otoriteler: Bunlar havaalanlarının diğer önemli bir
paydaş grubudur. Otoriteler kural koyma ve denetleme hakkına sahiptirler ki bu da
havaalanlarının uyması gereken bir dizi kuralları gerektirmektedir. Bu kuralların başında
emniyet ve güvenlik kuralları gelmektedir. Havaalanları, kural koyucu ve düzenleyici
otoriteler tarafından bu konularda sürekli denetlenmektedir. Aynı zamanda özellikle emniyet
ve güvenlik konularında konulan kurallara uymak havaalanlarının faaliyetleri gereği
lüzumludur. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO – İnternational Civil Aviation
Organization) ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA – The European Aviation Safety
Agency) gibi uluslararası kuruluşlar ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet
Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü gibi ulusal sivil havacılık otoriteleri
düzenleyici ve denetleyici paydaş grubudur. Havaalanı yönetsel kararlarını ve faaliyetlerini
belki de en çok yönlendiren paydaş grubu budur. Uyulması gereken kurallar havaalanlarını
her zaman zor duruma düşüren, karlılığını azaltan faktörler olmamaktadır. Bu kurallar ve
gereklilikler çoğunlukla yol gösterici ve havaalanı faaliyetlerinin sağlıklı olabilmesi açısından
önemli ve gerekli kurallardır.
İlgili Kuruluşlar: Otoritelerin hava taşımacılığı sisteminin işleyişinde düzenleyici ve
belirleyici rol oynayan uluslararası ve ulusal kuruluşları da burada ilgili kuruluşlar olarak ele
alabiliriz. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA – International Air Transportation
Association), Uluslararası Havaalanları Konseyi (ACI – Airport Council International),
Uluslarararası Havayolu Pilotları Birliği (IALPA – International Airline Pilot Association)
gibi kuruluşlar ile havacılık sendikaları bunlara örnek olarak verilebilir.
Havaalanı yönetim çevresinde yer alan, havaalanlarının kararlarını etkileyen ve onların
kararlarından etkilenen bu paydaş gruplarını ele aldık. Ancak havaalanı yönetim çevresinde
burada başlıklar altında ele almadığımız başka paydaş grupları da olabileceği ve bazı
durumlarda bunların etkilerinin çok daha yüksek olabileceği unutulmamalıdır. Örneğin
yüksek maliyetli havaalanı projelerine kredi veren finans kurumları ya da havaalanı
işletmeleri için nitelikli iş gücü yetiştiren eğitim kurumları gibi paydaşlar da havaalanlarının
paydaş çevresi içerisinde önemli etkileri olabilecek paydaşlardandır.
Yöneticiler her zaman çevrelerini kontrol edemezler. Ancak yöneticilerin yönetim çevresinde
oluşabilecek herhangi bir değişimden haberdar olmaları gerekmektedir. Çünkü bu
değişiklikler onların kararlarını ve eylemlerini etkilemektedir. Örneğin, pazara yeni bir rakip
girdiğinde yönetsel ortam bundan etkilenmektedir. Rakipleri, havaalanları hizmet fiyatlarını
düşürdüğünde, havaalanı yöneticileri bu gelişmeyi görmezden gelmeyi göze alamazlar ve
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süratle bu değişim karşısında kendi stratejilerini geliştirip uygulamaya koymalıdırlar. Eğer
müşterilerimiz bizim yerimize rakiplerimizi tercih ederlerse yine yönetsel ortam bundan
etkilenir. Teknolojik gelişmeler işletmenin ötesine geçmiş ise, yönetimin buna süratle uyum
sağlaması gerekmektedir.
Havaalanı yönetim çevresini ve bu çevrede meydana gelen değişiklikleri daha iyi
kavrayabilmek için, havaalanlarında ve dolayısıyla havaalanı yönetim anlayışında meydana
gelen değişimleri de bilmek gereklidir. Havacılığın ilk yıllarından beri havaalanları daha çok
devletlerin ya da yerel otoritelerin sahipliğinde idiler. Bu havaalanlarına geleneksel havaalanı
ve bu havaalanlarının yönetim anlayışına da geleneksel havaalanı yönetim modeli adı
verilmektedir. Bu havaalanı yönetim modelinde amaç, trafiğin daha düzgün bir şekilde
akışının sağlanmasıdır. Gelir artışı da yalnızca trafiğin arttırılması ile mümkün olabilmektedir.
Daha sonra, trafikte yaşanan artışlar, ekonomi, iş dünyası ve politikalarda meydana gelen
değişimler ile birlikte havaalanı işletmeciliğinde de değişimler yaşanmıştır. Bu yaşanan
değişim aşamalar halinde günümüze kadar devam etmektedir. Bu aşamalar, özetle ticarileşme,
özelleştirme, uluslararasılaşma ve küreselleşme başlıkları altında toplanabilir.

5.3. Havaalanı Yönetiminde Temel Kavramlar
Bu bölümde, havaalanı yönetiminde temel kavramları çeşitli başlıklar altında ele alacağız;

5.3.1. Havaalanlarında Yönetim Kavramı

Yönetim, basit anlamda başkaları vasıtasıyla iş görme bilimi ve sanatıdır. Yönetim bir yandan
bilimsel ve akılcı düşünce yöntemiyle mantık çerçevesinde hareket etmeyi içermekte; diğer
yandan öngörülü olma, davranışsal beceriler, iletişim becerileri ve sezgilerden yararlanmayı
gerektirmektedir. Bu durumda yönetim, bir yönüyle bilim diğer bir yönüyle de sanattır.
Gözlem, veri elde etme, bu verileri işleme, işlem sonucu elde edilen bilginin sınıflandırılması,
analizi ve bir sistematik dahilinde kullanılması gibi bilimsel süreçlerin kullanılması yoluyla iş
görülmesi yönetim işlevinin görevleri arasındadır. Ayrıca yaratıcı ve farklı kararların alınarak
işin gereklerini ötelere taşımak, dönüşümcü liderlik ve farklı vizyonlar geliştirmek gibi
konular da yönetimin sanatsal yönleri arasındadır.
Yönetim, en güzel tanımıyla, organizasyonların amaçlarına ulaşabilmesi için iş gücü,
sermaye, bilgi, teknoloji ve ham madde gibi gerekli kaynakların etkili ve verimli bir biçimde
bir araya getirilerek planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi ve denetlenmesidir. Tanımdan da
anlaşılacağı üzere yönetim kavramının içerisinde;
 Belli bir amaca hizmet ediyor olmak,
 Gerekli kaynaklara ulaşılması,
 Etkililik ve verimlilik,
 Yönetim işlevleri
gibi temel ayaklar bulunmaktadır.
Yönetim Süreci, işletme amaçların saptanmasından başlayarak bunların gerçekleştirilmesine
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yönelik eylem kararlarını içerir. Eylem kararları da planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol
gibi yönetim işlevlerini içermektedir. Buna göre, yönetsel süreçler amaçların belirlenmesi ile
başlar ve bu amaçlara uygun planların yapılmasından, bu planları gerçekleştirecek
örgütlenmenin tamamlanması, planlara ve örgütlemeye uygun bir şekilde yöneltme ve
koordinasyon faaliyetleri ile devam eder. Son olarak da denetim faaliyeti ile yapılan işlerin
sonuçlarının planlar ile karşılaştırılarak neyin hangi ölçüde yapıldığı ortaya çıkarılır. Yönetim
süreci, sürekli tekrarlayan döngüsel bir süreçtir. Her bir işlevsel süreçte verilen bir karar
sonraki işlevsel süreçleri etkilemekle birlikte kendinden önceki işlevsel süreçlere de
geribildirim sağlamaktadır. Denetim sürecinde elde edilen bilgiler de yönetim sürecinin
tamamına geribildirim sağlamaktadır.

Şekil 5.1: Yönetim Süreci ve Yönetim İşlevleri
İşletme organizasyonlarının en temel amaçları, kar beklentisinin yanı sıra varlığını sürdürmek
ve bulundukları çevreye ve topluma fayda sağlamaktır. Havaalanlarından da yukarıda
bahsedilen paydaşlarına en çok faydayı sağlayacak şekilde yönetim kararları almaları
beklenmektedir. Aynı zamanda, hedeflenen karlılığı da sağlayarak varlığını sürdürülebilir hale
getirmesi de beklenmektedir.
Havaalanlarında yönetim, temel olarak diğer işletmelerdeki temel yönetim kavramından
ayrılmamakla birlikte havaalanlarının ve havacılığın dinamik yapısından ve beraberinde
teknik, ekonomik ve yasal birçok değişkeni de barındırıyor olmasında dolayı karmaşık bir
süreçtir.

5.3.2. Havaalanlarında Yönetim Pramidi

Yönetim bir karar alma işidir. İşletme yönetiminde karar bir “seçimi” (tercih) ifade eder.
Yöneticinin, belirli hedefleri gerçekleştirmek üzere kendisinin emrine beşeri (insan
kaynakları) ve maddi kaynakların verildiği kişi olduğunu daha önce de belirtmiştik.
Yöneticiden
beklenen,
bu
kaynakları
kullanarak
organizasyonun
amaçlarını
gerçekleştirmesidir. Yöneticinin karar alma işlevi burada devreye girmektedir. Yönetici, bu
amaçların gerçekleştirilebilmesi için “hangi işlerin yapılacağını” ve “işlerin nasıl
yapılacağını” belirlemelidir ki altındaki iş görenler bu işleri yerine getirebilsin. Dolayısıyla
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yöneticiden beklenen bu seçim işlevini, etkin ve verimli bir biçimde yerine getirebilmesidir.
İşletmelerde verilen kararları değişik kriterlere göre gruplandırmak mümkündür. İşletmelerde
üst düzey yöneticiler yönetim piramidinin en tepesinde yer alırlar. Üst düzey yöneticilerden
işletmeler ile ilgili stratejik kararlar almaları beklenmektedir.

Resim 5.2: Alternatifler Arasında Bir Seçim Yapma İşidir: Yönetim22
Stratejik kararlar, işletmelerin geleceğini ilgilendiren ve içerisinde çoğunlukla kalıcı ve
yapısal ögeler barındıran, işletmenin gerek çevresi ile olan ilişkileri ile ilgili gerekse de
tümünü ilgilendiren kararlardır. Genel olarak havaalanı üst yöneticisi, havaalanının uzun
vadeli stratejilerinin belirlenmesinden, kısa ve uzun dönem karlılığından, havaalanı
birimlerinin genişletilmesi, geliştirilmesi ya da yeni birimlerin satın alınmasından sorumludur.
Kısaca, havaalanlarının büyüme ve genişleme ile ilgili kararları, yeni yatırım kararları ve
karlılığı artıracak yeni stratejiler geliştirilmesi gibi kararlardan üst yönetim sorumludur.
Orta düzey yöneticiler daha çok stratejik kararları destekler nitelikte olan taktik kararları
veren birim yöneticileridir. Taktik yönetim adı da verilen orta kademede bulunan yöneticiler,
terminaller, hava tarafı ve ticari işyerleri gibi havaalanı bölümleri ile ilgili faaliyetlerin
yürütülmesi ve denetimine ilişkin orta vadeli kararları almaktan sorumludurlar.

22
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Şekil 5.2: Yönetim Piramidi
Alt düzey yöneticiler ise havaalanı faaliyetleri ile ilgili kısa dönemli yani operasyonel
kararları almaktan ve operasyonel faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden
sorumludurlar. Alt düzey yöneticiler, havaalanı faaliyetlerinin gerçekleştiği yerlerde işlerin
kesintisiz yürütülmesini sağlarlar. Bunun yanında, faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili olarak
planlanmayan günlük değişikliklerin ve olağandışı gelişmelerin de yönetilmesini temin
ederler.
Havaalanı yönetiminin en başında Yönetim Kurulu ve bu kurul tarafından görevlendirilen
Genel Müdür bulunmaktadır. Üst düzey yönetim, havaalanlarının karlılığından, stratejilerin
geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumludurlar. Havaalanında gerçekleştirilen tüm
faaliyetlerin yönetimi ile ilgili en üst düzeyde karar alıcı da yine üst düzey yöneticilerdir.
Orta düzey yöneticiler, genel müdüre bağlı olarak çalışan örgüt yapısına göre sayısı ve
sorumluluk alanları değişebilen yöneticilerdir. Çoğunlukla ana faaliyet konularından birsinden
sorumludurlar. Yönettikleri birimin tüm faaliyetlerinden ve üst yönetim tarafından belirlenen
plan ve stratejileri uygulamaktan ve bunlara bağlı olarak taktik plan ve strateji geliştirmekten
yine orta düzey yöneticiler sorumludurlar.
Alt düzey yöneticiler ise üst yönetim ve orta düzey yönetim tarafından geliştirilmiş stratejik
ve taktik planların uygulanmasını sağlarlar ve günlük havaalanı faaliyetlerinin
yürütülmesinden sorumludurlar. Bunlar, operasyonel yöneticilerdir. Havaalanı faaliyetlerinin
aksamaması, emniyet ve güvenlik kurallarının uygulanması ve sistemde meydana gelebilecek
aksaklıkların düzeltilerek işlerin planlandığı gibi yürümesi bu yöneticilerin yönetsel karar
almalarıyla gerçekleştirilmektedir.
Üst yönetim, havaalanı ile ilgili sistemin geneline ait olan tüm finansal, insan kaynakları,
pazarlama ve satış ile ilgili bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Orta düzey yöneticiler de etkili ve
etkin karar alabilmek için kendi birimleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar.
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Operasyonel yöneticiler ise günlük faaliyetlerin hatasız ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi
için kendi operasyonel alanları ile ilgili bilgilere eksiksiz sahip olmalıdırlar. Tüm yönetim
düzeylerince ihtiyaç duyulan bu bilgiler, havaalanı faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve
denetimi için, doğru karar almada kullanılırlar. Muazzam büyüklükteki, her gün yüzlerce
uçağın inip kalktığı ve binlerce yolcu tarafından kullanılan havaalanlarında, yönetim
işlevlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için yöneticilerin gerekli olan bilgilere
ulaşabilmesi ancak çok iyi işleyen bilgi sistemleri ile mümkündür. Bilgi sistemleri havaalanı
yöneticilerinin en büyük yardımcıları ve karmaşık süreçleri yönetecek doğru kararlar alınması
için gereklidir.

5.3.3. Havaalanlarında Yönetim İşlevleri

Havaalanlarında yönetim, temelde havaalanı süreçlerinin etkin ve verimli bir biçimde yerine
getirilebilmesi için verilen tüm kararlardan oluşmaktadır. Bu kararlar, yönetim piramidinin
her aşamasındaki yöneticiler tarafından verilmektedir. Havaalanı amaçlarına ulaşılması
yönetim işlevlerinin yerine getirilmesiyle mümkün olabilmektedir. Yönetimin dört temel
işlevi bulunmaktadır. Bunlar; planlama, örgütleme, yöneltme ve denetlemedir. Her
düzeydeki yönetici bu dört temel işlevi kendi sorumluluk alanları dahilinde kullanmaktadır.
Yönetim piramidindeki yönetim kademeleri, yöneticilerin bu dört temel işlevleri kullanma
düzeyleriyle ilişkili değildir. Her kademedeki yöneticinin sorumluluklarına dayalı olarak bu
dört temel işlevi farklı bir biçimde kullanmaları söz konusudur.

5.3.3.1. Planlama
Planlama, en genel anlamıyla, işletme amaçlarının ve bu amaçlara ulaşma yollarının
belirlenmesi sürecidir. Planlama doğası gereği geleceğe yöneliktir. Planlamada kısaca,
gelecekte istenen duruma ulaşmak için amaçlar belirlenir ve bu amaçlara ulaşmak için de
izlenecek yollar ortaya konulur. Diğer yönetim işlevlerinin başarısı da planlama işlevinin
başarılı bir şekilde yerine getirilmesine bağlıdır. Bu açıdan planlama işlevi önemlidir.
Planlama sürecinde geliştirilen planlar, yönetimin diğer işlevleri ile uygulamaya geçirilir ve
en nihayetinde denetim işlevi ile de sonuçlar değerlendirilir. Böylece koordineli bir şekilde
diğer işlevler de planlanan faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlarlar.
Havaalanları da karmaşık organizasyonlar olarak etkili ve etkin planlara ihtiyaç
duymaktadırlar. Havaalanlarında planlama işlevi, daha kuruluş aşamasında dikkatle üzerinde
çalışılması gereken bir konudur. Havaalanının kuruluş yeri, büyüklüğü, gelişme potansiyeli ve
olası çevresel etkileri ilk önceleri üzerinde titizlikle çalışılması gereken konulardır. Bu
konularla ilişkili olarak daha sonra ortaya çıkabilecek aksaklıkların telafi edilmesi kolay
olmayabilir.
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Resim 5.3: Havaalanları İçin Kuruluş Aşamasından İtibaren Özellik Arz Eden Bir İşlevdir:
Planlama23
İşletmelerde yapılan planları süreleri açısından uzun süreli, orta süreli ve kısa süreli planlar
olarak sınıflandırabiliriz. Sürenin neye göre uzun ya da kısa olacağı, işletmenin bulunduğu
çevrenin durağan ya da dinamik olup olmamasına göre değişmektedir. Belirsizliklerin az
olduğu durağan bir çevrede faaliyet gösteren bir işletmede 10 yılı aşkın uzun süreli planlama
yapmak mümkün olabilir. Ancak belirsizliklerin fazla olduğu dinamik bir çevrede bulunan
işletmeler için 1 – 2 yıl dahi uzun süreli planların yapılması için uzun bir süre olabilir.
Hazırlanma düzeyi ve kullanım düzeyi açısından planlar ise stratejik planlar, taktik planlar ve
operasyonel planlar olarak sınıflandırılabilir. Çok farklı bir durum söz konusu olmadıkça uzun
süreli planlar genellikle stratejik planlar, orta vadeli planlar taktik planlar ve kısa süreli
planlar ise operasyonel planlar olarak düşünülebilir.

5.3.3.1.1. Stratejik Planlar
Stratejik planlar, geleceği ilgilendiren uzun süreli planlardır. Stratejik planlamanın ilk aşaması
ve temeli de vizyon geliştirmektir. Vizyon, kısaca işletmelerin gelecekte olmalarını istedikleri
yeri tarif etmeleridir. Daha geniş bir tanıma göre ise vizyon, bir örgütün mevcut ortam ve
rekabetçi konumunun hayli ötesinde, gelecekteki rol ve hedefleriyle ilgili bir resimdir.
İşletmelerin gelecekleri ile bugünleri arasında bir ilişki kuran vizyonun doğru tarif edilmesi
misyon ve hedeflerini de olumlu yönde etkileyecektir. Misyon ise bir işletmenin ne yapmak
ve hangi amaçları yapmak üzere kurulduğunu ve varlık nedeninin ne olduğunu ifade eder.
Misyon, işletme amaçlarının en büyüğüdür. Bu nedenle, misyon cümlesi ile bir işletmenin
istikametini göstermektedir. Özgün bir misyon, iş felsefesini, iş değerlerini ve vermek istediği
imajı belirler. Havaalanları işletme olarak küresel, ulusal ya da bölgesel olarak kendilerine
has vizyon ve misyon belirleyebilirler. Tablo 2.1’ de dünyadaki çeşitli havaalanı
işletmelerinin kendilerine belirlemiş oldukları vizyon ve misyon cümlelerinden örnekleri
23
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görebilirsiniz.
Tablo 5.1: Havaalanı İşleticilerinin Vizyon ve Misyon örnekleri
VİZYON

HAVAALANI

MİSYON
Müşterilerine, seçkin hizmetler vermek,

Dallas Fort Worth
International

Dünyayı birbirine bağlamak

küresel erişimi olanaklı kılmak ve hizmet
verdiklerine ekonomik yararlar sağlamak

Airport
Hedef seçtiğimiz Avrupa, Rusya ile
Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta
TAV

Doğu,

Afrika

Havalimanları

bölgelerinde

ve

Hindistan
havalimanı

işletmeciliğinde lider ve öncü kuruluş

Havalimanı
odaklı

işletmeciliğinde

yönetim

müşteri

anlayışımızla

tüm

paydaşlar için en yüksek değeri yaratmak

olmak
Singapur’un canlı havacılık ortamında
Singapore Changi

Ayrıcalıklı insanlar, kavuşan yaşamlar

büyüyerek dünyanın önde gelen havaalanı
işletmesi olmak ve dünya üzerinde hizmet
sunduğumuz toplumları güçlendirmek

Dubai Airport

Dünyanın önde gelen havaalanı şirketi
olmak

Dubai’ nin refahını be küresel konumunu
güçlendiren

dünyanın

önde

gelen

havaalanlarını yaratmak

Stratejik amaçların belirlenmesi, gerekli stratejik kaynaklara erişim ve amaçlara ulaşmak için
izlenecek yol ve yöntemler stratejik planlama aşamasında kararlaştırılmaktadır.
Havaalanlarında planlar hiyerarşisinin en üst basamağında yer alan stratejik planların en
önemlisi Havaalanı Master Planlarıdır. Havaalanı master planı havaalanlarında yapılan en
uzun süreli plandır. Daha havaalanının kuruluş aşamasında yapılan master plan gelecek 30 –
50 yılı kapsayacak şekilde büyük bir titizlikle hazırlanmaktadır. Master plan diğer bir deyişle
ana planı, havaalanlarının büyüme ve gelişmesi için olası tüm ihtiyaçlara cevap verecek
nitelikte olmalıdır. Havaalanlarında yapılacak tüm planların bu master plana uyumlu olması
ve bunu destekler nitelikte olması gerekmektedir. Master planı dışında kalan diğer stratejik
planlar, pazara ve ticari hedeflere yönelik planlar olabilir. Stratejik planlar, havaalanı
faaliyetlerinde köklü değişimler yaratmakla birlikte kolayca değiştirilebilecek kararlar
değillerdir. Yeni bir pist ya da terminal binası yapılmasının kararlaştırılması havaalanında
stratejik planlara örnek olarak gösterilebilir.

5.3.3.1.2. Taktik Planlar
Taktik planlar, stratejik planlara uyumlu ve onları destekleyen orta vadeli planlardır.
Havaalanında bulunan her birim, stratejik plana uyumlu olarak kendi taktik planlarını
gerçekleştirmelidir. Yeni bir uçak tipine göre hava tarafında ve terminal binasında yapılacak
değişiklikler orta vadeli planlar içerisinde değerlendirilebilir.
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5.3.3.1.3. Operasyonel Planlar
Günlük iş akışı ile ilişkili kısa vadeli değişiklikleri içeren planlar ise operasyonel planlama
faaliyetlerinin içindedir. Bunlar, Pazar istek ve ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verilmesi
çözüm bulunması gereken konularla ilgili planlamaları içermektedir. Havaalanlarının ticari
faaliyetlerinde yapılan değişiklikler operasyonel planlama gerektirmektedir. Örneğin yeni
havayolu işletmelerine ve havayolu iş birliği gruplarına verilen “business lounge” hizmeti ya
da yeni bir hızlı geçiş (fast track) hattının planlaması olabilir. Yeni güvenlik prosedürüne
uyumlu bir iş akışı geliştirmek de operasyonel planlamaya örnek olarak verilebilir.
Bunlar dışında, kullanma seçenekleri açısından planlar, sürekli planlar ve tek kullanımlık
planlar olarak iki temel parçaya ayrılmaktadır. Geliştirildiklerinde, işletmelerde sürekli
uyulması gereken kurallar, politika ve prosedürler sürekli planlar olarak düşünülebilir. Tek
kullanımlık planlar ise bir defaya mahsus hazırlanarak kullanılan program, bütçe ve
projelerdir. Havaalanlarında uyulması gereken uluslararası ve ulusal yasal zorunluluklara
istinaden yayınlanmış el kitapları sürekli planlara örnek olarak verilebilir. Örneğin, Emniyet
Yönetim Sistemi El Kitabı ve Kalite El Kitabı sürekli planlara verilebilecek en somut
örneklerden bazılarıdır. Hazırlanan yıllık bütçeler, herhangi bir proje ve buna bağlı olarak
yapılması gerekenler tek kullanımlık planlara örnek olarak verilebilir.

5.3.3.2. Örgütleme

Örgütleme, işletme faaliyetlerinin etkin biçimde yürütülmesi ve planlanan hedeflere
kararlaştırılan yollardan ulaşılabilmesi için, işler ve kişiler arasında ilişkilerin kurulması ve
işletme yapısı ile görev ve sorumlulukların belirlenmesi sürecidir. Örgütleme sürecinde,
öncelikle planlar ve planlanan faaliyetler değerlendirilir. Daha sonra, bu faaliyetler uygun bir
şekilde gruplandırılarak iş gücü görev ve sorumlulukları belirlenir. Bu süreç içerisinde,
işletmelerin bölümlere ayrılması ve gerekli emir-komuta yapısının kurulması gibi temelde çok
önemli ve zorlayıcı iki konu üzerinde karar verilir. Örgütleme sürecinin başarıyla
tamamlanması diğer yönetim işlevlerinin de etkili ve etkin bir şekilde yerine getirilmelerini
kolaylaştırır. Bu aşamada verilecek bir kararın, diğer işlevlerin de işleyişine olumlu ya da
olumsuz önemli etkileri olacaktır. Örneğin, emir-komuta yapısında yapılan bir hata bir sonraki
yönetim işlevi olan yöneltme işlevinin görevini zorlaştırabilir, etkinliğini ve etkililiğini
azaltabilir. Bölümlere ayırma esnasında verilen hatalı bir karar da tüm işletme
organizasyonunun etkinliğini ve dolayısıyla karlılığını olumsuz yönde etkileyebilir.
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Resim 5.4. Diğer Yönetim İşlevlerinin de Başarısını Belirleyen Süreç: Örgütleme24
İşletmelerde etkin koordinasyon ve yönetim için işletmelerin değişik birimlere ayrılmasına
bölümlere ayırma denir. Bölümlere ayırmada genellikle farklı uzmanlık gerektiren işler bir
yöneticinin sorumluluğuna verilmektedir. Ancak, ürün/hizmet çeşidi ve coğrafi temelli
bölümlere ayırma da mümkündür. Bölümlere ayırma sonucu oluşan biçimsel işletme yapısı da
örgüt yapısı olarak adlandırılmaktadır. Örgüt yapısı sadece bölümlendirmeyi değil aynı
zamanda emir-komuta yapısını da işaret etmektedir. Emir-komuta yapısı da basit anlamda
yöneten ve yönetilenlerin belirlenmesi anlamının ötesinde, aynı zamanda işletme örgütü
içerisindeki biçimsel iletişim kanallarını da işaret etmektedir. Bölümlere ayırma sonucunda
işletme faaliyetlerinin birim yöneticileri tarafından daha etkin ve etkili bir şekilde yönetilmesi
ve denetim işlevinin yerine getirilmesi beklenmektedir. Böylece işletmeyi amaçlarına
götürecek iş bölümü benimsenmiş olmaktadır.
Yukarıda saydığımız uzmanlık, ürün/hizmet çeşidi ve coğrafi temelli bölümlere ayırma
sonucunda ortaya çıkan örgüt yapılarından başka, müşteri gruplarına dayalı, işletme
süreçlerine dayalı, karma ve yalın örgüt yapısı olarak adlandırılan farklı örgüt yapıları da
bulunmaktadır. Bölümlere ayırma, bazı temel ilkeler gözetilerek yapılmalıdır. Çünkü
bölümlere ayırma sonucu kurulacak örgüt yapısı işletmeyi amaçlarına götürmeli ve yönetimde
etkililik ve etkinlik sağlamalıdır. Gözetilmesi gereken ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz:
 Benzer işlerin dikkate alınması: İşlevsel benzerlik olarak da adlandırılan bu ilkeye
göre örgüt yapısı belirlenirken benzer faaliyetler gruplandırılırlar.
 Uzmanlaşmadan yararlanma ilkesi: Çalışanların uzman oldukları konuda
verimliliklerinin artması beklenmektedir. Böylece tecrübe ve çalışanların
niteliklerinden daha fazla yararlanmış olur.
 Denetimi kolaylaştırma ilkesi: Örgüt yapısı belirlenirken yönetimin diğer
işlevlerinin yanında kontrol işlevinin de dikkate alınması gerekmektedir. Göz önüne
alınan diğer faktörlerle birlikte her zaman kontrol işlevinin de etkinliği ve etkililiği
gözetilmeli ve örgüt yapısının bu doğrultuda oluşturulması gerekmektedir.
 Koordinasyonu kolaylaştırma ilkesi: Birbiri ile ilişkili faaliyetlerin uyum
24
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içerisinde çalışabilmeleri örgüt yapısı oluşturulurken dikkate alınması gereken diğer
bir husustur.
Giderleri azaltma ilkesi: Oluşturulacak örgüt yapısının işletme giderlerini de
gözetmesi gerekmektedir. Maliyet etkinliğinin de dikkate alındığı bir organizasyon
yapısı oluşturulmalıdır. Bu ilkeyi zora sokacak bir organizasyon yapısından
kaçınmak gerekmektedir.

Havaalanları için de örgüt yapısının oluşturulması ve bu doğrultuda yönetimin işlevlerini
yerine getirmesi önemli ve kritik bir süreçtir. Çünkü içerisinde karmaşık faaliyetleri
barındıran havaalanlarının herhangi bir faaliyetinin aksaması durumunda, yönetimin buna
hemen çözüm geliştirmesi gerekmektedir. Bunun için yeterince esnek, belirsizliğe meydan
vermeyen etkin ve etkili bir organizasyon yapısı gerekmektedir.
Şekil 2.3’ te günümüz havaalanları örgüt yapıları göz önüne alındığında temel ve sade bir
havaalanı örgüt şeması örneği görülmektedir. Buna göre, havaalanı işlevsel bölümlendirmesi
mali işler ve operasyon olarak yapılmış ve insan kaynakları, mühendislik ve planlama,
emniyet ve güvenlik, kalite, hukuk ve halkla ilişkiler gibi bölümler de kurmay pozisyonuna
yerleştirilmiştir.

Şekil 5.3. Havaalanı Örgüt Şeması Örneği25
Havaalanlarının büyüklüklerine ve sahiplik yapılarına göre değişen birçok farklı organizasyon
yapısı görebilmek mümkündür. Örgüt yapısını etkileyen diğer bir husus da, farklı yönetim
tarzlarıdır. Merkeziyetçi bir yönetim anlayışının daha biçimsel bir örgüt yapısını tercih
etmesine karşın, esnek bir yönetim anlayışına sahip bir havaalanının yönetim kademelerinin
azaltıldığı yalın bir örgüt yapısına sahip olması beklenmektedir. Bunun dışında
havaalanlarında karma örgüt yapılarının da görülebilmesi mümkündür.
Örgüt yapısını etkileyen diğer önemli faktörlerin başında, havaalanı işletmeciliğinde yaşanan
eğilimler ve değişimler gelmektedir. Örneğin, önemli bir eğilim olan ticarileşme, havaalanı
örgüt yapısının da buna göre tasarlanması gereğini beraberinde getirmektedir. Şöyle ki;
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geleneksel örgüt yapısında genellikle havaalanının faaliyetleri işlevsel olarak ayrılmakta ve
tüm işletme birimleri düz bir çizgi şeklinde uzanmaktadır. Mühendislik, finans, işletme,
operasyon, personel ve güvenlik gibi bölümlerden oluşan bir örgüt yapısında, ticari
faaliyetlerin kimin sorumluluğunda olduğu belli değildir. Örneğin, terminaldeki ticari
alanların kiralanması işletme ve mühendislik bölümlerince gerçekleştirilirken, sözleşmeler
finans bölümüne verilebilmektedir. Ticari faaliyetlerin ayrı bir bölüm olarak oluşturulmamış
olması ticari faaliyetlerin yönetimini zorlaştırırken etkinliği ve etkililiği de azaltmaktadır.
Ticari faaliyetlerin ihmal edildiği bu örgüt model havacılık dışı gelirlerini artırmaya çalışan
havaalanları için çok dezavantajlıdır. Bunun ötesinde, başlangıçta geleneksel modele göre
tasarlanan ve planlanan havaalanlarında sonrada ticari faaliyetlere yönelik değişikliklerin
yapılması güç olabilir.
Havaalanı toplam gelirleri içerisinde havacılık dışı gelirlerin payını artırma çabasında olan
havaalanları, bu sorunu ancak ticari odaklı bir organizasyon yapısı ile olanaklı kılabilirler.
Şekil 2.3’ te verilen havaalanı organizasyon yapısı örneğinde görüleceği gibi ticari faaliyetler
ayrı bir işlevsel bölüm olarak organizasyon şemasında yerini almaktadır. Böyle bir
organizasyon yapısı ile ticari faaliyetlere daha fazla önem verilmekte ve buna bağlı olarak
ticari gelirler artırılabilir. Hatta ticari bölümün yanında havaalanları arasındaki rekabeti
göğüsleyecek yeni gelişen havaalanı iş birliklerini ve havaalanı—havayolu ilişkilerini
yakından takip edebilecek ayrı bir pazarlama bölümü de oluşturulabilir.
Ayrıca, artan ve değişen müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için müşteri odaklı
düşünen havaalanları için de ayrıca müşteri ilişkileri ayrı bir bölüm olarak tasarlanabilir.
Daha önce de belirtildiği gibi, havaalanları son derece karmaşık iş süreçlerini barındıran
büyük işletmelerdir. Bu açıdan bakıldığında havaalanı örgütlerinin yapısı ve işleyişi
farklılıklar göstermekle birlikte; uygulanabilir, tek ve mükemmel örgüt yapısından sçz etmek
doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Ancak, örgüt yapısının özenle oluşturulması havaalanı
örgütlerinin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için kritik önem taşımaktadır.

5.3.3.3. Yürütme

Yürütme işlevi yöneltme olarak da ifade edilebilmektedir. Yürütme işlevinde temel amaç,
planlanan faaliyetlerin oluşturulan örgüt yapısı ışığında uygulanmasında sağlanmasıdır.
Bunun için, yöneticilerin astları arasında bir iş bölümü yapması, onları güdülemesi ve
uygulamaya yönelik kararlar alması gerekmektedir. Yürütme kısaca, çalışanları etkileyerek
işletme amaçlarını gerçekleştirmek üzere harekete geçirme sürecidir. Bu süreç içerisinde de
bölümler arasında, yöneticiler ile astlar arasında ve çalışanlar arasında etkili ve etkin bir
iletişim kurulması beklenmektedir.
Havaalanları, bünyelerinde birçok değişik faaliyeti barındırmaktadır. Bu da aynı zamanda
çalışanların birbirinden farklı uzmanlık alanından olmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle
yürütme işlevi, faaliyetlerin eşgüdümlenmesi ve çalışanların güdülenmesi açısından oldukça
önemlidir. Bilgi paylaşımı ve iletişim de faaliyetlerin zamanında ve aksatılmasından
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yürütülmesi açısından kritik önem arz etmektedir. Birçok bilginin de eş zamanlı olarak
paylaşılması gerekmektedir. Her ne kadar bilgi sistemleri sayesinde bilgi paylaşımı kolaylaşsa
da işgörenlerin yürütme işlevi ile birlikte güdülenmesi, gözetilmesi ve yönetilmesi
gerekmektedir.
Yürütme süreci en temelinde üç ögeyi barındırmaktadır. Bunlar, güdüleme, liderlik ve
iletişimdir. Yöneticilerin burada görevi, insan faktörünü göz önünde tutarak biçimsel
organizasyon yapısının kendisine verdiği yetki ve sorumlulukları amaç ve hedeflerine uyumlu
bir şekilde kullanarak etkin ve etkili karar almalarıdır.

5.3.3.3.1. Güdüleme

Güdüleme (motivasyon), temel anlamıyla insan ve davranışlarının altında yatan faktörlerin
etkilenmesi yoluyla insanların harekete geçirilmesidir. Yönetimde güdüleme ise çalışanların
davranışlarını etkileyerek onların işletme amaç ve hedefleri doğrultusunda çaba
göstermelerinin sağlanmasıdır. Çalışanlar, kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine
getirmek için istekli ve arzulu olmalıdırlar. Yöneticinin rolü çalışanların bu duygularını
harekete geçirmek üzere onları teşvik etmektir.
Güdüleme konusunda yöneticiler tarafından kullanılabilecek birçok teori mevcuttur.
Bunlardan en önemli görülen dördüne burada değinmekle yetineceğiz. Bunlar, Maslow’un
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi, Herzberg’in Çifte Etmen Teorisi, Vroom’un Beklenti
Teorisi ve Adams’ın Eşitlik Teorisi’ dir. Bu teoriler hakkında kısaca bilgi verelim:
 Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi: Bu teori, insan ihtiyaçlarının belirli bir
sıra izlediği varsayımına dayalı olarak Maslow tarafından geliştirilmiştir. Buna göre
önce açlık, susuzluk, uyku gibi temel ihtiyaçlar ve sonra sırasıyla güvenlik ihtiyaçları,
sosyal ihtiyaçlar, saygınlık ihtiyaçları ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
giderilmelidir. Maslow’ un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi’ n göre, bir önceki ihtiyaç
giderilmeden bir sonraki ihtiyacın giderilmesi güdülenmesi yaratmamaktadır. Diğer
taraftan düşük seviyelerdekiler arasından giderilen ihtiyaçlar ise artık kişileri
güdülemeyecektir. Bu nedenle o kişinin güdülenmesi için bir üst ihtiyacın giderilmesi
gerekmektedir.


Herzberg’in Çift Etmen Teorisi: Herzberg bu teorisiyle Maslow’un teorisini biraz
daha geliştirmiştir. Bu teoriye göre, ihityaçlar hiyerarşisinin alt basamağında bulunan
etmenler (fizyolojik, güvenlik ve bir kısım sosyal ihtiyaçlar) hijyen etmenlerdir ve bu
etmenlerin varlığı güdüleme üzerinde herhangi bir etkide bulunmazken yokluğu
doyumsuzluk yaratmaktadır. Üst basamaktaki etmenler (üst düzey sosyal, saygınlık ve
kendini tamamlama ihtiyaçları) de güdüleyici etmenlerdir. Bu etmenler tam aksine
varlığı bireyi güdülerken yokluğu bireyin doyumu üzerinde herhangi bir etki
yapmamaktadır. Buna göre insanların motive edilmesi güdüleyici etmenlere bağlıdır.
Ancak Herzberg, düşük seviyedeki etmenlerin var olmamasının da genel bir
hoşnutsuzluk yaratacağını söylemektedir.



Vroom’un Beklenti Teorisi: Bu teoriye göre insanlar, sonucunda arzuladığı amacı
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elde edecekse bunun için daha çok çaba harcayacaktır. Bunun için çalışanları
güdülemek isteyen yöneticiler, çalışanların en nihayetinde arzuladıkları amaçlara
ulaşabilecekleri konusunda onları ikna etmelidir.


Adams’ın Eşitlik Teorisi: J. Stacy Adams’ ın Eşitlik Teorisi’ne göre, bireyin
davranışlarının harekete geçirilmesinde, ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanıp
karşılanmadığının yanında; kendisine diğer kişilere göre ne kadar adil ve hakkaniyetli
davranıldığı algısı da önemlidir. Birey; iş yerine kendi girdileri ile aldığı sonuçları
diğer bireylerin girdi ve sonuçları ile kıyaslayacaktır. Bu girdiler, yani katkılar,
deneyim, eğitim, çaba, çalışma süresi, vb. iken; çıktılar ise maaş, ücret, tanınma,
sosyal haklar, statü, vb. gibi unsurlardır. Bireyle diğerlerinin sağladıkları katkılarla
aldıkları sonuçlar dengesiz olursa kişi katkılarını azaltarak dengeyi sağlamaya
çalışacaktır.

Havaalanı çalışanlarının yaptıkları işler birbirinden farklı olup aynı zamanda birçok çalışan
birçok farklı iş kolundan ve iş çevresinden gelmiş olabilir. Aynı zamanda işgörenler arasında
bireysel farklılıklar olması kaçınılmazdır. Bu durumda tüm çalışanların aynı metodlarla
güdülenmesini bekleyemeyiz. Bu nedenle güdülenme teorilerinin havaalanı yöneticileri
tarafından iyi analiz edilmesi ve her bir çalışan grubunun ne şekilde güdülenmesi gerektiği
konusu üzerinde iyi düşünülmelidir. Örneğin, körük personelinin işlerini hatasız yapması
konusundaki ve hatasız yaptığında alacağı ödül ile teknik personelin güdülenmesi arasında ya
da üst yönetiminden birinin güdülenmesi arasında farklılık olması olağandır. Diğer yandan,
özellikle kamu tarafından işletilen havaalanlarında bireyleri güdülemek ayrı bir sorun olabilir.
Eşitlik ve hakkaniyet ilkesine göre hareket edilmemesi, politik ya da kişisel birtakım
kararlarla yöneticilik pozisyonlarının dağıtılması, gerçek anlamda “çalışan” personelin
kendisini değersiz hissetmesine ve motivasyon kaybına neden olabilir. Diğer yandan
yöneticilerin ya da pozisyonların liyakatle atanmaması nedeniyle, gerçek anlamda işleri
yürütebilecek yetenekte olmayanlar belli pozisyonları işgal eder ve işler yürümez. Kamu
işletiminin temel sorunlarından biri de esasında budur.
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5.3.3.3.2. Liderlik
Liderlik, bir vizyon ışığında birey ve grup davranışlarını etkileme ve gerektiğinde çevreye
uyum sağlayacak şekilde değiştirme becerisini de gösterecek şekilde hedefe yöneltme
sürecidir. Yöneticiden farklı olarak liderler, güçlerini biçimsel bir organizasyon yapısından
ziyade, kendilerini takip eden birey ve gruplardan alırlar. Liderlerin hepsinin ortak yanı insan
ilişkisi ve yönetim konularında başarılı olmalarının yanında sorun çözebilme becerilerinin üst
düzeyde olmasıdır. Çeşitli liderlik teorileri mevcuttur:
 Özellikler Teorisi: Özellikler teorisine göre, birisinin grup içerisinde lider olabilmesi
onun sahip olduğu özelliklerine bağlıdır. Bu özellikler, zeka, kararlılık, başarma azmi,
iletişim yeteneği, kendine güven, dürüstlük gibi kişisel özelliklerdir.
 Davranışsal Liderlik Teorileri: Bu teoriler liderliğin kişilerin özelliklerinden ziyade
diğer davranışları ile ilişkili olduğunu öne sürmektedirler. Bir araştırmaya göre,
liderler katılımcı ve izleyicilerinin görüşlerini daha fazla dikkate alıyorlarsa daha çok
tercih edilmektedirler. Yine bir diğer araştırmada da liderlik işe yönelimli ve kişiye
yönelimli olarak iki boyutta ele alınmıştır. Buna göre kişiye yönelimli liderlerin daha
fazla tercih edildiği ortaya çıkmıştır. Yine de her iki boyutta da aynı anda başarılı
olabilen liderlerin de varlığı öne sürülmüştür.
 Durumsal Liderlik Teorileri: Durumsal teoriler, liderliğin lider, izleyiciler ve
koşullarda başarıya götürmez. Bunun için değişen koşullarda değişen liderlik
tarzlarına sahip olmak gerekmektedir.
Havaalanlarının karmaşık yapısı ve özellikle sebebi ne olursa olsun özellikle kriz
durumlarında liderlere ve liderliğe ihtiyaç duyulabilir. İşlerin zamanında yürümesinin
gerektiği bir anda panik havasının baş gösterebileceği bir ortamda olayları ve insanları
başarıyla yönetebilecek liderler tüm havaalanını ve içindekileri olumsuz durumlardan bir anda
çekip alabilirler. Liderlerin sadece kriz anında çıkması ve olayları kontrol altına alması
beklenmemelidir. Zaten karmaşık ve dinamik bir çevrede faaliyet gösteren havaalanlarında
stratejik yön çizilmesinde ve başarıyla yönetilmesinde liderlere her zaman ihtiyaç
duyulmaktadır. Özellikle rekabetçi ortamın havaalanları için de git gide arttığı düşünülürse,
işletmeye yön verecek bir liderin havaalanı işletmeciliğinde de önemi yadsınamaz.

5.3.3.3.3. İletişim

İletişim, duygu, düşünce ve görüşlerin kişiler ve gruplar arasında aktarılma sürecidir. İşletme
organizasyonları için iletişim, işletme faaliyetlerinin ve özellikle yönetim işlevlerinin
başarıyla uygulanması içim çok önemlidir. Yönetim işlevleri iletişim yoluyla aktarılan bilgiler
yoluyla gerçekleştirilir. Kısacası yönetimin ve yöneticinin iletişim becerisi ne kadar yüksek
ise başarıya ulaşma olasılığı bir o kadar artmaktadır. İletişim süreci bir organizasyonda bilgi
taşıma, ilişkilere aracılık etme, kararların bildirilmesi ve geri bildirim sağlama gibi önemli
26
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işlevleri sağlamaktadır.
İletişim süreci kısaca, bir göndericinin iletmek istediği mesajı kodlayarak uygun bir iletişim
kanalı yoluyla alıcıya göndermesi ve alıcının da kodlanan mesajı çözümleyerek mesaj ile ilgili
geri bildirim sağlamasıdır. İletişim sürecinin etkileyen faktörler de göndericinin ve alıcının
algıları, seçilen iletişim kanalı ve çevresel koşullarıdır.
Organizasyonlarda, yatay ve dikey iletişim olmak üzere iki türlü biçimsel iletişim boyutu
bulunmaktadır. Dikey iletişim, astların ve üstlerin arasında olmak üzere aşağıya doğru ve
yukarıya doğru olmak üzere iki kısımdan oluşur. İletişim, yönergeler, emirler, kurallar gibi
yazılı olabileceği gibi toplantı ve bire bir görüşme şeklinde sözlü olarak da sağlanabilir. Yatay
iletişimse aynı düzeyler arasında gerçekleşir.
Güvenlik ve emniyetin bir gereklilik olduğu tüm havacılık faaliyetlerinde olduğu gibi
havaalanlarında da iletişimin doğru ve yerinden kullanılması çok önemlidir. Herhangi bir
iletişimsizlikte ya da iletişim sürecinin herhangi bir aşamasından kaynaklanacak şekilde hatalı
ve eksik iletişim durumunda, havaalanı faaliyetleri aksayacağı gibi önemli bir emniyet ve
güvenlik açığı da ortaya çıkabilir. Havaalanlarının günlük operasyonları başta olmak üzere
her türlü süreç, yüksek düzeyde ve kaliteli iletişimi gerektirmektedir. Hatta bu devlet
kuruluşları gibi, havaalanı ortamında ve hava taşımacılığı sürecinde yer alan tüm paydaşlarla
etkin biçimde sağlanması gerekmektedir.

5.3.3.4. Denetim
Denetim, amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemeye yönelik olarak planlananlar ile yerine
getirilen faaliyetlerin karşılaştırılarak; neyin, nasıl ve hangi ölçüde başarıldığının araştırılması
sürecidir. Denetim işlevi, diğer yönetim işlevlerine aynı zamanda geri bildirim sağlayarak;
diğer işlevlerin de doğru ve amaca uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Denetim
süreci, bir işin olması gerektiği şekilde yapılabilmesi için standartların belirlenmesi,
sonuçların ölçülmesi, standartlar ile sonuçların karşılaştırılması ve gerekliyse düzeltme
önlemlerinden oluşmaktadır. Diğer tüm işletmelerde olduğu gibi havaalanları için de, faaliyet
sonuçlarının değerlendirilmesi ve varsa gerekli düzeltmelerin yapılması hayati bir öneme
sahiptir.
İşletmeler, faaliyetlerini geriye dönük, eş zamanlı ve ileriye yönelik denetleme olmak üzere
üç farklı biçimde ölçebilirler. Bunları kısaca açıklayalım:

5.3.3.4.1.Geriye Dönük Denetim

Yapılmış faaliyetlerin ve verilen hizmetlerin sonuçlarının değerlendirilmesi geriye dönük
denetim kapsamına girmektedir. Bu denetim geleneksel denetim olarak da adlandırılır.
Gerçekleşen faaliyetlerin sonuçları ölçülerek önceden oluşturulan performans standartları ile
karşılaştırır ve daha sonra da gerekiyorsa düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilir.

5.3.3.4.2. Eşzamanlı Denetim

Gerçekleştirilen faaliyetlerin aynı anda denetlenmesi eşzamanlı denetim kapsamına
girmektedir. Bu denetim, bilgi sistemleri yoluyla gerçekleştirilebileceği gibi izleme ve gözlem
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yoluyla da yapılabilir. Her bir faaliyetin eş zamanlı olarak denetlenmesi faaliyetin doğası
açısından ya da maliyet nedeniyle mümkün olmayabilir. Bu nedenle eşzamanlı denetlenmesi
gereken kritik faaliyetler belirlenmeli ve eşzamanlı denetime tabi tutulmalıdırlar.

5.3.3.4.3.İleriye Dönük Yönetim

İleriye yönelik denetim, özellik arz eden kritik öneme sahip faaliyetlerde hataların ve riskin en
aza indirilmesi için, olası sorunların önceden belirlenerek ileriye yönelik olarak iyileştirmeyi
amaçlamaktadır. İleriye yönelik denetim, faaliyet girdilerine odaklanır ve girdi kalitesi garanti
altına almaya çalışılır. Böylece gerçekleştirilebilecek faaliyetlerdeki hata oranının azaltılması
hedeflenir. Havaalanlarında özellikle emniyet ve güvenlik risklerinin önceden belirlenerek
olası ihlallerin önlenmesi sağlanır. Hatalar sonucunda ortaya çıkması muhtemel kayıpların
göze alınmadığı durumlarda ileriye yönelik denetim yapmak esastır. Bunun için istenmeyen
durumun ortaya çıkma olasılığına ve ortaya çıktığında yaratacağı etkinin derecesine göre,
oluşacak riskler sistematik olarak analiz edilir ve önleyici faaliyetlerle riskleri giderme yoluna
gidilir.
Günümüzün işletme dünyasında, faaliyet sonuçlarına odaklı ölçme yerine, süreçlere ve
süreçlerin geliştirilmesi esasına dayalı ölçüm metotlarının; finansal ölçümler yerine ise
performansa dayalı ölçümlerin giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Kalite ve emniyet
yönetim sisteminin yasal bir zorunluluk olduğu havaalanları için denetim faaliyeti yönetsel
denetimin yanında, kalite ve emniyet yönetim sisteminin birer faaliyeti olarak da sürekli
olarak yapılmaktadır. Havaalanları da karmaşık organizasyonlar olarak, çoklu ölçütler
kullanarak faaliyetlerini ölçmekte ve özellikle hizmet sektöründe yer alan bir işletme olarak
müşteri odaklı ölçüm sistemleri de benimsemektedirler. Bu nedenle, müşterilerin de denetim
sürecine dahil edilmesi anlamlı olmaktadır.

5.4. Havaalanı Yönetiminde Yeni Eğilimler
Havaalanı sektöründe yaşanan bazı değişimler gerek dünya genelindeki ekonomik
eğilimlerden kaynaklanmakta gerekse de hava taşımacılığı sektöründe yaşanan gelişmeler
sonucu gerçekleşmektedirler. Yaşanan her türlü değişim ister istemez havaalanı sektörünün
sahiplik yapısından, havaalanı tasarımına ve yönetim anlayışına kadar havaalanlarında bir dizi
değişimin de yaşanmasına neden olmaktadır.

5.4.1. Ticarileşme

Daha önceden kamu sahipliğinde bulunan havaalanları, bir anlamda kamu hizmeti
sunduklarından, yönetim anlayışı olarak da bürokratik yönetim anlayışının bir parçası idiler.
Buna göre, ticari yönetim anlayışından uzak olarak işletildiler. Hava taşımacılığı sektörü
büyüyüp geliştikçe özelleştirme ile birlikte ticari yönetim anlayışına da sahip olmaya
başladılar. Avrupa’daki havaalanlarının başını çektiği bu anlayış dünyanın çeşitli yerlerinde
farklı zamanlarda giderek yer almaya başlamıştır.
Havaalanlarının ticarileşmesi son yirmi yılda artarak devam etmiştir ve gelecekte de bu
eğilimin artması beklenmektedir. Ticarileşme, havaalanında perakende mağazalarının
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sayısının artmasının ötesinde bir anlayıştır. Havacılık dışı gelirleri artırma çabaları, proaktif
pazarlama ile pazarlama faaliyetlerinde daha iyi rol alma ve finansal ve kalite yönetimine
daha fazla önem verme konuları ticarileşmenin odak noktaları arasındadır.
Ticarileşme anlayışının gelişmesi ile birlikte, havaalanları özel yatırımcıların dikkatini
çekmiş, özelleştirmenin kapıları açılmıştır. Böylece, havaalanı sahiplik yapılarında da
değişimler meydana gelmiştir. Diğer bir gelişme de havaalanı işleticisi şirketlerin artması ve
bunların dünyanın çeşitli yerlerinde havaalanı işleticisi olma fırsatlarını değerlendiriyor
olmalarıdır.
Ticarileşme şüphesiz en çok, havaalanı yönetiminde değişimin meydana gelmesini
sağlamıştır. Geleneksel yönetim modeli yerine, karlılığın önemli bir amaç haline geldiği ticari
anlayış ve hizmet kalitesinin ön planda olduğu müşteri odaklı yönetim anlayışları gelişmiştir.
Tüm yönetim işlevleri de bu bakış açısına göre yeniden revize edilmiştir. Planlamadan
kontrole kadar olan yönetim sürecinde alınan kararlarda ve yerine getirilen faaliyetler bu
anlayışa göre tasarlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

5.4.2. Özelleştirme
Ticari anlayışın yerleşmesinin ardından, havaalanı sektöründe görülen diğer önemli bir
gelişme de özelleştirmedir. Hava taşımacılığı sektörünün büyümesi ile birlikte havaalanları
kapasitelerinin yetersiz hale gelmesi özelleştirme çabalarının artmasına sebep olmuştur.
Özelleştirme sonucunda, havaalanı sektörüne yapılan yatırımlar artmış ve kapasitelerinin
artırılma çabaları, kısmen de olsa bu soruna çare olmuştur. Özelleştirme ticarileşme
sonrasındaki bir gelişme olsa da ticari yönetim anlayışının daha da yerleşmesi yine
özelleştirmeler ile artmaktadır. Kamu işletmeleri, özel havaalanı işletmeleri ile rekabet etmek
durumunda kaldıkça etkin ve verimli yönetim arayışlarına girmektedirler. Havaalanı
özelleştirmeleri toplumun bazı kesimleri tarafından çeşitli sebeplerle eleştirilmektedir. Bunlar;
havaalanlarının tekel yaratması, ticari anlayış ile yönetildiklerinde hizmet kalitesinin
düşürülüp yalnızca kar odaklı birer işletmeye dönüşmeleri ve çevrelerine vermiş olduğu
zararları önemsemeyen işletmeler haline gelmeleri gibi endişelerdir. Paydaşların havaalanı
üzerindeki bu endişeleri ve baskıları da havaalanı yönetiminin kararlarında paydaşların da
dikkate alınmasını gerektirmektedir. Buna göre, havaalanları hem sosyal sorumluluk bilinci,
hem de sürdürülebilirlik adına attığı her adımın paydaşlarını da ilgilendirdiğini göz önünde
tutarak ona göre bir yönetim anlayışı benimsemek durumuyla karşı karşıya kalmaktadırlar.
Havaalanlarında ticari anlayışın dünya genelinde yaygınlaşması ile birlikte, özelleştirme
çabalarının da bu ölçüde yaygınlaştığı görülmekle birlikte; her zaman ticari yönetim
anlayışının sadece özelleştirilen havaalanlarında görüldüğü yanılgısına düşmemek lazımdır.
Çünkü özelleştirilmediği halde ya da belirli bir kısmı özelleştirildiği halde yönetim anlayışı ile
yönetilen bağımsız ya da yarı bağımsız havaalanları da mevcuttur.
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Havaalanı özelleştirme uygulamaları, ülkeden ülkeye ve projenin kendisine has özellikleri
nedeniyle farklılıklar göstermektedir. Bu farklılık, devletin ya da havaalanının sahibi olan
yerel otoritenin özelleştirme sonucu neyi elde etmek istediğine de bağlıdır. Bazen
havaalanının tüm faaliyetleri özelleştirme kapsamında özel yatırımcılara sunulmakta, bazı
uygulamalarda da yalnızca belirli bir kısmı özelleştirilmektedir. Bu da genellikle havaalanı
terminalleri olmaktadır. Havaalanları özelleştirmesinde genellikle 5 farklı çeşit özelleştirme
uygulaması kullanılmaktadır.
 Hisse Payı Arzı: Bu özelleştirme türünde, havaalanı hisselerinin bir kısmı ya da
tamamı halka arz yoluyla hisse senetleri piyasasında satışa sunulmaktadır.
 Doğrudan Satış: Havaalanının bir kısmının ya da tamamen ihale ya da ikili
görüşmeler yoluyla yatırımcılara satılmasıdır. Doğrudan satış genellikle sıradan
yatırımcılara değil de havacılık sektörü ile ilgili bir iş yapan ya da başka
havaalanlarında da yatırımları bulunan işletmelere yapılmaktadır. Bu, aynı zamanda
havaalanı yönetimi ile ilgili bilgi birikiminin ve tecrübelerin aktarılmasını da mümkün
kılmaktadır.
 İmtiyaz Devri: Havaalanının bir kısmının ya da tamamının bir ya da bir grup
havaalanı işletmecisine belirli bir süre işletmesi için devredilmesidir. Anlaşma
şartlarının titizlikle hazırlanması gereken, aslında karmaşık bir özelleştirme
yöntemidir. Genellikle havaalanı yönetimini devralan işletmeler başlangıçta ödenen
paraya ek olarak yıllık gelirlerinden belirli bir miktar para öderler. Aynı zamanda
havaalanlarının da yenilenmesi ve büyütülmesi söz konusu ise bu yatırım, yapılan
anlaşmaya dahil edilebilir.
 Proje Finansmanı: Bu tür özelleştirmede kullanılan çeşitli yöntemler bulunmakla
birlikte, en yaygın olanı yap – işlet – devret modelidir. Burada, havaalanının bir kısmı
ya da tüm işletmeciliği belirli bir süre boyunca proje yatırımını gerçekleştiren ve
kaynakları sağlayan işletmelere devredilmektedir. Bu özelleştirme daha çok büyük
çaplı kaynak gerektiren yeni bir havaalanı ya da yeni bir terminal binası yapımında
yaygındır.
 Yönetim Devri: Bu özelleştirme türünde sahipliği devlette kalmak şartıyla günlük
faaliyetlerin yürütülmesi sorumluluğu belirli bir süre ile havaalanı işletmecisine
verilmektedir. Bu özelleştirme türünde ya devlet her yıl belirli bir miktar parayı
işleticiye ödemekte ya da işletici geliri üzerinden belirli bir miktar parayı devlete
ödemektedir.

5.4.3. Uluslararasılaşma ve Küreselleşme
Özelleştirme eğilimlerinin bir sonucu olarak bazı havaalanı işletmecileri ulusal sınırları aşarak
uluslararası ve hatta küresel işletmelere dönüşmüşlerdir. Bu dönüşüm, sadece mevcut
havaalanı işleticileri için değil, aynı zamanda, daha önce havaalanı işletmeciliği tecrübesi
olmayan ya da bu konuda tecrübesi az olan işletmelerde de yaşanmıştır. Havaalanı
işletmeciliğinin cazibesi, günümüzde geleneksel havaalanı işletmecilerinin dışında bir çok
farklı sektörden işletmeciyi de bu sektöre çekmekte ve bir küresel havaalanı yönetimi pazarı
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oluşmaktadır. Pazarın yeni oyuncuları arasında finansal yatırımcılar, büyük emlak şirketleri,
büyük inşaat firmaları, havayolları, yer hizmetleri, ikram ya da mağaza işletmeciliğinde
uzmanlaşmış havaalanı imtiyaz işletmeleri ve diğer ulaştırma şirketleri yer almaktadır.
Özelleştirme ya da ticarileşme yöntemlerine diğerlerinden önce başlayarak, havaalanı
işletmeciliği konusunda dünyanın önde gelen havaalanları durumuna gelen büyük işleticiler
için, küreselleşmede temel amaç pazarı genişletmektir. Bazı havaalanı işleticileri, kendi
ülkelerinde işlettikleri havaalanlarında edindikleri operasyonel ve yönetsel başarılı
tecrübelerini, başka yerlerdeki havaalanlarının da işletmelerine talip olarak transfer etmek
istemektedirler. Büyümek ve yayılmak isteyen başarılı havaalanı işleticileri için halihazırda
işlettikleri havaalanlarının fiziksel olarak büyüme şansı düşük ise sınırlar dışına açılmaktan
başka bir yol bulunmamaktadır. Her ülkenin havaalanlarından aldıkları vergiler, kurallar ve
yaptırımlar değişkenlik gösterebilir. Bazen kendi ülkelerindeki havaalanlarının kar oranının
düşük olması nedeniyle de hali hazırda havaalanı işletme tecrübesi bulunan bu işleticilerin,
karlı olarak gördükleri pazarlara girmek istedikleri görülmektedir.

Resim 5.6. Günümüzde Ulusal Sınırları Aşarak Küresel Bir Sektör Haline Gelen Havaalanı
İşletmeciliği27
Sadece özel yatırımcılara ait olan havaalanı işletmeleri değil, devlet sahipliğindeki
havaalanları da uluslararası ve küresel pazarda faaliyet göstermeye isteklidirler. Bunun
nedenlerinden biri de sadece belirli bir bölgeye odaklanmış havaalanı işleticilerinin, olası kriz
durumlarında zor durumda kalmalarıdır. Bunun için küresel pazarda faaliyet göstermek
avantaj yaratmaktadır.

5.4.4. Havaalanı İş Birlikleri

Havaalanı sektöründe küreselleşmenin diğer biçimi ise artan rekabet ve iş birliği eğilimlerinin
getirdiği iş birlikleridir (alliances). İş birliği, işletmelerin, iş birliğine konu olan belki
faaliyet alanlarında ortak hareket etmesi ve kaynak paylaşımı temeline dayanmaktadır. Bu iş
birlikleri, kapsamlarına göre stratejik, taktik ya da operasyonel düzeyde olabilmektedir.
27

Anadolu Üniversitesi Görsel Arşivi

145

Stratejik iş birliklerine, şirket ittifakları ya da stratejik ortaklık adı da verilmektedir. Havayolu
iş birlikleri kadar yaygın ve popüler olmasa da son yıllarda havaalanlarının da aralarında iş
birliği yaptıkları görülmektedir. Havayolları gibi yoğun rekabet, maliyetleri azaltmak ve
kaliteyi artırmak gibi baskılarla karşı karşıya kalan havaalanlarının da havayolları gibi diğer
havaalanları ile işbirlikleri geliştirecekleri beklenilmiş, ancak havaalanları arasındaki iş
birlikleri havayolu iş birlikleri kadar yaygınlaşmamıştır. Yine de günümüzde sayıları fazla
olmasa da havaalanları da diğer havaalanları ile iş birlikleri geliştirmekte ve avantajlarından
yararlanmaktadırlar. 1999 yılı sonlarında gerçekleşen Schipol – Fraport iş birliği havaalanı
sektöründe görülen ilk büyük iş birliğidir. Bu havaalanı işletmeleri, Avrupa’ da merkez
olmaları, birbirlerini tamamlayıcı hizmet sunmaları, benzer küreselleşme aşamasında olmaları
ve aynı stratejik amaçları paylaşmaları gibi nedenlerle iş birliğine karar vermişlerdir.
Havaalanlarının özelleştirilmesi ile paralel olarak son yıllarda, tüm dünyada küresel veya
bölgesel ölçekte bazı havaalanı işleticisi gruplar oluşmuştur. Havaalanı endüstrisinde
özelleştirmelerin son dalgasının bir etkisi olarak konsolidasyon gerçekleşmektedir. Yaşanan
bu konsolidasyon, iş birlikleri ve şirket birleşmeleri yoluyla oluşmaktadır. Havaalanı iş birliği
daha çok tarafların ortak stratejiler geliştirmeleri yönündedir. Karar alma konusunda her bir iş
birliği üyesi bağımsız olarak hareket etmektedirler. Ancak, bağımsız karar alırlarken iş
birliğinin de çıkarını gözetmektedirler. Diğer tarafta şirket evliliği yapmış olanlar
merkeziyetçi bir karar alma mekanizmasına sahip olarak tek elden yönetilmektedirler. Daha
çok havayollarına, yolculara ve kargo göndericilerine sağlanan hizmetlerde konsolidasyon
gözlenirken havacılık dışı hizmetlerde ve yer hizmetlerinde konsolidasyon henüz
gerçekleşmemektedir.
Havaalanı iş birlikleri pazarlara erişim ya da ağlarını genişletme amaçları taşıyan
havayollarının iş birliklerinden farklı olarak daha çok bilgi, tecrübe ve finansal kaynak
paylaşımı temelidir. Havaalanları, daha çok şu konularda iş birliği beklentisi içerisindedirler:
 Ortak uluslararası yatırım projeleri,
 Ekipman alımı ve diğer tedarik,
 Yer hizmetleri ve kargo operasyonları,
 Bilgi teknolojileri,
 Havaalanlarında perakende işleri,
 Pazarlama faaliyetleri,
 Eğitim faaliyetleri ve
 Sosyal sorumluluk projeleri.
Diğer endüstrilerde olduğu gibi havaalanları için de iş birlikleri, sinerji ve ölçek ekonomileri
yaratan bilgi, beceri ve teknoloji transferi sağlamaktadır. Özellikle uluslararası projelerdeki iş
birlikleri, riskin ve yatırım gereksiniminin paylaşılması iş birlikleri sayesinde olanaklı hale
gelmektedir. Birçok ülkede yabancı sermaye için mevcut olan giriş engelleri, iş birlikleri
sayesinde aşılabilmektedir. Bu açıdan iş birlikleri, birçok durumda yabancı şirketler için o
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ülkede iş yapabilmenin tek yolu haline gelmektedir.

5.4.5. Havaalanı Kentleri

Havaalanlarının bulundukları bölgenin ekonomisine olan katkıları son yıllarda giderek önemli
olmaktadır. Havaalanları bir anlamda etrafındaki iş yaşamını şekillendiren önemli
faktörlerden birisi olmuştur. Bu etkilerin de ötesinde havaalanları, artık kendileri ve yakın
çevreleri ile birlikte bir ekonomik cazibe merkezine dönüşmektedir. Bu oluşum, günümüzde
bir kavram haline gelmekte ve havaalanı kenti (aeroropolis) olarak adlandırılmaktadır.
Avrupa’ da ve Asya’ da havacılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde yeni gelişmekte olan
bu havaalanı kenti konsepti, daha çok, bir havaalanının gelişimi ve büyümesine paralel olarak
havaalanı içinde ve etrafında geliştirilen ticari ve endüstriyel faaliyet alanlarını
kapsamaktadır. Havaalanları aynı zamanda farklı ulaştırma sistemleri arasında geçiş yapılan
intermodal ulaştırma merkezlerine dönüşmektedir.
Havaalanı kentlerinin çekirdeğini, havaalanı altyapı kolaylıkları oluşturmaktadır. Buna, genel
havacılık terminali, kargo terminali ve bakım onarım tesisleri gibi havacılık faaliyetleri ile
ilgili olan diğer kolaylıkların eklenmesi ile havaalanı, daha geniş bir hizmet yelpazesine
kavuşmuş bir havaalanına dönüşmektedir.
Bunların da üzerine havacılık faaliyetleri dışında kalan otel, alışveriş ve iş merkezleri gibi
kolaylıklar eklenmesi ile daha da gelişmiş bir havaalanına ulaşılmış olmaktadır. Bu gelişmiş
havaalanı modeli de havaalanında ve çevresinde var olan kolaylıkları ile cazip hale dönüşmüş
olmaktadır.
Eğlence merkezleri, tıbbi hizmetler, depolar ve dağıtım merkezleri gibi iş gelişimine ek olarak
üretim işletmeleri, spor merkezleri ile havaalanına doğrudan erişimi olan yerleşim
merkezlerinin de kurulması havaalanı kenti konseptine ulaşılmasını sağlamaktadır. Böylece
havaalanları normal bir kentin sahip olabileceği tüm imkanlara kavuşmuş olacaktır.
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Uygulamalar
• Havaalanını Yönetsel olarak ele alınız?
• Havaalanı Paydaşlarını tartışınız?
• Havaalanı yönetiminde temel kavramlar nelerdir?
• Havaalanlarında yönetim piramidi nedir?
• Havaalanı yönetiminde yeni eğilimleri araştır?
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Uygulama Soruları
• Havaalanı yönetim çevresini tanımlayınız?
• Havaalanı yönetiminde temel kavramlarını tanımlayınız?
• Havaalanlarında Yönetim Piramidi nedir ?
• Havaalanı yönetiminde yeni eğilimler nelerdir?
• Havaalanı kenti nedir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde havalimanı yönetim ve İş çevresi tanımlanarak, havaalanı yöneticilerinin
işletme ile ilgili olarak aldıkları kararları etkilemektedir. Bu nedenle çevrede olup bitenler
sıkı-sıkıya takip edilmelidir.
Aynı zamanda havaalanı yönetiminde temel kavramlar tanımlanarak, yönetim işlevleri
149

açıklanmış ve yen, eğilimler bu bölümde anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Havaalanlarının gürültü ve çevre kirliliği konusunda adım atması aşağıdaki paydaş
gruplarından en çok hangisi tarafından beklenmektedir?
a. Çevre sakinleri
b. Hissedarlar
c. Havayolları
d. Ziyaretçiler
e. Çalışanlar
2. Aşağıdaki işletme işlevlerinden hangisi işletme faaliyetlerinin etkin biçimde
yürütülmesi ve planlanan hedeflere kararlaştırılan yollardan ulaşılabilmesi için işler ve
kişiler arasında ilişkilerin kurulması ve işletme yapısı ile görev ve sorumlulukların
belirlenmesi sürecidir?
a. Planlama
b. Yürütme
c. Yöneltme
d. Örgütleme
e. Denetim
3. Liderliğin, lider, onu izleyenler ve koşullar bağlamında ortaya çıktığını savunan
liderlik teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Durumsallık teorisi
b. Çift etmen teorisi
c. Özellikler teorisi
d. Davranışsal liderlik teorisi
e. Beklenti teorisi
4. Havaalanlarında ileriye doğru denetim aşağıdaki hangi fonksiyon için hayati derecede
önemlidir?
a. Pazarlama birimi
b. Finans birimi
c. Emniyet ve güvenlik
d. Hukuk işleri
e. Bilgi işlem
5. Havaalanında yayınlanmış el kitapları aşağıdaki hangi plan türlerine örnektir?
a. Bütçe planı
b. Program planı
c. Stratejik plan
d. Sürekli plan
e. Bir defaya mahsus plan
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6. Günlük faaliyetlerin planlandığı gibi aksamadan yürümesi hangi düzey yöneticilerin
aldığı kararla sağlanır?
a. Üst düzey yöneticiler
b. Orta düzey yöneticiler
c. Alt düzey yöneticiler
d. Kurmay yöneticiler
e. Stratejik düzey yöneticiler
7. Aşağıdakilerden hangisi havaalanı yönetimi açısından paydaşlardan değildir?
a. Yolcular ve ziyaretçiler
b. Havaalanı çalışanları
c. Seyyar satıcılar
d. Hissedarlar
e. Denetleyici ve düzenleyici kurumlar

I.
II.
III.
IV.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
8. Yukarıda verilen düzenleyici ve denetleyici kuruluşlardan hangisi/hangileri ulusal sivil
havacılık otoriteleridir?
a. Yalnız II
b. Yalnız IV
c. I ve IV
d. I ve II
e. III ve IV

I.
II.
III.

Uluslarararası Havayolu Pilotları Birliği
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
Uluslararası Havaalanları Konseyi
9. Yukarıda verilen kuruluşlardan hangisi/hangileri havacılık sendikalarından değildir?
a. Yalnız II
b. Yalnız III
c. I ve II
d. I ve III
e. I,II ve III

10. Liderliğin kişilerin özelliklerinden ziyade diğer davranışları ile ilişkili olduğunu öne
süren liderlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Davranışsal Liderlik Teorileri
b. Özellikler Teorisi
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c. Durumsal Liderlik Teorileri
d. Herzberg’in Çift Etmen Teorisi
e. Vroom’un Beklenti Teorisi

CEVAPLAR
1 a, 2 d, 3 a, 4 c, 5 d, 6 c, 7 c, 8 d, 9 b, 10 a

6. HAVAALANI MÜLKİYET VE İŞLETİM YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. HAVAALANI MÜLKİYET VE İŞLETİM YAPISI
6.1.Havaalanlarında Yaşanan Değişimler
6.2.Havalanlarında Mülkiyet ve İşletim yapısı
6.3.Dünyada havaalanı Özelleştirme Uygulamaları
6.4.Türkiye’de havaalanı Mülkiyeti ve İşletimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
• Kamu Özel İşbirliği Nedir ?
• Havaalanlarında yaşanan değişimler nelerdir?
• Havaalanlarında mülkiyet ve İşletim yapısı nasıldır ?
• Özelleştirme Çeşitleri nelerdir?
• Özelleştirme Uygulamaları nelerdir ?
• Türliye’de Havaalanı Mülkiyeti ve İşletimi Nasıldır ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Havaalanı Mülkiyet ve işl.
yapısı

Havaalanı Mülkiyeti konuda
bilgi sahibi olmak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuma faaliyetleri

Havaalanlarında yaşanan
değişimler

Havaalanında yaşanan
değişimler konusunu analiz
etmek

Özelleştirme Nedir? Türleri
nelerdir?

Özelleştirme ve türleri
hakkında bilgi sahibi olmak

Araştırma yaparak

Özelleştirme Uygulamaları
nedir?

Özelleştirme Uyg. konusunu
kavrar

Araştırma yaparak

Dünyadaki Özelleştirme
Uyg. nelerdir?

Dünyadaki Özelletirme
Uygulamalarını öğrenir

Yayınları okumak

Araştırma yaparak

Anahtar Kavramlar
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• Havaalanı Mülkiyeti
• Havaalanı İşletimi
• Özelleştirme
• Kamu Özel İş Birliği
• Yap-İşlet-Devret

6. Havaalanı Mülkiyet ve İşletim yapısı
GİRİŞ
Havayolu ulaştırması sektörü son 30 yılda çok hızlı büyüme yaşamıştır. Bunun temel nedeni
ise yirminci yüzyılda havacılık alanında kaydedilen yapısal ve teknolojik gelişmeler ve dünya
ekonomisinde yaşanan değişimlerdir. Bu büyüme ile birlikte talep artmış, havaalanı
kapasiteleri yetersiz kalmış, havaalanı altyapılarına gerekli yatırımcıların yapılmaması
durumunda koşulların kötüye anlaşılmış ve hedef olarak öncelikle havaalanı ve hava trafiği
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yetersizliklerinin çözülmesi belirlenmiştir.

Resim 6.1. Hava Ulaşımına Talebin Sürekli Artması ve Havaalanlarının Kapasiteleri28
Kamu kaynaklarının kıt olması ve yatırımlara ayrılan kaynakların kısılması ya da bu
kaynakların daha çok gelir getirmeyen kamu hizmetlerine yönelmesi üzerine, dünyada birçok
ülke yeni yatırımların finansmanı için özelleştirme yöntemini de kullanmaya başlamışlardır.
Burada “özelleştirme” kavramı, havaalanı mülkiyet ve işletme yapısına kamu dışında özel
sektörün de dahil olması anlamında kullanılmıştır. Bu çerçevede, kavram, havaalanının özel
sektöre mülkiyet satışı anlamının da ötesinde kamu ve özel sektörün iş birliği yapmasını ifade
edecek şekilde Kamu Özel İş Birliği – KÖİ (Public Private Partnership – PPP) şeklinde
kullanılmıştır.
Geleneksel anlayışta kamu hizmetlerinin ve bazı malların kamu tarafından üretilmesi anlayışı
hakimken bu faaliyetlere özel sektörün katılımı, son yıllarda artan bir hız kazanmaktadır.
Kamu özel işbirliği yöntemini klasik yöntemlerden ayıran en önemli özellik, özel sektör ile iş
birliğinin sadece inşaat aşamasında değil işletme aşamasında da devam etmesidir. Özel
sektörün bu faaliyetlere katılımının şekline bağlı olarak kamu özel iş birliği modeline de farklı
isimler verilmektedir. Ülkemizde uygulanmakta olan Yap – İşlet – Devret, Yap – İşlet,
İşletme Hakkı Devri ve Yap – Kirala gibi modeller KÖİ uygulamalarının birer örneğidir.
Havaalanlarında da yaygın olarak kullanılan KÖİ modeli başlangıçta, ülkelerin altyapı yatırım
gereksinimlerinin karşılanması için bir finansman yöntemi olarak görülürken günümüzde özel
sektörün verimli işletmecilik becerilerinden yararlanılacağı, kamunun ise yatırımların
koordinasyonu, denetleme ve politika belirleme görevlerini üstlendiği bir yöntem modeline
dönüşmektedir.

28
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6.1. Havaalanlarında Yaşanan Değişimler
20. yüzyılın son çeyreğinde ekonomik, sosyal ve siyasal anlamdaki etkileşimler ve değişimler
sonucunda, tüm altyapı hizmetlerinde olduğu gibi, havayolu ulaştırması sektöründe de
devletin rolü birtakım değişikliklere uğramış, hizmet üreten ve işleten devlet anlayışından,
politika belirleyen ve regüle eden devlet anlayışına doğru bir dönüşüm yaşamıştır. Havayolu
ulaştırması içinde havaalanları açısından yaşanan değişimler şu üç grupta toplanabilir:
 Ticarileşme
 Özelleştirme
 Küreselleşme

6.1.1. Ticarileşme
Humphreys tarafından yapılan tanıma göre ticarileşme, kamu elinde bulunan işletmelerde
ticari hedef ve amaçların yönetim anlayışlarına dahil edilmesidir. Havaalanlarının kamu
hizmeti anlayışındaki yönetim biçiminden ticari iş odaklı hale dönüşmesini sağlayan ve ilk
olarak Avrupa’ da ortaya çıkan ticarileşme hareketi, daha bağımsız havaalanı otoritelerinin
kurulmasıyla, havaalanlarına özel şirketlerle yatırım ve ortaklık yollarının açılmasına imkan
vermiş, bahsi geçen işletmeler bu sayede daha fazla ticari ve operasyonel özgürlüğe
kavuşmuşlardır.
Burada temel olarak havaalanının mülkiyeti kamuda kalmakta, fakat yönetim anlayışı kamu
elinde ya da özel sektör eliyle farklılaşmaktadır. Havaalanlarının daha ticari işletmelere
dönüşümünde öncelikle hedef müşteri kitlesi genişletilmiştir. Geleneksel modele göre
havaalanının müşterisi yalnızca havayollarıdır. Bu anlayışa göre, yolcular ve kargo sahipleri
ise havayollarının müşterisi olarak kabul edilmekte, fakat havaalanları için doğrudan müşteri
olarak düşünülmemektedir. Yaşanan ticarileşme hareketi sonunda, yolcular, havayolu
işletmeleri ve acentelerin yanı sıra, havaalanı çalışanları, karşılama/uğurlama amaçlı gelen
ziyaretçiler, çevredeki yerleşimlerde yaşayanlar ve çevrede bulunan işletmeler de havaalanı
müşterileri olarak kabul edilmektedir.
Havacılık dışı gelirlere olan ilginin artması ile ticari alanlara daha fazla yer ayrılmaya
başlanması ve ticari gelirlerde de artış yaşanması bu dönemde yaşanan bir başka gelişme
olmuştur. Bu sayede, havayolu işletmeleri ve dolaylı olarak yolcuları etkileyen havacılık
ücretlerinin (uçak iniş ve park ücretleri vb.) düşük seviyelerde tutulmasının ve ticari
gelirlerden elde edilen kaynağın havaalanı yatırımları için kullanılabilmesinin de mümkün
olacağı anlaşılmıştır.
Havaalanlarının yönetim biçimleri, ticari faaliyetlerinin verimliliğinin ve dolayısıyla havacılık
dışı gelirlerinin belirleyicisi durumundadır. Havaalanlarının ticarileşme sonucunda yeni
kazanç yolları iki gruba ayrılabilir. Bunlar kira gelirleri ve kullanım hakkı gelirleridir.
Kira gelirleri; havayolu şirketlerine, yer hizmeti şirketlerine, uçak sanayi şirketleri ve ikram
(catering) hizmetleri veren işletmelerin kiralanan ofis, hangar, araç park alanı ve diğer hizmet
kiralarından alınan kira gelirleridir.
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Kullanım Hakkı Gelirleri; diğer bir deyişle imtiyaz gelirleri, havaalanı içinde faaliyette
bulunan işletmelerden, bazı imkanlardan yararlanmaları ya da belirli hizmetleri havaalanı
içinde satmaları karşılığında elde edilen paylardır. Bu işletmeler vergili ya da vergisiz (duty
free) mağazalar, ikram hizmeti veren işletmeler (restoran, kafeterya vb.) banka, postane,
seyahat acenteleri, araba kiralama acenteleri, reklam hizmetleri, oto park yerleri ve eğlence
hizmeti sunan işletmeler gibi her türlü ticari faaliyeti sunan işletmelerdir.

6.1.2. Özelleştirme

Dünyada 1980’ li yılların sonuna kadar ilerleyen ticarileşme hareketlerini 1990’ lı yıllarda
özelleştirme uygulamaları izlemiştir. Kamu kaynaklarının kıt olması ya da bu kaynaklarının
gelir getirmeyen ve ticari olmayan kamu hizmetlerine yönelmesi üzerine özelleştirme yöntemi
yeni yatırımlara finansman sağlanması amacıyla uygulamaya başlanmıştır. Gelişmekte olan
ülkelerde 1988 yılında 2.6 milyar dolar olan özelleştirme gelirleri 1992 yılında 23.1 milyar
dolar seviyesine yükselmiş, aynı yıl için gelişmiş ülkelerde özelleştirme gelirleri 17.3 milyar
dolar olarak gerçekleşmiştir. Belirtilen dönem içinde gelişmekte olan ülkelerdeki özelleştirme
gelirlerinin üçte birini ulaştırma, haberleşme ve enerji gibi altyapı sektörlerinden uygulanan
özelleştirmeler oluşturmuştur.
Genel anlamda havaalanı özelleştirmesi, kamu tarafından sahip bulunulan ve sağlanan
havaalanı hizmetlerinden tamamının ya da bir kısmının üretim ve satış haklarının özel hizmet
sunucusuna transfer edilmesidir. Özelleştirme terimi havaalanları için düşünüldüğünde
kamunun, mülkiyetindeki mal ya da hizmetlerden sadece satış yoluyla değil aynı zamanda
kamu/özel ortaklığı ve kiralamalar yoluyla feragat etmesidir. Havaalanı özelleştirmesine yol
açan faktörler 4 grupta toplanabilir:
 Kamu harcamalarında kısıtlamalara gidilmesi yönündeki artan baskılar sonucunda,
hem doğrudan yatırım/sermaye harcamaları hem de sübvasyonlar kısıtlanmıştır.
 Dünyada sürekli artan hava trafiğine cevap verebilecek havaalanı altyapısı için ihtiyaç
duyulan finansman miktarı da gitgide artmaktadır. Dünyada 2000-2010 yılları arasında
ikiye katlanacağı tahmin edilen hava trafiğine cevap verebilecek havaalanı altyapısı
için ihtiyaç duyulan finansman miktarı ICAO tahminlerine göre 350 milyar dolar
olarak tahmin edilmiştir. Bu rakamın kamu tarafından karşılanabilmesi yönündeki
zorluklar yüzünden, özel teşebbüsün havaalanı yatırımlarına yönlendirilebilmesi
üzerine alternatifler düşünülmeye başlanmıştır. Günümüzde de bu artış devam
etmektedir. Boeing’ in tahminlerine göre, 2015-2034 yılları arasında hava taşımacılığı
yolcu pazarı yılda ortalama % 4,9 büyürken, 38.050 yeni uçak hizmete girecektir.
Kargo pazarı ise 1980 yılından bu yana yıllık ortalama % 5.3’ lük bir oranda büyümüş
ve büyümeye de devam etmektedir. Kargo pazarı için 20 yıllık öngörülen yıllık
ortalama büyüme % 4.7’ dir. Bu talep artışları, havaalanı finansman gereksinimde de
artış anlamına gelmektedir.
 Devletin her zaman en iyi hizmet sunucusu olmadığına dair anlayışın giderek
yaygınlaşmasıyla hizmetlere özel kesimin dahil edilerek daha esnek yönetim
anlayışının kurulabileceği de tartışılmaya başlanmıştır.
 Havaalanlarının da bir ticaret ya da iş merkezi haline dönüştürülebileceğinin
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anlaşılması, bu yatırımlara özel şirketlerin ilgisini arttırmıştır.
Havayolu şirketlerinin liberalizasyon içinde bulunmaları, havaalanlarını da daha fazla müşteri
odaklı olmaya itmiş, ticari hale gelen havaalanları özel şirketlerin de yatırım yapma
konusunda ilgisini çekmiştir. İlk olarak 1987 yılında İngiliz Havaalanı İdaresi BAA’ in
(British Airports Authority) özelleştirmesinin ardından hareket giderek hızlanmış, bir çok ülke
özelleştirme uygulaması yapıyor duruma gelmiştir.

6.1.3. Küreselleşme

BAA, Fransız Paris Havaalanları İdaresi ADP (Aeroports de Paris), Frankfurt ve Viyana
Havaalanı yönetimleri uzun bir dönemden beri havaalanı, işletmeciliğinde marka olma
yolunda bir hayli ilerlemiş durumdadırlar. Örneğin ADP inşaat/yapı projelerinin yönetimi
alanında üne kavuşurken, Frankfurt Havaalanı yönetimi İspanya, Newark (New York) ve
Nairobi’ ye kadar uzanan bir coğrafyada yer hizmetleri ve bagaj sistemleri alanında iddialı
hale gelmiştir. Özelleştirme, bu alanda uluslararası fırsatların da doğmasına imkan vermiştir.
Özelleştirme yapılan havaalanlarına ilgi duyanlar yalnızca geleneksel havaalanı yönetim
şirketleri ile sınırlı kalmamıştır. Kargo şirketlerinden inşaat şirketlerine kadar uzanan bir
yelpazede yer alan şirketler de havaalanı yönetimi alanında ortaya çıkmışlardır.
Havaalanı sektörünün de küreselleşme hareketi yaşamakta olduğu izlenmektedir.
Küreselleşme yolunda rekabet için uygun yönetim yapısının, tecrübeli havaalanı işleticisi,
mühendislik şirketi ve finansal ortak şeklinde kurulması uluslararası pazarda aranılan bir şart
olmaktadır.

6.2. Havaalanlarında Mülkiyet ve İşletim Yapısı
Havaalanları kullanılmaya başladığı günden bugüne kadar büyük ölçüde kamunun mülkiyeti
ve işletimi altında faaliyet gösteren kuruluşlar olarak görülmüşlerdir. Ancak özellikle son
çeyrek yüzyılda, hava taşımacılığı sektörünü etkileyen serbestleşme, ticarileşme ve
özelleştirme eğilimleri ile havaalanlarının hem mülkiyet hem de işletim yapısı değişmiştir. Bu
değişim henüz çok yaygın olmamakla birlikte havaalanı sektöründe yaşanan küreselleşmenin
etkisiyle yayılma hızının daha da artması beklenmektedir.
Havaalanı mülkiyet ve işletim biçimleri açısından farklı sınıflamalar yapıldığı görülmektedir.
Bunun nedeni uygulamaların ülkeden ülkeye ve hatta aynı ülke içerisinde çeşitlilik
göstermektedir. Aslında günümüzde dünya çapında havaalanlarının mülkiyet ve işletim
yapısı, kamu ile özel sektör arasında çeşitli düzeylerde yer alan bir görünüm sergilemektedir.
Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir;
 Tamamen kamu idaresi altında,
 Kısmi özelleştirme ve
 Tamamen özelleştirme
Bu görünüme paralel olarak havaalanlarının mülkiyet ve işletim biçimleri Tablo 3.1’ de
görüldüğü gibi üç ana başlık altında toplanabilir:
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Mülkiyeti ve işletimi devlete ait havaalanları,
Devlet ve özel teşebbüs ortak mülkiyetinde ve işletimindeki havaalanları ve
Özel mülkiyete ait havaalanlarıdır.

Mülkiyeti ve İşletimi
Devlete Ait Havaalanları




Merkezi
Kamu
Mülkiyeti ve İşletimi
Kamu Mülkiyeti ve
Ticari Odaklı Kamu
Şirketleşmesi
Bölgesel veya Yerel
Yönetim Mülkiyeti ve
İşletimi

Devlet ve Özel Teşebbüs
Ortak Mülkiyetinde ve
İşletiminde Havaalanları
 Hisse Senedi Arzı,
 Blok Satış,
 İmtiyaz Devri,
 Proje
Finansmanı
Yoluyla Özelleştirme,
 Yönetim
Sözleşmeleri,
 Ortak
Girişim
Şirketleri

Özel Mülkiyete Ait
Havaalanları

Tablo 6.1. Havaalanı Mülkiyet ve İşletim Biçimleri29

6.2.1. Mülkiyeti ve İşletimi Devlete Ait Havaalanları

Havaalanları birçok ülkede kamu mülkiyetinde bulunmaktadır. Bunun en temel nedeni,
havaalanlarında sunulan hizmetin kamu hizmeti olarak görülmesidir. Havaalanlarında devlet
mülkiyeti ve işletiminin üç temel biçimi;
 Merkezi Kamu Mülkiyeti ve İşletimi,
 Kamu Mülkiyeti ve Ticari Odaklı Kamu Şirketleşmesi ve
 Bölgesel veya Yerel Yönetim Mülkiyeti ve İşletimidir.
Bu uygulamaların her biri aşağıda kısaca açıklanmıştır.
 Merkezi Kamu Mülkiyeti ve İşletimi: Dünyada havaalanlarının büyük bir
çoğunluğun doğrudan kamuya ait olup, merkezi hükümetler tarafından işletildiği
görülmektedir. Bu durum genellikle, devletin bir kurumunun (Ulaştırma/Savunma
Bakanlığı/Havaalanı İdaresi vb.) ülkedeki tüm sivil havaalanlarının mülkiyetine sahip
olması ve işletiminden sorumlu olması şeklinde uygulanmaktadır.
Bu modelin temel özelliği, finansman
kullanılmasıdır. İlgili kuruluşlar, merkezi
havaalanlarının finansmanlarında doğrudan
kuruluşlarından sağladıkları kaynakları
yararlanamamaktadırlar.


29

yönetim olarak kamı kaynaklarının
yönetimlerin mülkiyet ve işletimindeki
devlet veya dolaylı olarak resmi finans
kullanmakta ve özel finansmandan

Kamu Mülkiyeti ve Ticari Odaklı Kamu Şirketleşmesi: Kamu yönetimleri
envanterlerindeki havaalanlarının daha özerk yönetimle daha iyi ve daha ticari odaklı
işletileceği fikrinden hareketle, söz konusu havaalanlarının işletimlerini, mülkiyeti
kamuda kalmak şartıyla, oluşturdukları özerk statüye sahip kamu şirketlerine
devretmektedirler.

Kuyucak,2007
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Havaalanlarında yönetsel ve finansal özerkliği sağlamak ve büyük çaplı finansman
gereksinimi karşılayabilmek için özel sermaye piyasalarına girişi kolaylaştırmak
amacıyla havaalanı kamu şirketleri (airport public corporations) oluşturulmaya
başlanmıştır. Hukuki yapısı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, bu şirketlerin temel
amacı, daha profesyonel bir yönetim anlayışı ve kadrosunu sağlayabilmektir. Bu
şirketler havaalanlarında ticarileşme anlayışının gelişmesi ile yaygınlaşan
işletmelerdir. 1966 yılında kurulan İngiliz havaalanı kuruluşu BAA, ticari odaklı ilk
ulusal havaalanı işletmeciliği şirketidir. Daha ileriki yıllarda İspanya (AENA) ve
İrlanda (Aer Rienta of Ireland) gibi çeşitli ülkelerde kamuya ait havaalanı işletmeciliği
şirketleri kurulmuştur.


Bölgesel/Yerel Yönetim Mülkiyeti ve İşletimi: Özellikle ABD, Avustralya ve
İngiltere’de yaygın olarak kullanılan bir model ise merkezi ve/veya federal mülkiyet
ve işletime alternatif olarak eyalet ve belediye gibi yerel yönetimlerin havaalanı
mülkiyeti ve işletimine sahip olmasıdır. Bölgesel ekonominin bir uyaranı olarak
işletilen havaalanlarının bazıları ticari kaygılar düşünülmeden işletilmektedir. Bölgesel
mülkiyete sahip havaalanlarının işletimi de ülkeler arasında farklılık
gösterebilmektedir. Havaalanları, liman otoriteleri gibi özerk kuruluşlar tarafından
işletilebileceği gibi, bir ya da birden fazla havaalanının ya da havaalanı ve limanların
işletiminden sorumlu bölgesel bir işletmenin oluşturulduğu da görülmektedir.

6.2.2. Devlet ve Özel Teşebbüs Ortak Mülkiyetinde ve İşletimindeki
Havaalanları
Havaalanı mülkiyet ve işletiminde devletin yanı sıra özel işletmelerin de rol almaya başlaması
ile bu sektörde özelleştirmeden bahsedilmeye başlanmıştır. Özelleştirme, işletmenin
yönetim, sermaye ya da mülkiyet yapılarından bir ya da birkaçındaki değişimlerle
gerçekleşmektedir. Bu nedenle özelleştirme ile ilgili tek bir tanım ve tek bir teori ortaya
konması güç olmaktadır. Aslında tam bir özelleştirme yerine, özel sektör işletmeciliğinin
kamunun mülkiyet ve işletimindeki havaalanlarına çeşitli düzeylerdeki yayılımından söz
edilmesi daha doğru bir yaklaşımdır. Çünkü “özelleştirme” kelimesi çoğu zaman “kamu
işletmelerinin satış yoluyla tamamen özel işletmeler haline dönüştürülmesi” şeklinde
algılanmaktadır. Oysa, havaalanı sektörü için tamamen özelleştirme marjinal düzeyde
gerçekleşmektedir.
Özenen’e göre, özelleştirme terimi havaalanları için düşünüldüğünde devletin, mülkiyetindeki
mal ya da hizmetlerden sadece satış yoluyla değil, aynı zamanda kamu/özel ortaklığı ve
kiralamalar, yoluyla feragat etmesidir. Gerçek anlamda özelleştirmeden bahsedebilmek için
uygulamaya konu olan kamu iktisadi teşebbüsünün en az % 51’ inin kamudan özel teşebbüsün
eline geçmesi gerekmektedir. Ancak havaalanı sektörü için birçok durumda % 51 mülkiyet
transferinin gerçekleşmediği ancak, özelleştirme mantığına dayanan ve özelleştirme benzeri
uygulamalar olarak da adlandırılan uygulamaların havaalanı özelleştirmesi başlığı altında
incelendiği görülmektedir. Bu nedenle de son yıllarda özelleştirme terimi yerine daha önce de
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belirttiğimiz gibi, Kamu Özel İş Birliği (KÖİ) teriminin tercih edildiğini görmekteyiz.
Dünya çapında genel olarak serbestleşme ve ticarileşme sürecinin etkisiyle gelişen havaalanı
özelleştirme eğilimlerinin kısmi özelleştirme şeklinde ortaya çıktığı görülmektedir. Böylece
devletler havaalanı gibi büyük yatırımlar üzerinde az da olsa bir payı ellerinde tutmakla
güvence sağlamayı tercih etmektedir. Şekil 3.1, havaalanlarında uygulanan kamudan özele
havaalanı mülkiyeti ve işletim biçimlerinin görünümünü arz etmektedir.

Şekil 6.1. Havaalanlarında Kamu-Özel İşbirliği Yelpazesi30
Farklı sınıflandırmalar olmakla birlikte; genel olarak havaalanlarında uygulanan özelleştirme
yöntemlerini altı başlık altında incelemek olanaklıdır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
 Hisse senedi arzı,
 Blok satış,
 İmtiyaz devri,
 Proje finansmanı yoluyla özelleştirme ve
 Yönetim sözleşmeleri,
 Ortak girişim şirketleri

6.2.2.1. Hisse Senedi Arzı
Havaalanı ilave finansman ihtiyacı için kullanılan bir modeldir. Havaalanı hisselerinin
tamamının ya da bir bölümünün hisse senedi piyasalarında işlem görmesi ile yatırımlar için
ekonomik riskin yeni yatırımcılarla paylaşılması olanaklı hale gelmekte ve devlet
kaynaklarına gereksinim ortadan kalkmakta ya da azalmaktadır. Yüksek büyüme potansiyeli,
sınırlı rekabet ve ticari gelir fırsatları potansiyeli havaalanlarını sermaye piyasaları için cazip
yatırım alanları haline getirmektedir. Tek bir yatırımcının şirketin önemli bir kısmını ele
geçirmesini engellemek için alınabilecek en yüksek hisse miktarı konusunda sınırlar
getirilmekte ve ulusal çıkarların korunması gerekçesiyle hükümetlere ait bir “altın pay”
(golden share) bırakılmaktadır. Örneğin İngiltere’ de 1987 yılında % 100 oranında halka arz
edilen BAA için, bireysel sahip olunabilecek hisse payı % 15 ile sınırlandırılmıştır. Tamamen
olmasa da belli oranlarda hisse senedi arzı, hisse sahiplerinin yatırımlarının karşılığını verme
zorunluluğu ile etkin bir yönetime olanak tanımaktadır. Aynı zamanda çalışanlara şirket
hisselerinden verilmesi yoluyla da çalışanların daha etkin çalışması sağlanabilmektedir.

6.2.2.2. Blok Satış

30

Kuyucak,Vasigh,2011
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Bu yöntemde havaalanının tamamı ya da bir bölümü ticari bir ortağa ya da yatırımcılar
konsorsiyumuna satılmaktadır. Bu satışlarda yatırımcının finansal yeterliliği yanında yönetim
ve teknoloji uzmanlığına sahip olması da göz önünde tutulmaktadır. Böylece pasif
yatırımcılar yerine stratejik ortaklarla iş birliği yapılmakta ve havaalanının daha etkin
yönetimi sağlanmaktadır. Havaalanlarının uzun dönemli kiralamalarla stratejik ortak ya da
konsorsiyumlara kiralanması uygulamaları da bu kapsamda ele alınabilmektedir. Bu stratejik
ortaklar da genellikle başka ülkelerdeki başarılı havaalanı şirketleri olmakta ya da
konsorsiyumda bu özelliklere sahip bir havaalanı şirketi bulunmaktadır.

6.2.2.3. İmtiyaz Devri

Bu yöntemde havaalanı yönetimi, belirlenmiş bir süre için, havaalanının bir imtiyazını
satmakta ya da kiralamaktadır. 20 – 30 yıllık sürelerle yapılan bu devir işleminin uygulaması
farklılıklar göstermekle birlikte, genellikle bir ücrete ek olarak yıllık ücretin belli oranında
yatırım ve/veya ödeme garantisi istenmektedir. Bu bedel, kardan ya cirodan pay ve/veya kira
geliri şeklinde olabilir. Örneğin, vergisiz mağazaların işletim haklarının tamamının tek bir
vergisiz mağaza işletmeciliği uzmanı şirkete verilmesi ya da mağazaların tek tek farklı
şirketlere verilmesi imtiyaz devridir. İmtiyaz devri özellikle hükümetlerin kamuya ait
varlıkları tamamen özel sektöre bırakmak istemediği ve kontrolü elinde tutmayı arzuladığı
ülkeler için cazip bir modeldir. 1990’ larda birçok Güney Amerika ülkesinde bu şekilde devir
anlaşmaları imzalanmıştır.

6.2.2.4. Proje Finansmanı Yoluyla Özelleştirme

Çeşitli uygulama şekilleri olan proje finansmanı yoluyla özelleştirme yaklaşımlarının en çok
bilinen kısaca YİD olarak ifade edilen Yap – İşlet – Devret (Build – Operate – Transfer –
BOT) modelidir. İleride daha ayrıntılı açıklayacağımız bu modelde özel yatırımcı bir
havaalanını ya da terminal gibi havaalanının belli bir kolaylığını inşa etmekte ya da
geliştirmekte ve daha sonra belirlenmiş bir zaman diliminde bu kolaylığı işletme hakkını elde
etmektedir. Havaalanı yatırımları için dünyanın çeşitli yerlerinde genellikle bu süre 20 – 50
yıl arasında değişen uzun vadeleri kapsamaktadır. Türkiye’ de ise bu uygulamanın farklı
sürelerinin yer aldığı örnekleri vardır. Bu yöntemde özel şirket, temel olarak ticari riski
üstlenmekte ve buna karşılık projenin işletme gelirine sahip olmaktadır. Bazı durumlarda
garantiler verilmesi de söz konusudur. İmtiyaz süresi bitiminde hükümet geliştirilmiş
havaalanı yatırımını devralmakta veya farklı bir yöntemle işletme süresi uzatılabilmektedir.

6.2.2.5. Yönetim Sözleşmeleri
Havaalanı özelleştirme modelleri arasında en az radikal olanı, mülkiyet kamuda kalmak üzere
havaalanı günlük operasyonlarının yönetiminin sözleşme karşılığı uzman şirketlere
devredilmesidir. Bu yöntemde devralan şirket, genellikle havaalanının performansı ile ilişkili
bir yıllık ücreti devlete ödemekle yükümlüdür. Yatırımlar devlet tarafından üstlenilmekte ve
dolayısıyla ekonomik risk devlet ve sözleşmeye taraf olan şirket arasında paylaşılmaktadır.
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Özellikle havaalanı yönetimi konusunda uzmanlaşmış birçok Avrupalı şirket dünyanın çeşitli
bölgelerinde yönetim uzmanlıklarını bu şekilde kullanmakta ve havaalanı işletmeciliğinde
küreselleşme bu yolla gerçekleşmektedir. Son yıllarda sayıları artan uzman şirketler
arasındaki rekabet de hükümetlerin yönetim sözleşmelerinde rekabetçi avantajlardan
yararlanmalarını sağlayabilmektedir. Her ne kadar havaalanı finansman sorunu için doğrudan
bir çözüm sağlamasa da bu yöntemle uzman şirketlerin havaalanına getireceği profesyonel
yönetim deneyimi önemlidir. Böylece havaalanlarının ticari gelişimi için fırsatlar yaratmak
suretiyle, havaalanı için güçlü bir nakit akışı sağlanabilmekte ve büyüme için kaynaklar
artırılabilmektedir.

Resim 6.2. Havaalanı İşletmeciliği Alanının Küreselleşmesinde Önemli Bir Araç:
Havaalanlarında Uygulanan Yönetim Sözleşmeleri31

6.2.2.6. Ortak Girişim Şirketleri

Bir havaalanı yatırımının kamu ve özel sektör iş birliği ile kurulan bir ortak girişim şirketi
tarafından gerçekleştirilmesidir. İşletmeciliği de gerçekleştiren bu şirket, özerk bir işletme
olarak faaliyet göstermekte ve ilgili kamu kuruluşunun gözetim ve denetimi altında
bulunmaktadır. Şirket kısıtlı bir yönetsel ve finansal otonomiye sahiptir. Japonya’ da 1994
yılında faaliyete açılan Kansai Uluslararası Havaalanı, bu işletim biçiminin ilk örneği
olmuştur.
Uluslararası Havaalanları Konseyi (Airports Council International – ACI) ise
havaalanlarında uygulanan özelleştirme çeşitlerini sekiz başlık altında toplamaktadır:
1. Kalıcı İmtiyaz/Ticari Satış (Perpetual Franchise – Trade Sale): Havaalanı
31
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

mülkiyeti, finansmanı ve işletme hakkı kalıcı olrak özel şirkete devredilmektedir.
Devlet emniyet, kalite ve bazen de fiyat/kar miktarlarını düzenlemektedir. 1987
yılında İngiltere’ de BAA’ in özelleştirmesi, halka arz edilen hisse satışı yöntemi ile
yapılmıştır. Bunu, Viyana, Kopenhag, Roma ve Auckland Havaalanlarının
özelleştirmesi izlemiştir. Sınırlı rekabet ortamı ve uygun ticari karların bulunması bu
tip satışlara borsalardaki talebi arttırmıştır.
Satın al –Yap – İşlet (Buy Built Operate): Özel şirket mevcut havaalanını devletten
satın alır, gerekli yatırımları yapar ve işletir. Az gelişmiş, yetersiz havaalanları için
uygun bir modeldir.
Yap – İşlet – Devret (Built Operate Transfer): Şu ana kadar en yaygın modeldir.
Özel şirkete verilen imtiyaz ile belli bir yatırımın yapılması karşılığında, finansman ve
işletim hakkı belli bir süre (genellikle 50 yıla kadar) devletten özel kesime geçer.
Yap – Mülk edin – İşlet – Devret (Build Own Operate Transfer): YİD’ deb farklı
işletim döneminde havaalanı mülkiyeti özel şirkete aittir.
Yap – Devret – İşlet (Build Transfer Operate): Özel şirket, tasarım, yapım ve
finansman işini bitirince mülkiyeti devreder ve ardından devletten uzun dönemli
kiralar. Bazı vergi avantajları nedeniyle tercih edilmektedir. Bu şekilde havaalanı
kamu havaalanlarının yararlandığı yardımlardan da pay alabilmektedir.
Kısmi Finansman (Wraparound Addition): Özel şirketin, havaalanı hizmet
birimlerinden terminal ya da otopark gibi belirli bir kısmını finanse etmesidir.
Kirala – Geliştir – İşlet (Lease Develop Operate): Özel şirket mevcut bir
havaalanını uzun dönemli olarak devletten kiralar ve kar paylaşımı anlaşması yaparak
mülkiyet devlette kalacak şekilde işletir.
Yönetim Ortaklığı (Management Contract): Havaalanı mülkiyeti devlettedir ama
ortaklığa katılanlar da yönetimden sorumlu durumdadırlar. Örneğin İngiliz BAA,
ABD’ de bazı havaalanlarının yönetimine katılmış durumdadır. Devlet, bu durumda
yine yatırım yapmak durumundadır. Ekonomik riskler ise ortaklar arasında
paylaşılmaktadır. Devletin politik olarak mülkiyet gücünü elinde tutmak istediği, özel
şirketlerin ise ekonomik riski tek başlarına üstlenmek istemedikleri durumlarda
yönetim ortaklığı uygun bir metod olarak belirlenmektedir.

6.2.3. Özel Mülkiyete Ait Havaalanları
Mülkiyet ve işletim biçimleri yelpazesinin diğer ucunda tamamen özel mülkiyete ve işletime
sahip ticari havaalanları bulunmaktadır. Havaalanı sektöründe tam özel mülkiyet, genel
havacılık havaalanları arasında daha yaygın görülmektedir. Başta ABD olmak üzere tüm
dünyada genel havacılık havaalanlarının birçoğu özel mülkiyete aittir. Örnek vermek
gerekirse ülkemizdeki Hezarfen Havaalanı, Hezarfen Havacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
mülkiyet ve işletiminde İstanbul’da genel havacılık ve eğitim uçuşlarına hizmet veren özel bir
havaalanıdır. Geçmişten beri ticari havaalanlarında özel mülkiyet sınırlı kalmakla birlikte,
günümüzde tamamen özel teşebbüse ait havaalanlarının da sayısının arttığı görülmektedir.
Tamamen özel mülkiyet iki biçimde gerçekleşmektedir. İlk olarak, havaalanı kamu şirketi
olarak işletilen mevcut bir havaalanının tamamen ya da kısmen devredilmesi söz konusudur.
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İngiltere’de BAA özelleştirmesi bu şekilde gerçekleşmiştir. Daha kısıtlı kullanıma sahip ikinci
yöntem ise yeni bir havaalanı kolaylığının yapımında ve/veya genişletilmesinde özel
mülkiyete başvurulmasıdır. BOOT modelinin farklı uygulamaları ile özel mülkiyet ve işletime
olanak sağlayan proje finansman modelleri bu kapsamda ele alınabilir. Bu açık uçlu imtiyaz
devri Yap – Sahip ol – İşlet (Build – Own – Operate – BOO) ya da Satın al – Yap – İşlet –
(Buy – Build – Operate – BBO) uygulamaları şeklinde olabilmektedir. Bu yöntemlerden
ilkinde imtiyaz süresi sonunda havaalanı mülkiyeti devlete devredilmemekte, ikincisinde se
havaalanı imtiyaz sözleşmesi ile devletten satın alınmaktadır. Mülkiyet hakkı özel sektörde
kalmaktadır. London City Airport – İngiltere ve Freeport – Bahamalar bu finansman
yöntemine örnek oluşturmaktadır.
Yukarıda özetlenen bilgiler çerçevesinde görüldüğü üzere havaalanı mülkiyet ve işletiminde
halen dünyada çok sayıda model uygulanmaktadır. Hangi modelin seçileceğine karar
vermekte temel ölçütü, riskin kamunun da aralarında bulunduğu çeşitli taraflar arasında nasıl
paylaştırılacağı oluşturmaktadır.
Her yapılan uygulamanın, doğaldır ki birtakım olumsuz ve olumlu sonuçları meydana
gelebilir. Havaalanlarında yapılan özelleştirmeler sonucu da bazı pozitif ve negatif sonuçlar
ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar Tablo 3.2 ‘ de özetlenmiştir.





OLUMLU
Etkinlik ve verimlilik artışı,
Kamu üzerindeki finansal yükün azalması ve
finans kaynaklarına kolay erişim,
Azalan yatırım gereksinimi ve hem kara hem
de hava tarafında modernizasyon,
Ticari odaklanma ve ticari gelirlerin artışı,






OLUMSUZ
Havacılık ücretlerinde artış,
Gereğinden az ya da fazla yatırım,
Hizmet kalitesi problemleri,
Farklı paydaşlar arasında çıkar
çatışmaları,

Tablo 6.2. Havaalanı Özelleştirmesinin Sonuçları32
Görüldüğü üzere, havaalanı özelleştirmeleri bir yandan etkinlik ve verimlilik artışı, kamuya
finansal rahatlık getirme, modernizasyon ve ticari gelir artışı faydalarını sağlarken; diğer
yandan havacılık ücretlerinin yükselmesi, yatırımın optimal seviyede gerçekleşmemesi,
hizmet kalitesinde düşme ve paydaşlar arasında çatışma gibi problemlere neden
olabilmektedir. Bu olumsuz etkileri azaltabilmek üzere devletler kısmi ya da tam özelleştirilen
işletmeleri denetlemek üzere aşağıda açıklayacağımız üzere regülasyon yani düzenleme
mekanizmaları oluşturmaktadırlar.

6.2.4. Havaalanlarında Regülasyon

Havaalanı endüstrisi doğal tekel (doğal monopol) özelliği gösteren endüstriler arasındadır.
Uzun yıllar boyunca kamu işletmeciliği altında faaliyet göstermelerinin temel nedenlerinden
biri de bu doğal tekel olma özellikleridir. Birden fazla firma veya tesis yerine, üretimin ancak
bir firma tarafından yapılması durumunda en düşük maliyetlere ulaşmanın mümkün olduğu
durumlarda doğal tekelden söz edilebilir. Bu gibi endüstrilerde ölçek ekonomileri ve kapsam
32
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ekonomileri söz konusudur. Ölçek ekonomileri, çıktı miktarı arttıkça ortalama maliyetin
düşmesi durumunda ortaya çıkara. Dolayısıyla ölçek ekonomilerinin varlığı durumunda
birden fazla işletme yerine tek bir işletme üretimi daha düşük maliyetle
gerçekleştirebileceğinden bu durumda doğal tekeller oluşur. Bir çeşit ürün yerine aynı yatırım
maliyeti ile ya da çok az ek yatırım maliyeti ile birden fazla ürün çeşidinin üretilebilmesi
durumunda ise kapsam ekonomilerinden söz edilir. Bu durumda ise doğal monopol, ölçek
ekonomilerinden değil, kapsam ekonomilerinden kaynaklanır. Edinilen makine veya ortak
olanaklar üretimin birlikte, ayrı ayrı yapılmasındansa daha ucuza yapılmasına sebep
olmaktadır.
Enerji, gaz, haberleşme, su gibi endüstrilerle birlikte havaalanları da doğal tekeller
arasındadır. Bu endüstrilerde maliyetler küçük bir miktar üretim için oldukça fazladır ve
haberleşme altyapısında olduğu gibi, farklı firmalar tarafından birden fazla altyapının
kurulması da oldukça güçtür. Dolayısıyla bu durumda rekabet, sosyal fayda açısından
arzulanan bir durum olmaz. Çünkü fazla sayıda firmanın üretime katılması altyapı yatırımının
sosyal maliyetleri artıracak şekilde gereksiz artması anlamına gelmektedir. Bu durumda en
düşük maliyetlere ulaşılması mümkün olmaz. Bunun yanında modern yaklaşıma göre,
piyasaya girişlerin rekabetçi firmalar için cazip olmadığı ve piyasada birden fazla işletmenin
varlığını sürdürebilmesinin mümkün olmadığı durumlarda da piyasanın tekel özelliği
kazandığı belirtilir.
Bu gibi piyasalarda devlet, sosyal adaleti sağlamak üzere, bizzat işletmeci olarak piyasalara
müdahale eder. Devletin piyasalarda bizzat faaliyet göstermesi amacıyla kurulan bu kuruluşlar
ülkemizde “Kamu İktisadi Teşebbüsleri”, kısaca KİT’ ler olarak adlandırılmaktadır. Aynı
zamanda, bu yatırımların özel sektörde tek bir işletmenin altından kalkamayacağı kadar büyük
ve alternatif kullanımları olmadığından yüksek riskli yatırımlar olmaları da devletin doğal
tekellerdeki işletmeciliğinin nedenlerinden biridir. Havaalanları da bu nedenlerden dolayı
yıllarca merkezi ya da yerel kamu otoritelerince işletilmiştir.
Ancak özelleştirme uygulamaları ile birlikte devletin rolü de değişmeye başlamıştır. Bu gibi
endüstrilerde, devlet işletmecilikteki payını azalttıkça, düzenleyici ve denetleyici rolü öne
çıkmaya başlamıştır. Esasen doğal tekelin özel sektöre kısmen ya da tamamen devredilmesi
doğal tekel özelliğini ortadan kaldırmamaktadır. Tek bir işletmeye doğa tekelin devri, devlet
eliyle işletilen tekeller yerine özel tekeller yaratacaktır. Bu durumda da rekabetin olmadığı
ortamda tüketiciler, yüksek fiyatlar ya da kalitesiz ürün gibi sosyal anlamda arzulanmayan
sonuçlarla yüz yüze kalabilirler. Bu durumu engellemek için devletler için sosyal
piyasalardaki özel sektör katılımını denetleme yani regüle etme gerekliliği ortaya çıkar.
İktisadi anlamda regülasyon, piyasada miktar, fiyat, giriş-çıkış ve diğer her türlü ekonomik
faaliyetler üzerinde uygulanan vergi ve sübvansiyon gibi yasal sınırlamalar ve idari kontroller
şeklindeki kamusal politika ve uygulamalardır. Daha önce devlet tekelinde olan ve sonrada
özelleştirilen endüstrilerde rekabetin sağlanabilmesi için devlet tarafından yapılan
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düzenlemeler regülasyon olarak ifade edilir. Özel sektörün katılımının sağlandığı havaalanları
için de regülasyon konusu gündeme gelmektedir. Havaalanlarında uygulanmakta olan
regülasyon yani düzenleme yöntemleri; Getiri oranı regülasyonu, tavan fiyat regülasyonu ve
göreli rekabet regülasyonu olarak sıralanmaktadır.
 Getiri Oranı Regülasyonu (Rate of Return Regulation): İç Karlılık Oranı
Regülasyonu ya da Maliyet Artı Kar Regülasyonu olarak da bilinen iç karlılık oranı
regülasyonu, firmanın kazanının regülatör tarafından maliyetin çok üzerinde
olmayacak biçimde kısıtlanmasını ifade eder. Diğer bir deyişle, regüle edilmiş
hizmetten sağlanacak olan gelirin, doğrudan bu hizmeti elde etmek için kullanılan
sermayenin değeriyle orantılı olması gerekir. Yatırımların gerekliliğine regülatör
tarafından karar verilerek yatırım gerçekleştirilir. Bu regülasyon biçimi regüle edilen
firmalara maliyetleri azaltmaları için bir güdü sağlamadığından başarısız olabilir.
Havaalanlarında getiri oranı regülasyonu uygulamasında temel sorun getiri oranının
belirlenmesidir. Bu esnada benchmarking yani benzer endüstrilerle ya da başka
ülkelerle kıyaslama yapılabilir.
Getiri oranı regülasyonun olumsuz yönlerini giderici nitelikte karma bir yöntem olarak
ortaya çıkan hedefi teşvik (incentive) regülasyonunda ise imtiyazlı firmaya belli
hedefleri gerçekleştirmesi karşılığında bazı ödüller verilmektedir. Bu hedefler
genellikle kaynakların tasarrufu ile talep kontrolü ve yönlendirmesiyle ilgilidir.


Tavan Fiyat Regülasyonu Price – Cap veya Retail Price Index – X (RPI – X)
Regulation): Fiyat Tavanı Regülasyonu ya da RPI – X Regülasyonu olarak da bilinen
bu regülasyon yöntemindeki temel mantık, “Şayet bir firma maliyetlerini azalttığında
daha büyük karlar elde edeceğini biliyorsa maliyet tasarrufunda bulunacaktır”
anlayışına dayanır. Bu regülasyon, firmanın elde ettiği karlar ile regüle edilen fiyatlar
arasında bir ilişki kurar ve firmaya maliyetleri azaltılması ve yeni teknolojiler
geliştirmesi yönünde güçlü güdüler sağlar. Tüketici ya da perakende fiyatları
endeksine ve firmanın etkinlik seviyesini gösteren X oranına göre, 3 – 5 yıl gibi belli
periyotlarda her yılın fiyatı bir önceki yıla göre RPI – X oranında artırılır. Firmanın
kontrolü dışındaki maliyet unsurlarını dikkate almak üzere Y faktörü dahil edilebilir,
bu durumda formül RPI – X + Y olur.
Havalanları için tavan fiyat regülasyonu iki biçimde uygulanmaktadır. Tek tarifeli
(single till) ya da çift tarifeli (dual till). Tek tarifeli sistemde, havacılık ücretlerinin
seviyelerinin belirlenmesinde hem havacılık gelir ve maliyetleri; hem de ticari gelir ve
maliyetleri göz önüne alınmaktadır. Çift tarifeli sistem ise havacılık işlevleri ile

havacılık dışı işlevleri birbirinden ayırmada ve havaalanının hava tarafı fiyatlarının
belirlenmesinde yalnızca havacılık gelir ve maliyetlerini dikkate alır.
 Göreli Rekabet (Yardstick Competition): Bu yöntemde doğal tekelin performansı,
seçilen bir hedefe göre değerlendirilmektedir. Seçilen hedef, ülkede aynı sektörde
faaliyet gösteren diğer bölgesel tekellerle birlikte endüstrinin ortalama maliyeti, bunun
mümkün olmadığı durumlarda, diğer ülkelerde tekel olan bir firmanın kar oranı ve
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ortalama maliyetleri olabilmektedir. Tekel, belirlenen hedefi aşıyorsa, karı arttıracak,
ulaşamıyorsa zarar edecektir. Bu yöntem tavan fiyat yöntemi gibi, maliyetleri düşürme
yönünde teşvik sağlayarak üretimde etkinliği artırmaktadır.
Bunların dışında hafif ya da yumuşak regülasyon, fiyat izleme ya da gölge
regülasyon olarak anılan diğer bir regülasyon yönteminde ise havaalanlarında fiyatlar
doğrudan belirlenmeksizin izlenmekte, ancak çok yüksek belirlenmeleri durumunda
müdahale edilmektedir. Bu regülasyon yöntemlerinin her birinin avantaj ve
dezavantajları bulunmaktadır. Bu regülasyon yöntemlerinin her birinin avantaj ve
dezavantajların bulunmaktadır. Ülkelerin kendi koşullarına ve havaalanı
özelleştirmesinden beklentilerine göre regülasyon yöntemine karar verdikleri
görülmektedir. Son yıllarda saf getiri oranı veya tavan fiyatı uygulamaları yerine
melez (hibrid) sistemler daha fazla kabul görmektedir.

6.3. Dünyada Havaalanı Özelleştirme Uygulamaları
Yukarıdaki bölümde de bahsedildiği üzere, ilk olarak 1987 yılında İngiliz BAA’ in
hisselerinin halka arzı yöntemiyle özelleştirmesinin ardından dünyada havaalanı özelleştirme
hareketi giderek hızlanmıştır. Özelleştirme yapılan ülkeler arasında, ABD, Arjantin,
Avuctralya, Japonya, Mısır, Şili, Kamboçya ve Vietnam gibi ülkeler bulunmaktadır. Burada
bu ülkelerden bazılarında yaşanan uygulamalardan bahsedilmiştir.

6.3.1. İngiltere Uygulaması

İngiltere uygulamasının da temel başlangıcı, özelleştirmenin temel amaçları olan, verimliliğin
arttırılması, sübvansiyonların azaltılması, kamu üzerindeki finansman yükünün azaltılması,
özel teşebbüsün ve sermayenin yatırımlara teşvik edilmesi ve ticari işletim ve yönetim
anlayışının elde edilmesi kabul edilebilir. İngiltere’deki havayolu ulaştırması, 10. Yüzyılın
ikinci yarısında büyük bir büyüme yaşayarak, 1950 yılındaki 2 milyon yolcu seviyesinden,
1990 yılında 102 milyon yolcuya ve 2014 yılında da 240 milyon yolcuya yükselmiştir.
1979 – 1992 yılları İngiltere’ de karma ekonomiden serbest Pazar ekonomisine geçiş yılları
olmuştur. Bu politik dönüşümün beraberinde getirdiği özelleştirme ve ticarileşmenin yanı sıra
yapılan çalışmalar, 2005 yılında hava trafiğinin ikiye katlanacağı ve kamu üzerinde ek yük
oluşturacak yatırımlara gereksinim bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunun üzerine 1985
yılında hükümet, büyük havaalanlarında verimliliği arttırmak ve özel teşebbüsü yatırımlara
yönlendirmek kararı almıştır. 1986 yılı İngiltere’ de havaalanı özelleştirmeleri için bir
başlangıç yılı olmuştur. 1987 yılına kadar İngiltere’ deki birçok havaalanı, merkezi ya da
yerel hükümetler tarafından inşa edilmiş ve işletilmiştir. 1986 yılında kabul edilen
Havaalanları Kanunu (1986 Airports Act) ile British Airports Authority tarafından işletilen
havaalanları özelleştirilmiş, yeter havaalanları da ticari şirket statüsüne dönüştürülmüştür.
1986 Havaalanları Kanunu ile BAA, özel şirket haline dönüştürülmüş ve borsada halka
açılmıştır. Çıkan kanun ile ayrıca, son üç yılın ikisinde 1 milyon pound ciro yapan meydanlar
şirket statüsüne dönüştürülmüştür. Bu sayede, yerel otoritenin hisselerini özel şirketlere
satabilmesi mümkün kılınmıştır. Yolcu trafiğinin % 30’ unun kullandığı 16 adet meydan
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finansal açıdan kendi kendine yetebilecek, kar elde edebilen ticari işletmeler haline
dönüştürülmüş, İngiliz Sivil Havacılık Otoritesine de (Civil Aviation Authority CAA)
regülasyon yetkisi verilerek, monopol piyasa şartları tehlikesine karşı havayolu taşıyıcıları
koruma altına alınmıştır.

Resim 6.3. Havaalanları Kanunu İle İngiliz Havaalanı İdaresi BAA’ nın Özel Şirket Haline
Dönüştürülmesi ve Borsada Halka Açılması33
Her ne kadar hükümet özelleştirme yönünde doğruda yönlendirme yapmadıysa da
havaalanları için kamu borçlanmasında 1992 – 1993 yılından itibaren düşüş yaşanması,
havaalanları için büyüme/gelişme programlarına özel teşebbüs sermeyesinin bulunmasını
zorunlu hale getirmiştir. Yatırımları için gerekli finansmanı kendi gelirlerinden temin
edemeyen East Midlands, Cardiff, Bournemouth ve Southend havaalanları satış yoluyla kamu
elinden çıkarılmıştır. 1997 yılına gelindiğinde ticari hale dönüştürülen meydanlardaki
mülkiyet durumu şu üç şekildedir;
 Tamamen özel şirket mülkiyetinde,
 Ticari limited şirket (hisselerinin bir kısmı yerel otorite, bir kısmı da özel şirket elinde
bulunan) ve
 Ticari limited şirket’ tir (hisselerinin tamamı yerel otoritede bulunan).
Özelleştirme öncesinde havaalanı yatırımları için ihtiyaç duyulan kaynak, havaalanlarının
elde ettikleri gelirleri ile karşılanmazken; özelleştirilen havaalanlarının ticari gelirlerinde
yaşanan artış, finansman açığını giderecek boyutlara ulaşmıştır. Southend ve Bournemouth
havaalanlarının özelleştirmesi, zarar eden bu meydanların kamu kaynaklarında sübvanse
edilmesini engellerken, Cardiff ve East Midland meydanlarında özelleştirme uygulaması bu
meydanlardan elde edilen karın, yapılan satış tutarı karşılığında kamudan özel şirkete
devredilmesine yol açmıştır.
Bölge halkının çıkarlarında daha uygun olacağı düşünülerek bazı havaalanlarında kısmi
33
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özelleştirme uygulamasına başvurulmuştur. Bristol ve Birmingham Havaalanlarına ait hisseler
bu kapsamda kısmen yerel yönetim tarafından özel şirketlere satılmıştır. Bu meydanlarda da
ticari faaliyetlere önem verilmişse de; tam özelleştirme uygulanan meydanlardaki performansı
yakalanamamıştır. Kısmi özelleştirmenin tam özelleştirme uygulamasından temel farkı; kamu
yönetiminin kontrolü tamamen bırakmayarak ancak özel teşebbüs sermayesinden de tam
olarak yararlanamayarak, yatırımlar için finansman sağlanmasıdır.

6.3.2. Amerika Birleşik Devletleri Uygulaması

Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en karmaşık havacılık ve havaalanı yapısına sahip olan
devlettir. Ulusal havaalanı sisteminde yaklaşık olarak 3.300 adedinin Federal fonlardan
faydalanmaya uygun olduğu 19.700’ e yakın havaalanı bulunmaktadır. ABD’ de
havaalanlarının çoğunun sahibi eyalet ya da şehir yönetimleridir. ABD uygulamasında farklı
olan durum, kamumun mülkiyeti elinde bulundurup bulundurmaması değil, kamunun
havaalanı işletmeciliğinde havayolu şirketleri ile kurduğu ortaklık ve yatırım finansmanı
yöntemlerindeki farklılıktır. Birçok havaalanı içinde havayolu şirketlerinin kendilerine
kiraladıkları ya da JFK Havaalanında olduğu gibi kendileri için inşa edip uzun dönemli
kullandıkları terminalleri bulunmaktadır.
Havaalanı işletmesi ile ilgili olarak havaalanı yönetimi ve havayolu şirketleri arasında
havaalanı kullanım anlaşması olarak nitelendirilebilecek “Airport Use Agreement”
imzalanmaktadır. 20 – 50 yıllık uzun dönemler için imzalanan bu anlaşmalar ile havaalanı
yönetimini üstlenen şirkete ne kadar kullanım ücretinin verileceği ve bu ücretlendirmenin
nasıl bir metodla hesaplanacağı belirlenmektedir.
Havaalanı Kullanım Anlaşmaları, havayolu taşıyıcılarını havaalanı yatırım projeleri üzerinde
de yetkili kılmaktadır. Çıkarlarda Çoğunluk (Majority In Interest – MII) diye adlandırılan
yönetim yapısı ile anlaşma yapılan havayolu şirketinin onayı alınmadan yeni yatırım ya da
proje düzenlemesi yapılamamaktadır. Bu yapıdaki problem, MII ile mevcut anlaşması olan
taşıyıcıların, havaalanı altyapısı üzerindeki haklarını ya da hakimiyetlerini diğer taşıyıcı
şirketlere karşı kötü kullanabilmeleri tehlikesidir.
Bu konuda ise havayolu şirketlerinin kontrolü ele geçirmesi ve diğer şirketlere karşı rekabet
dışı uygulamada bulunması durumunda “kullan ya da kaybet” (use it or loose it)
uygulaması ile mevcut havaalanı varlıkları havayolu şirketinin elinden alınabilmektedir.
ABD’ de havaalanı özelleştirme amaçları da diğer ülkelerden ve özellikle de Avrupa’daki
ülkelerden farklılık içermektedir. Havaalanı yatırımları için ihtiyaç duyulan ek finansman
zaten, ABD’ deki kamu-özel ilişkileri, ticari bono pazarı ve havayolu şirketleri ile olan
ilişkiler yoluyla karşılanabilmektedir. Kamu mülkiyetinde bulunan havaalanlarında yer
hizmetleri, bagaj handling, temizlik gibi birçok hizmet özel şirketler tarafından verilmektedir.
Örneğin, New York – New Jersey Liman Otoritesi mülkiyetinde bulunan Kennedy, La
Guardia ve Newark Havaalanlarında kamu çalışanı sayısı (yaklaşık 1500) toplam çalışan
sayısının (62.000) yüzde üçünden azdır.
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ABD’ de havaalanları özelleştirmenin temel nedenlerinden biri, yatırım için finansman
sağlanmasından çok verimlilik artışının hedeflenmesidir. Ayrıca, bu yol ile kullanım
ücretlerinde zirve trafik fiyatlandırmasının mümkün olabileceği ve havayolu şirketlerine karşı
daha fazla pazarlık gücü elde edileceği de düşünülmektedir. ABD havaalanlarının
özelleştirilmesi için özel kesimin ilgisini çeken birkaç unsur bulunmaktadır. Bunlar;
 Birçok havaalanının yıllık karı 100 milyon doları aşan durumdadır.
 Dünya çapında tecrübe edinmiş ve mali yapısı iyi olan şirketler ABD pazarına ilgi
duymaktadır.
 Federal yardım miktarı gitgide düşmektedir. 1992 yılında 1.9 milyar dolar olan bu
miktar 1996 yılında 1.45 milyar dolara düşmüştür. 2007’ den beri bu miktarlar daha da
azalmakta, Federal Hükümet, AIP fonlarını her yıl 100 milyon dolara yakın
azaltmaktadır.
 Havaalanı mülkiyetlerini elinde bulunduran yönetimler özelleştirme yoluyla elde
edilen gelir ile bütçe dengelerini kurmak istemektedirler.
1992 yılında çıkarılan direktif yerel ve eyalet yönetimlerini havaalanlarını ve diğer alt yapı
varlıklarını özelleştirebilmeleri konusunda yeniden hareketlendirmiş, 1994 yılında çıkan yeni
direktif ise, altyapı yatırım finansmanı için daha fazla özel teşebbüs katkısı aranması
konusunda tavsiyede bulunmuştur.
O tarihlerde, Yönetim Ortaklığı yöntemi ile yapılmış en büyük anlaşma, BAA’ in İndianapolis
havaalanı yönetimine girmesidir. 1 Ekim 1995 yılından itibaren 10 yılı kapsayan anlaşma ile
BAA, 10 yıllık dönem için toplam 32 milyon dolar tasarruf elde edilmesini garanti etmiş, 58
milyon dolar tasarruf elde edilinceye kadar da ücret talep etmemiştir. BAA’ in hesapları,
havacılık dışı gelirlerin artırılarak ve enerji kullanımı ile işçi ücretlerinden tasarruf yapılarak
dönem içinde 140 milyon dolar tasarruf yapılacağı yönündedir. Bu miktarın % 30’ u BAA’ e
kalması için anlaşılmıştır.
1996 yılında Federal Hükümet, Havaalanı özelleştirmesi Pilot Programı (Airport Privatization
Pilot Program – APPP) başlatmıştır. Ancak özel sektör tarafından işletilen havaalanı sayısını
arttırmada APPP pek fazla başarı elde edememiştir. Başlangıcından bu yana 10 havaalanı
APPP’ ye girmek için başvurmuş, ancak bunlardan yalnızca ikisi tam özelleştirme sürecini
tamamlamıştır. Luis Munoz Marin Uluslararası Havaalanı’ nın uzun dönem kiralama ile
özelleştirme süreci, 2013 yılında onaylanarak tamamlanmıştır. 2000 yılında FAA onayı ile
özelleştirilen Stewart International Havaalanı, sonradan 2007 yılında kamu mülkiyetine geri
verilmiştir. Hendry County Airglades Havaalanı, Program altında tam özelleştirme için halen
FAA onayı beklenmektedir.
FAA Pilot Programı haricinde de ABD’ de özelleştirme uygulamaları yaşanmaktadır. 1997
yılında New York – JFK Havaalanı yeni Uluslararası Terminal Binasının yapımı ve işletim
hakkı Yap – İşlet – Devret Modeli ile 25 yıllık bir dönem için aralarında Amsterdam Schiphol
yönetiminin de bulunduğu konsorsiyumu verilmiştir. Bu, ABD için bu yöntemin uygulandığı
ilk projedir. Bundan sonra da ABD’ de çeşitli projelerle uygulama devam etmiştir. Yakın
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zamanda ülkemizden TAV Havalimanları iştiraki ATÜ Duty Free de gerçekleşen ihaleyi
kazanarak Houston, Teksas’ taki George Bush Havalimanı’ ndaki yaklaşık 700 metrekarelik
vergisiz mağaza alanını 10 yıl süreyle işletme hakkını elde etmiştir.

6.3.3. Avustralya Uygulaması

Avsutralya’ da 1941 yılında Federal Hükümetin tarifeli yolcu seferi düzenlenen meydanların
finansmanına katkıda bulunma kararı almasına değin, meydan finansmanı yerel
yönetimler/eyaletler tarafından karşılanmıştır. Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra artan
trafikle beraber, Federal Hükümet fonları özellikle büyük ve trafiği yoğun meydanlar için
kullanılmıştır.
1988 yılında bir kamu şirketi statüsünde Federal Havaalanları İşletmesi (Federal Airports
Corporation – FAC) kurulmuş, ülkenin en büyük 22 meydanının işletmesi FAC tarafından
devralınmıştır. Bunun dışında kalan bütün meydanların mülkiyeti ve işletmesi yerel
yönetimlere ve diğer havaalanı otoritelerine devredilmiştir. FAC kurulurken temel amaç,
havacılık ücretlerinin mümkün olduğunca düşürülerek ve havacılık dışı faaliyetlere yönelmek
yoluyla gelirlerin yükseltilmesi olmuştur. Kurulan model ile havaalanı yönetimlerine daha
fazla ticari özgürlük ve yetki verilerek yönetime özel teşebbüs ruhu katılmak istenmiştir. Bu
bakımdan, FAC tarzı bir işletmenin kurulması bir ticarileşme hareketidir ve bu hareket
neticesinde artan trafikle beraber meydanların karlılığında artışlar yaşanmıştır.
FAC kurulmadan önce terminaller, hükümetin uzun dönemli kira anlaşmaları yaptığı milli
havayolu şirketleri olan Ansett ve Australian (Qantas) tarafından işletilirken; FAC, hava trafik
kontrolü dışında, terminal de dahil olmak üzere havaalanı işletmeciliğinden ve diğer ticari
hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olmuştur.
Avustralya Havaalanlarındaki iyi performansa rağmen özelleştirme konusu da 1990’ lı yılların
başından itibaren tartışılmaya başlanmıştır. Bunun başlıca nedeni, ülke genelinde uygulanan
ücretlendirme politikasının eleştirilere maruz kalması olmuş; ayrıca, havaalanlarının bir
sistem dahilinde bir bütün olarak işletilmesinin fayda ve zararları da sorgulanmaya
başlanmıştır. Sonuçta, FAC ücretlendirmesini denetleyen kuruluş olan Fiyat Denetimi
Otoritesi (Price Surveillance Authority – PSA) tarafından hazırlanan rapor ile kamu
şirketlerinin özelleştirilmesi önerilmiş ve bu yolla da kamu borçlarının azaltılması
hedeflenmiştir.
1994 yılında Avustralya Hükümeti, elindeki havaalanlarını satma niyetini açıklamıştır. Bu
satışlar ile temel amacın maksimum gelir elde ederek borç yükünün azaltılması olduğu açıktır.
Ancak, hükümet teklifleri değerlendirirken fiyat dışında bazı kriterlerin de önemli olacak
açıklanmıştır. Bunlar;
 Finansal durum,
 Havaalanı geliştirme ve yönetim alanlarında işletme becerileri/tecrübe,
 Yerel katılım oranı,
 Havaalanı geliştirme planları,
 Havaalanı hizmetlerini geliştirme taahhütleri,
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Çevresel planlar ve
FAC çalışanlarına uygulanacak politikalardır.

Hükümet ayrıca, yabancı sermaye/mülkiyet haklarını % 49 ile sınırlamış, yeni yönetimin
çoğunluğunun Avustralya vatandaşı olmasını ya da Avustralya’ da ikamet etmesini şart
koşmuştur. Havaalanı yönetimlerinde havayolu şirketlerinin payı da % 5 ile sınırlanmıştır.
Yöntem çalışmaları neticesinde, tek tek satış yöntemi benimsenmiş ve bunun da halka arz
değil ticari satış yoluyla yapılması öngörülmüştür. Bu arada mevzuat çalışmalarına da hız
verilerek ve “Airport Act – 1995” ile havaalanı satışları sonrasında izlenecek regülatör yapı
hazırlanmış ve buna göre, Australian Competition and Consumer Commission (ACCC –
Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu) regülatör kurum olarak belirlenmiştir.
1995 yılında FAC’ in sahip olduğu meydanlardan 3’ ünün ilk etapta satılması için işlemler
başlatılmıştır. Satışların Satış ve Bilgi Teknolojileri Alımı Dairesi (Office of Asset Sales and
IT Outsourcing) aracılığıyla yapılmasına karar verilmiştir. İhale aşamasında, Ulaştırma ve
Haberleşme Bakanlığının rolü uygulanacak mevzuatı ve düzenlemeleri belirlemek ve teklifleri
ulaştırma politikaları çerçevesinde değerlendirmek olmuştur. 3 meydan için verilen toplam 30
teklif arasından elemeler neticesinde 6 konsorsiyum teklifi uygun bulunmuş, 1997 yılında
toplam 2,1 milyar dolar tutarında satış anlaşmaları imzalanmıştır. Yapılan satış tutarı yani
“Fiyat”; Amortisman, Faiz ve Vergi Dışı Gelir olarak nitelendirilen “Yıllık Kazanç” ın
ortalama 16,8 katı olmuştur. Bu rakam Avrupa için 5 – 10 arasındadır.
1997 yılından hükümet Sydney Bölgesi Havaalanları dışındaki diğer FAC meydanlarını da
satma kararı almıştır. 1997 yılında ortaya çıkan Asya Krizine rağmen, ikinci etap satışları da
başarı ile sonuçlanmış ve toplam 466,7 milyon dolar tutarında satış anlaşmaları yapılmıştır.

6.3.3.1. Regülatör Çerçeve

Özelleştirme yapılmadan önce hükümet, yeni sistemden beklenen hedefleri şu şekilde
açıklamıştır;
 Havaalanı mülkiyetinin devredilmesiyle yeniliğe ve rekabet açık bir sistemin varlığı,
 Havayolu şirketleri açısından haksız rekabete yol açmayacak yönetim yapısının
oluşturulması,
 Hizmetlerde belirlenen standartta kalitenin devam ettirilmesi,
 Uygun fiyatlandırma politikaları ile bölgenin gelişimi için gerekli altyapı
yatırımlarının yapılması ve
 Çevrenin ve kullanıcı haklarının gözetilmesidir.
Özelleştirmeden önce FAC ücretleri PSA denetimindeyken, yeni işleticiler ACCC denetimine
tabi olmuş ve tavan fiyat (price cap) modeli benimsenmiştir. Buna göre hizmetlerde, her
havaalanı için belirlenen bir “X” katsayısının Tüketici Fiyat Endeksinden çıkarılmasıyla
bulunan oranı aşacak biçimde fiyat artışının yapılması yasaklanmıştır. X faktörü Ulaştırma
Bakanlığı tarafından her havaalanı için, verimlilik ve trafik beklentileri gibi bir dizi faktör
kullanılarak hesaplanmaktadır.
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Uygulanan fiyat tavanının bilinen dezavantajlarından birisi kar amaçlı uygulamalar ile
kalitenin optimal seviyesinin altına düşmesi tehlikesidir. Bu sorunun ortadan kaldırılması için,
ACCC uçuşlardaki gecikme, bekleme zamanı, hizmet sağlayıcı donanımların yeterliliği ve
hizmetlerin standartlarından oluşan bir dizi performans kriteri belirlemiştir. Bununla birlikte,
yeni işleticiler havaalanlarını uluslararası havalimanı standartlarında işletmeye ve ilk 1o yıl
için toplam 425 milyon dolar tutarında bakım ve geliştirme yatırımı yapmaya yükümlü
tutulmuşlardır. Regülatör kuruluş olan ACCC 5 yılda bir mevzuat uygunluğu ve pratikte
yaşananlardan yola çıkarak gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapmakla da yetkilidir.
Avusturya uygulamasında fiyat/kazanç oranının Avrupa’ ya nazaran yüksek olması birkaç
nedenle açıklanabilir. Öncelikle o zamana kadar trafiğin hızla arttığı Asya-Pasifik bölgesinde,
uluslararası nitelikte bir havaalanına sahip olma imkanı bulunmamaktaydı. Diğer neden ise
Avustralya’ daki meydanların birbirlerinden coğrafi olarak uzakta bulunmalarından dolayı,
kendi aralarında rekabet içinde bulunmamalarıdır.

6.3.4. Japonya Uygulaması

Japonya Ulaştırma Bakanlığı havaalanı geliştirme/büyüme projelerini yürütmekle görevlidir.
Ancak bu uygulamanın çok yavaş ilerlediği yönünde eleştiriler başlayınca, yeni yatırımların
uygulanması ve işletilmesinde metodlar üzerinde de düşünülmeye başlanmıştır. Japonya’ da
yerel yönetimler havaalanlarının sahibi durumundadır. Ancak, merkezi yönetim havaalanı
ağını geliştirmek ve modernize etmekle sorumludur.
2. Dünya Savaşı sonunda, Japonya’ ya hava taşımacılığı yapma izni ancak 1952’ de
verilmiştir. Büyük ölçekli taşımacılığın başlaması ise 1956 yılını bulmuştur. 1956 tarihli
Havaalanı Geliştirme Kanunu ile ülke havaalanları;
 Uluslararası Havaalanları (Class 1)
 Ana İç Hat Havaalanları (Class 2 A, 2 B)
 Bölgesel Havaalanları (Class C)
olarak üç gruba ayrılmıştır. Tablo 3.3, Japonya’daki havaalanları ve özelliklerini
göstermektedir. Tabloda bahsi geçen birincil yatırımlar, pist, terminal, apron ve taksi yolu gibi
yatırımları kapsarken ikincil yatırımlar ise drenaj, ışıklandırma, bağlantı yolları ve otopark
gibi yatırımları içermektedir.
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Ulaştırma

Bakanlığı

Bakanlığı

Havaalanı

Havaalanı

Otoritesi

Otoritesi

Özel Şirket

Özel Şirket

Ulaştırma

Ulaştırma

Bakanlığı

Bakanlığı

Ulaştırma

Yerel

Bakanlığı

Yönetim

Yerel

Yerel

Yönetim

Yönetim

100

100

-

-

-

-

67

100

55

< 55

50

< 50

Tablo 6.3. Japonya Havaalanları ve Özellikleri34
Japonya’ da havaalanı yatırımları planlaması 5 Yıllık Kalkınma Planları ile yapılmaktadır.
Temel amaç, Japonya’ nın orta vadeli havaalanı ihtiyaçlarını belirlemek ve bu hedef için
gerekli bütçe miktarını ortaya çıkarmaktır. Birinci Plan, 1967 – 1971 ve İkinci Plan, 1971 –
1975 dönemlerini kapsamış, bu plan dönemlerinde 10 adet meydan yapılmıştır. Üçüncü ve
Dördüncü Planlar döneminde gürültü kirliliğini önleyici çevresel yatırımlara ağırlık
verilmiştir. Beşinci ve Altıncı Planlar uluslararası meydanların programlandığı dönem
olmuştur. Yedinci plan ise 1996 – 2000 yıllarını kapsıyorken, yapılan değişiklik ile plan
dönemi 2002 yılına kadar uzatılmıştır.
1970 yılında “Havaalanı Geliştirme Özel Hesabı/Fonu” kurulmuştur. Bu fon ile beş yıllık
planların finansmanı temin edilmiştir. Bu, bir bakıma ABD’ deki Havaalanı Güven Fonu’na
(Airport Trust Fund) benzemektedir. İkinci Plan döneminden itibaren mevcut havaalanı
gelirleri ve bazı kullanım ücretleri ile vergileri bu fona aktarılmaya başlanmıştır. Bu fonun her
yıl ortalama olarak yaklaşık % 10’ u genel bütçeden yapılan transferlerle oluşturulurken,
kalan kısmı kullanıcı ücretleri ve vergilerinden meydana gelmektedir.
Talebin çok artması ve havaalanı geliştirme maliyetlerinin yüksek, arazinin pahalı ve gürültü
önleme projelerinin yüksek maliyetli projeler olması sonucunda mevcut finansman fonlarının
ve genel bütçeden aktarılan paranın yetersiz kalması, terminal gelirlerinin ve Class 2B ve
Class 3 havaalanlarının işletme giderlerinin de fona aktarılmamasından dolayı darboğaz
oluşmuştur. Bundan dolayı hükümet, yeni finansman arayışlarına yönelmiştir.

6.3.4.1. Japonya Havaalanlarında Mülkiyet Tipleri

Japonya’ daki havaalanlarının mülkiyet tipleri üçe ayrılabilir. Bunlar; kamuya ait
havaalanları, kamu şirketleri mülkiyetindeki havaalanları ve kamu özel ortaklığındaki
havaalanlarıdır. Bu havaalanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler şu şekildedir:
a. Kamuya Ait Havaalanları: Tokyo Uluslararası Havaalanı (Haneda) kamuya ait bir
34

Özenen,2003
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havaalanıdır. Kamuya ait havaalanları arasında bir havuz sistemi mevcuttur ve kar
eden meydanın zarar edeni desteklediği bir çapraz sübvasyon uygulaması
bulunmaktadır. Bu uygulama ülkede havaalanı ağı oluşturabilmek amacıyla
uygulanmıştır. Haneda Havaalanında 2006 yılında yapılan yeni terminal ise özel
sektör tarafından yapılmış ve işletilmektedir.
b. Kamu Şirketi Mülkiyetindeki Havaalanları: 1966 tarihli Yeni Tokyo Uluslararası
Havaalanı Otoritesi kanunu ile mevcut kanuna istisna yapılarak, havaalanı yapımı ve
işletimi yetkisi merkezi hükümetten alınmış ve havaalanı otoritesine, Narita
İnternational Airport Corporaiton (NIAA) verilmiştir. Bu uygulama biçimine, mevcut
fonun yetersiz kalması ve projenin uzun dönem için karlı bulunması neden olmuştur.
Narita Havaalanına Japon hükümeti toplam maliyetin % 20’ si tutarında bir katkıda
bulunmuştur. Diğer % 80’ lik kısım için tahvil ihracı yapılmış, bunun da % 70’ ini
Merkezi Yatırım ve Kredi Tahvil aracılığı ile hükümet tarafından satın alınırken, %
30’ u halka arz edilmiştir. 2004 yılında NIAA havaalanı mülkiyet ve satış işletimini
devralmıştır. Çeşitli özelleştirme girişimlerine karşın NIAA halen, % 100 kamu
şirketidir.
Havaalanının mevcut gelirleri büyük ölçüde uçak ve yolcu kullanım ücretlerinden
oluşmaktadır. Dünyadaki diğer büyük meydanlarda kıyaslandığında ticari gelirleri düşüktür.
Bu duruma ticari alanların ve bu alanlardan elde edilebilecek gelirlerin mevcut Kanun ile
sınırlandırılmış olması neden olmaktadır.
c. Kamu Özel Ortaklığı (Joint Stock Corporation): Kansai Havaalanı bu tip için bir
örnektir. Japonya’ nın 24 saat hizmet beren ilk havaalanı olan Kansai Havaalanı,
Kansai İnternational Airport Company Limited tarafından inşa edilmiş ve işletmeye
alınmıştır. Çok pahalı olan bu projede uygulanan metodun amacı, diğer özelleştirme
uygulamalarında bulunan verimlilik artışı oluşturmak isteği değil, proje finansmanına
yerel ve özel şirketlerin de katılımını sağlamaktır. Hükümet Narita için kullanılan %
20 devlet katkısını korumak istemiş, ancak bu proje Narita’ ya göre daha az yapılabilir
bulunduğundan devlet katkısı % 30’ a çıkarılmak istenmiştir. Kalan % 10 ‘ luk fark
için merkezi hükümet, yerel yönetime ve bölgedeki özel şirketlere havaalanı şirketine
yatırım yapmayı tavsiye etmiş, onlar da % 5’ lik oranlarda katkıda bulunmuşlardır.
Şirketin yatırım planları merkezi hükümet tarafından kontrol edilip onaylandığı zaman
uygulanabilmektedir.
2011 yılında ise, Japon Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, 2020 yılına kadar tüm ulusal
havaalanlarını özelleştirmeyi planladığını açıklamıştır. Kansai Uluslararası Havaalanı ve
Osaka Itami Havaalanları halihazırda şirketleştirilmiş bulunan New Kansai International
Airport Company (NKIAC) yönetiminde birleştirilmiş ve şirketin 40 – 50 yıllığına uzun
dönemli yönetim kontratı ile özelleştirmesi gündeme gelmiştir. Japonya’ daki en büyük
havaalanı altyapı projesi olacak olan projede, hava trafik hariç tüm hava tarafı ve şu anda ayrı
işletilen araç park kolaylığı da dahil olmak üzere tüm kara tarafının devri planlanmaktadır.
Kansai’ nin, özelleştirilecek 29 havaalanının ilki olması beklenmektedir.
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6.4. Türkiye’de Havaalanı Mülkiyet ve İşletimi
Ülkemizde hava ulaştırma sektörünün altyapısını oluşturan seyrüsefer hizmetleri ve
havalimanlarının işletme hizmetleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel
Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu, sermayesi ile sınırlı,
Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili ve en son hukuki düzenlemeyle hizmetleri imtiyaz sayılan bir
Kamu İktisadi Kuruluşudur (KİK). KİK’ ler bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) çeşidi
olup imtiyazlı mal ve hizmet üreten kamu işletmeleri bu kapsamda ele alınmaktadır.
DHMİ Genel Müdürlüğü’ nün Ana Statüsü ile belirlenmiş faaliyet konuları, “Sivil havacılık
faaliyetlerinin gereği olan hava taşımacılığı, havalimanlarının işletilmesi, yer hizmetlerinin
yapılması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının
kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili, diğer tesislerin kurulması, işletilmesi ve
modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamaktır” şeklinde belirlenmiştir. Şekil 3.2’ de
DHMİ Merkez teşkilatı organizasyon şeması görülmektedir.

Şekil 6.2. DHMİ Merkez Organizasyon Şeması35
DHMİ, Türk hava sahasında uçuş yapan ve havalimanlarımıza iniş-kalkış yapan uçaklar ile
35

DHMİ 2015-2019 Stratejik Planı,2014
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ülkemiz üzerinden transit geçiş yapan tüm hava araçlarına hava seyrüsefer ve hava trafik
hizmetleri verilmesi görevlerini yerine getirmekte ve Türkiye genelinde sivil hava trafiğine
açık toplam 53 havaalanının 47 adedi, DHMİ tarafından işletilmektedir. DHMİ tarafından
işletilen iç hat ve dış hat seferlere açık havaalanları Tablo 6.4 ‘ te gösterilmektedir.
Tablo 6.4. DHMİ Tarafından İşletilen İç hat ve Dış Hat Seferlere Açık Havaalanları36
3.Adnan

Menderes

1.Atatürk Havalimanı

2.Esenboğa Havalimanı

4.Antalya Havalimanı

5.Muğla Dalaman Havalimanı

7.Trabzon Havalimanı

8.Milas Bodrum Havalimanı

10.Nevşehir Kapadokya Havalimanı

11.Erzurum Havalimanı

13.Amasya-Merzifon Havalimanı

14.Balıkesir Koca Seyit Havalimanı

16.Çanakkale Havalimanı

17.Denizli Çardak Havalimanı

18.Elazığ Havalimanı

19.Erzincan Havalimanı

20.Hatay Havalimanı

21.Kars Havalimanı

22.Kayseri Havalimanı

23.Konya Havalimanı

24.Malatya Havalimanı

25.Muş Havalimanı

26.Samsun Çarşamba Havalimanı

28.Şanlıurfa GAP Havalimanı

29.Tekirdağ Çorlu Havalimanı

31.Van Ferit Melen Havalimanı

32.Batman Havalimanı

Havalimanı
6.Adana Havalimanı
9.Süleyman

Demirel

Havalimanı
12.Gaziantep Havalimanı
Yenişehir

15.Bursa
Havalimanı

27.Sivas

Nuri

Demirağ

Havalimanı
30.Uşak Havalimanı
33.Kocaeli

Cengiz

Topel

Havalimanı

Tablo 6.5. DHMİ tarafından İşletilen Yalnızca İç hat Seferlere Açık Havaalanları37
1.Adıyaman Havalimanı

2.Ağrı Havalimanı

3.Balıkesir Havalimanı

4.Diyarbakır Havalimanı

5.Kahramanmaraş Havalimanı

6.Mardin Havalimanı

7.Siirt Havalimanı

8.Sinop Havalimanı

9.Tokat Havalimanı

10.Gökçeada Havalimanı

11.Iğdır Havalimanı

12.Bingöl Havalimanı

13.Kastamonu Havalimanı

14.Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı

DHMİ’ de halan 8967 personel görev yapmaktadır. Diğer havalimanlarından 4 adedinin
Zafer, Zonguldak-Çaycuma, Aydın-Çıldır ve Antalya Gazipaşa Havalimanlarının kontrol,
denetim ve hava trafik hizmetlerini DHMİ yerine getirirken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda
ise yalnızca hava trafik kontrol hizmetleri DHMİ tarafından yürütülmektedir. Eskişehir Hasan
Polatkan Havalimanı (eski adıyla Anadolu Havaalanı) ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi
36
37
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tarafından işletilmektedir. Havalimanları işletme hizmetlerinin yanı sıra, Kamu Özel Sektör İş
Birliği (KÖİ) modeli ile özel kuruluşlara devredilen havalimanları/terminal binaları
işletmesinin sözleşmeye uygunluğunun kontrolü ve denetimi görevi de Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.
Yap – İşlet – Devret modeli kapsamında geçmişte gerçekleştirilmiş, tamamlanmış ve işletme
sürelerinin bitimini takiben, işletme haklarının kiralama suretiyle devirleri gerçekleştirilmiş
projelerle halen çeşitli aşamalarıyla sürmekte olan Kamu Özel Sektör İş Birliği havaalanı ve
terminal projeleri ile aşağıda Tablo 6.6’ da sıralanmıştır:
Tablo 6.6. Kamu Özel Sektör İşbirliği Havaalanı ve Terminal Projeleri38
1.Antalya Havaalanı I. Dış Hatlar Terminali

8.Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Terminali

2.Antalya Havaalanı II. Dış Hatlar Terminali

9.Dalaman Havaalanı Dış Hatlar Terminali

3.Esenboğa Havaalanı İç Hatlar ve Dış 10.Adnan Menderes Havaalanı İç Hatlar ve
Hatlar Terminali
Dış Hatlar Terminali
4.Milas-Bodrum
Terminali

Havaalanı

Dış

Hatlar 11.Zafer Bölgesel Havaalanı

5.Antalya/Gazipaşa Havaalanı

12.Zonguldak/Çaycuma Havaalanı

6.Çukurova Havaalanı (İhale aşamasında)

13.Sabiha Gökçen Havaalanı Dış Hatlar
Terminal Binası ve Mütemmimleri

7.İstanbul 3. Havaalanı
Türkiye’ de halen DHMİ dışında havaalanı işletim hizmeti gerçekleştiren kamu ve özel
işleticiler ise, Tablo 6.7’ de verilmiştir.
Tablo 6.7. Türkiye’de DHMİ Dışındaki Havaalanı İşleticileri39
İŞLETMECİNİN ADI

HAVAALANI ADI
İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.

Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü

İstanbul Hezarfen Havaalanı

Hezarfen Havacılık Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti

Antalya Gazipaşa Havaalanı

TAV Gazipaşa Yatırım yapım ve İşletim A.Ş.

Zonguldak Çaycuma Havaalanı

Zonguldak özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret
A.Ş.

Zafer Havaalanı

IC İçtaş Zafer Uluslararası Havalimanı Yatırım
ve İşl. A.Ş.

Görmüş olduğunuz üzere Türkiye’ deki havaalanı mülkiyeti ve işletimi de yıllar itibariyle
oldukça farklı aktörlerin yer aldığı bir yapı arz etmeye başlamıştır. Önceleri uzun yıllar
yalnızca DHMİ’ nin mülkiyet ve işletim hakkına sahip olduğu havaalanı sektöründeki özel
38
39
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182

sektör payı, özellikle kara tarafında gitgide artmaktadır.

Uygulamalar
• Havaalanı Mülkiyet ve İşletim yapısını araştırınız?
• Havaalanlarında yaşanan değişimler nelerdir?
• Özelleştirme türleri nelerdir?
• Özelleştirme uygulamaları nelerdir.?
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Uygulama Soruları
• Kamu Özel İş Birliği Nedir?
• Ticarileşme nedir?
• Özelleştirme türleri nelerdir?
• Yap-İşlet-Devret Modeli nedir?
• Dünyadaki Özel. Uygulamalarında ABD Uygulaması nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde havaalanı mülkiyetlerinden bahsedilmiş. Düğnya ve Türkiye genelindeki
uygulamalardan bahsedilmiştir. Bu anlamda kamu-özel iş birliği modelleri irdelenerek,
özelleştirme kavramı dünya ve Tükiye’den örneklerle açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda
değişimlerden biri değildir?
a. Ticarileşme
b. Özelleştirme
c. Devletleştirme
d. Küreselleşme
e. Havacılık dışı gelirlerde artış

dünyadaki

havaalanlarında

yaşanan

2. Aşağıdakilerden hangisi havaalanı özeleştirmesinin nedenlerinden biri değildir?
a. Kamu harcamalarının kısıtlanması yönündeki baskılar
b. Havaalanı altyapısı finansmanının kamu tarafından karşılanmasının zor olması
c. Devletin en iyi hizmet sunucusu olmadığı anlayışının yaygınlaşması
d. Havaalanlarının iş merkezi haline dönüştürülebileceğinin anlaşılması
e. Havacılık gelirlerini artırma isteği
3. Aşağıdakilerden hangisi havaalanı özelleştirme yöntemlerinden biri değildir?
a. Blok satış
b. Yönetim sözleşmeleri
c. Ortak girişim şirketleri
d. Kamu iktisadi teşebbüsleri
e. Hisse senedi arzı
4. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’deki özelleştirmenin temel nedenlerinden biridir?
a. Sübvasyonların arttırılması
b. Trafiğin azalması
c. Kamu üzerindeki finansman yükünün azaltılması
d. Kamu denetiminin yaygınlaştırılması
e. Özel teşebbüslerin ticari işletiminde başarısız olması
5. Aşağıdakilerden hangisi Japonya’daki “Havaalanı Geliştirme Özel Fonu” nun
özelliklerinden biri değildir?
a. ABD’ deki Airport Trust Fund’a benzemektedir.
b. Fonun büyük kısmı gürültü kirliliğini önleyici çevresel yatırımlara ayrılmıştır.
c. Havaalanı gelirleri ile vergiler bu fona aktarılmıştır.
d. Bu fonun yaklaşık % 10’ u genel bütçeden yapılan transferlerle oluşur
e. Fonun % 90’ nını kullanım ücretleri ve vergiler teşkil eder
6. Aşağıdakilerden hangisi havaalanlarında uygulanan özelleştirme yöntemlerinden
değildir?
a. Hisse senedi arzı
b. Blok satış
c. İmtiyaz devri
d. Ortak girişim şirketleri
e. Bilet satışlarından kar elde etme

7. İngiltere’ de ilk özelleştirme hangi yıl yapılmıştır?
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a.
b.
c.
d.
e.
I.
II.
III.

2002
1994
1986
1990
2011

Mülkiyeti ve İşletimi Devlete Ait Havaalanları
Devlet ve Özel Teşebbüs Ortak Mülkiyetinde ve İşletiminde Havaalanları
Özel Mülkiyete Ait Havaalanları
8. Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri havaalanlarının mülkiyet ve işletim biçimleri
içerisinde yer almaktadır?
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. I ve II
d. II ve III
e. I,II ve III
Özel şirket mevcut bir havaalanını uzun dönemli olarak devletten kiralar ve kar
paylaşımı anlaşması yaparak mülkiyet devlette kalacak şekilde işletir.
9. Yukarıda açıklaması verilen özelleştirme çeşidi hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
a. Kirala – Geliştir – İşlet
b. Yönetim Ortaklığı
c. Yap – Mülk edin – İşlet – Devret
d. Satın al –Yap – İşlet
e. Kısmi Finansman


I.
Uluslararası Havaalanları
II.
Ana İç Hat Havaalanları
III.
Bölgesel Havaalanları
10. Yukarıdakilerden hangisi Havaalanı Geliştirme Kanunundaki ülke havaalanları
sınıflandırması içerisinde yer almaktadır?
a. Yalnız I
b. Yalnız III
c. I ve III
d. II ve III
e. I,II ve III

CEVAPLAR
1 c, 2 e, 3 d, 4 c, 5 b, 6 e, 7 c, 8 e, 9 a, 10 e
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7. HAVAALANI EKONOMİK YAPISI VE FİNANSMANI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. HAVAALANI EKONOMİK YAPISI VE FİNANSMANI
7.1.Havaalanı Gelirleri
7.2.Havaalanı Giderleri
7.3.Havacılık Hizmetlerinin Fiyatlandırılması
7.4.Havaalanı Finansmanı Yaklaşımları

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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• Havalanaı Gelirleri Nelerdir ?
• Havaalanı Giderleri Nelerdir?
• Havacılık Hizmetlerinin Fiyatlandırılması Nasıldır ?
• Zirve Fiyatlama Nedir?
• Havaalanı Finansmanı Yaklaşımları nelerdir ?
• Türliye’de Havaalanı finansmanı nasıldır ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Havaalanı Gelirleri

Havaalanı Gelirleri konusu
bilgi sahibi

Okuma faaliyetleri

Havaalanı Giderleri

Havaalanı Giderleri bilgi
sahibi

Okuma faaliyetleri

Havacılık Hizmetleri

Havacılık hizm. fiyat konusu

Fiyatlandırmaları

inceler

Araştırma yaparak

Havaalanı Finansmanları

Havaalanı finansmanını
öğrenir

Yayınları okumak

Anahtar Kavramlar
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• Havacılık Gelirleri
• Havacılık Giderleri
• Fiyatlandırma
• Büyükbaba hakları
• Marjinal Maliyet

7. Havaalanı Ekonomik Yapısı ve Finansmanı
GİRİŞ
Havaalanları, yüksek yatırım maliyeti gerektirmeleri ve ülke güvenliği için kritik olarak kabul
edilmeleri gibi faktörler nedeniyle uzun yıllar yalnızca kamu kaynaklarıyla finanse edilmiştir.
Havaalanlarında her geçen gün artan havacılık talebini, kamunun kaynakları ile karşılamak
gitgide zorlaşmaktadır. Örnek vermek gerekirse her yıl Avrupa havaalanlarını yaklaşık 1.7
milyar yolcu kullanmaktadır. EUROCONTROL günümüz ile 2035 yılı arasındaki trafik
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artışının Avrupa havaalanı ağını zorlayacağını tahmin etmektedir. Güncel havaalanı
genişletme planları dikkate alındığında talebin 1.9 milyon uçuş veya 237 milyon yolculuk
kısmının yani % 12’ sinin karşılanamayacağı ön görülmektedir. Özellikle son 20 – 30 yılda
genel olarak kamu kaynaklarının yetersiz kalması ve yatırımlara ayrılan kaynakların kısılması
gibi nedenlerden dolayı ülkeler yeni havalimanı yatırımlarının finansmanı için yeni yöntemler
kullanmaya başlamıştır.
Son zamanlarda havalimanlarının sağladığı ticari gelirlerin büyüklüğü özel sektörün de
ilgisini çekmeye başlamıştır. Özel sektörün altyapı yatırımlarına finansman desteği
sağlamasının artışıyla havaalanları, yalnızca kamuya ait olma ve kamu tarafından işletilme
özelliklerini, kaybetmeye başlamışlardır.

Resim 7.1. Havaalanlarında Özel Sektör için de Cazip Hale Getiren Ticari Gelir Potansiyeli
Başlamıştır.40

7.1. Havaalanı Gelirleri
Havaalanı gelirleri genellikle iki ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar havayolları ve
yolcuların havaalanı hizmetlerini ve olanaklarını kullanmalarından kaynaklanan havacılık
gelirleri ve ticari faaliyetlerden elde edilen havacılık dışı gelirler olarak
sınıflandırılmaktadır.
Tablo 7.1. Havaalanları Gelir Kaynakları41
Havacılık Gelirleri

Havacılık Dışı Gelirler

İniş Ücretleri

İmtiyazlar

Yolcu Ücretleri

Direkt satışlar (havaalanı operatörünün
işlettiği mağazalar, yiyecek içecek ve diğer
hizmetler)

Uçak Park Ücretleri

Otopark (eğer havaalanı operatörü işletiyorsa

40
41

Anadolu Üniversitesi Görsel Arşivi
Graham,2008
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ya da kiralamışsa)
Hizmet Ücretleri (eğer hizmet havaalanı Kiralar
operatörü tarafından sağlanıyorsa)
Diğer havacılık gelirleri (hava trafik kontrol, Diğer havacılık dışı gelirler (danışmanlık,
ışıklandırma, körük vb.)
ziyaretçi hizmetleri, emlak geliştirme vb.)
Havacılık gelirleri doğrudan uçak operasyonu ile yolcu ve kargo işlemlerinden elde
edilmektedir. Havacılık dışı gelirler ise uçak operasyonları ile doğrudan ilişkili değildir.
Havacılık dışı gelirler, terminal içindeki ticari aktivitelerden ve terminal alanına ödenen
kiralardan elde edilmektedir. Bazı gelirler ise hem havacılık geliri hem de havacılık dışı gelir
olarak sınıflandırılabilir. Örneğin, havaalanın uçak yakıt şirketlerinden elde ettiği gelir direkt
uçuş operasyonuyla ilgili olduğu için havacılık geliri olarak kabul edilebilir. İniş ve yolcu
ücretleri en önemli havacılık gelir kaynaklarıdır. Havacılık dışı gelirin büyük kısmı kiralar ve
kullanım hakkı gelirlerinden yani imtiyazlardan elde edilmektedir. Kullanım hakkı gelirleri
özellikle vergisiz (duty free) ve vergili mağazalar ve restoranlar başta olmak üzere, aynı
zamanda banka, otel danışma masaları, sigorta ve araba kiralama şirketlerinden de elde
edilmektedir. Özellikle toplu taşımacılığın yeterli olmadığı turistik noktalarda araba
kiralamadan elde edilen gelirler son derece yüksektir. Bazı havaalanlarında kullanım hakkı
gelirlerinin yarısını araba kiralama şirketlerinden elde edilen gelirler oluşturmaktadır. Faizden
ve bağlı şirketlerden elde edilen gelirler ise genellikle ayrı bir kategori olan faaliyet dışı
gelirler altında incelenmektedir. Tablo 4.1.’ de havacılık ve havacılık dışı gelirlerin hangi
kalemleri içerdiği genel hatları ile ortaya konulmuştur.
Havacılık gelirleri ve havacılık dışı gelirlerin toplam gelir içerisindeki dağılımı,
havaalanından havaalanına farklılık gösterdiği gibi; ülkeden ülkeye de birtakım özellikler
farklılaşır. ABD’ deki havaalanlarının gelir yapısı diğer ülkelerden farklılık göstermektedir.
Diğer ülkelerdeki havaalanlarının aksine Amerikan havaalanları, toplam gelirlerinin % 75 –
80’ ini havacılık dışı gelirlerden elde ederken, havacılık gelirlerinin payı % 30’ un üzerine
çıkamamaktadır. Bu durumun ilk nedeni, Amerikan havaalanlarında uygulanmayan yolcu
hizmet ücretidir. İkinci nedeni ise Amerikan havaalanlarının yaygın olarak hangar, terminal
binası ve diğer kolaylıkları kiralayarak gelir elde etmelerinden dolayı kira gelirlerinin toplam
içindeki oranının çok yüksek olmasıdır. Amerikan havaalanlarının gelir yapısının önemli bir
diğer özelliği ise birçoğunda uluslararası yolcu sayısının azlığı nedeniyle vergisiz satış
gelirlerinin daha düşük seviyede gerçekleşmesidir.
Gelişmekte olan ülkeler incelendiğinde, gelişmekte olan ülkelerdeki havaalanları gelirlerinin
önemli kısmını havacılık gelirlerinden; çok küçük bir kısmını ise havacılık dışı gelirlerden
sağladığı görülmektedir. Diğer bir özellik ise havacılık hizmetlerinin basit fiyatlanması ve
maliyetlerin dikkate alınmamasıdır. Ayrıca devlet sübvansiyonlarından kaynaklanan indirimli
tarifeler nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin havaalanı gelir seviyeleri Amerikan ve Avrupa
194

havaalanlarına göre oldukça düşüktür. Sadece uluslararası yolcuya sahip havaalanları kar elde
edebilmektedir. Ticari gelir seviyesi, özellikle küçük ve bölgesel havaalanlarında çok
düşüktür. Gelir kaybına yol açan bir diğer önemli neden ise yüksek enflasyon nedeniyle
ülkelerin kendi para birimleri ile belirledikleri ücretlerin kısa zamanda diğer para birimleri
karşısında değer kaybetmesidir. Bu sebeple bazı ülkelerde ücretler ABD dolayı bazında
belirlenerek bu sorun çözülmeye çalışılmaktadır.
Havacılık gelirleri ile ilgili olarak tüm dünyada dikkat çeken bir diğer konu ise havaalanı
ücretlerinin yıllar itibariyle sürekli bir düşme eğilimi gösterdiği ve havayollarının ödediği
havaalanı ücretlerinin, kullandıkları altyapı maliyetinin altında olmasıdır. Günümüzde Avrupa
havaalanlarında, bu ücretlerden elde edilen gelir, toplam havaalanı gelirlerinin % 14’ ünü
oluşturmaktadır. Bu oranın 2008 yılında % 21 civarında olduğu görülmektedir.

7.2. Havaalanı Giderleri
Havaalanı giderleri çeşitli ülkelerde farklı sınıflandırıldıkları için tipik bir maliyet dağılımının
ortaya konması zordur. Şekil 4.1’ de gösterilen maliyet yapısı, Avrupa Komisyonu’ nun
Avrupa Birliği ülkelerindeki havaalanlarındaki maliyet yapıları raporundaki 2012 yılına ait
sayısal verilerden derlenmiştir.

Şekil 7.1. Avrupa Birliği Havaalanları Maliyet Yapısı42
Avrupa Birliği havaalanlarındaki en büyük maliyet kalemi işçilik maliyetleridir. Bu kalemin
toplam maliyetler içindeki payı % 51 civarındadır. Bazı havaalanlarında işçilik maliyetleri
yani personel giderleri toplam maliyetlerin % 65’ ini teşkil etmektedir. Bu yüksek oran,
havaalanı yönetiminin havaalanı aktivitelerini havayolları yerine kendisinin yerine
getirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu aktiviteler yolcu veya bagaj hizmetleri, yük hizmetleri,
yiyecek içecek, vergisiz mağazaların işletilmesi gibi aktivitelerdir. Tüm bu alanlar yoğun
personel istihdam etmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle, havaalanı yönetiminin bu alanlarda
aktif olması toplam maliyet içindeki işçilik maliyetlerinin daha yüksek olmasına neden
olmaktadır.
42

Performance Review Body, 2013
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Diğer maliyetlerden sonraki en büyük maliyet kalemi, amortisman ve sermaye maliyetidir. Bu
maliyet, toplam havaalanı maliyetlerinin % 13’ ünü oluşturmaktadır. Bazı ülkelerdeki farklı
muhasebe uygulamaları nedeniyle bu oran % 10’a kadar düşebilmektedir. Bu düşük, oran bazı
havaalanlarının varlıklarının bir kısmını amortize etmemelerinden kaynaklanmaktadır.
Amortize edilmeyen varlıklar, devlet tarafından veya dış kaynaklarla finanse edilmektedir.
Şekil 4.1’ e göre işçilik ve sermaye maliyeti Avrupa Birliği havaalanlarının toplam
maliyetlerinin üçte ikisini oluşturmaktadır. Diğer operasyonel maliyetler (hava trafik
yönetimi, seyrüsefer, meteoroloji vb.) toplamın % 15’ ini oluşturmaktadır. Elektrik, su gibi
satın alınan hizmetler ile arz edilen donanım ve hizmetin maliyeti % 21’ dir.
ABD’ deki havaalanlarının maliyet yapıları Avrupa Birliği havaalanlarına göre çok daha
farklıdır. Bu durumun çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Birçok ABD havaalanında
terminallerin ve diğer kolaylıkların havayollarına veya diğer kuruluşlara kiralanması ilk
nedendir. Bazı durumlarda havayolları, havaalanı terminalinin sahibi de olabilmektedir. Bu
yerlerin havaalanı otoritesi tarafından işletilmemesi, havaalanı personel giderlerini
azaltmaktadır. Aynı zamanda çok az ABD havaalanı yolcu ve bagaj hizmetlerini kendi
personeliyle yapmaktadır. Diğer havaalanları bu işlemleri havayollarına bırakmaktadırlar.
İkinci olarak, birçok ABD havaalanı, özellikle büyük olanlar, gelişimlerini tahviller her yıl
faiz ödemek zorundadırlar. Bu nedenle birçok ABD havaalanının yıllık maliyetlerinin önemli
bir kısmını tahviller için ödenen faiz oluşturmaktadır. Amortisman ve ödenen faizin
toplamından oluşan sermaye maliyeti Şekil 4.2 ‘ de görüldüğü gibi ABD havaalanlarının
toplam maliyetlerinin % 44’ ünü oluşturmaktadır.

Şekil 7.2. ABD Havaalanları Maliyet Yapısı43

7.3. Havacılık Hizmetlerinin Fiyatlandırılması
Havaalanlarında havacılık hizmetlerinin fiyatlandırılmasında dört temel yaklaşımdan
bahsedebiliriz. Bunlar; geleneksel, maliyet temelli, zirve ve büyükbaba hakları

43

Doganis, 2005
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fiyatlandırmalarıdır. Aşağıdaki bölümde bu yaklaşımlarla ilgili ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

7.3.1. Geleneksel Fiyatlama
Hava ulaşımının ilk gününden itibaren havaalanları temel kamu hizmet sağlayıcısı olarak
görülmüşlerdir. Bu nedenle merkezi veya yerel hükümetler, havaalanı yatırımlarını
desteklemiş ve operasyonel zararlarını sübvanse etmişlerdir. Havaalanı fiyatlandırma
politikaları, sağlanan hizmetlerin maliyetlerini karşılamaya dönük olmuştur. Maliyeti
karşılama prensibi fiyatlandırmanın temelini oluşturmuştur. Havaalanlarının tüm
kullanıcılarının kullanımına açık olması ve kullanıcılar arasında ayrım yapılmaması anlayışı
yaygınlık kazanmıştır. Bu nedenle 1944 Chicago Anlaşması, üye ülkelerin havaalanı
fiyatlandırılmasındaki ayrımcı eylemlerini yasaklanmıştır.
Böylece, havaalanı ücretleri, havaalanında oluşan maliyetlerin kullanıcılara yansıtılmasını
esas alarak belirlenmeye başlanmıştır. Bu uygulama ilk olarak uçak ağırlık esasına göre uçak
iniş ücretlerinde ve daha sonra yolcu ücretlerinde görülmüştür. Zamanla uçak ağırlığını esas
alan ortalama maliyet fiyatlandırması yaklaşımı değişime uğramıştır. Büyük uçakların daha
uzun ve yüksek mukavemetli pistler gerektirmesi bu uçaklar için baz alınan temel ağırlık
ücretinin yükselmesine neden olmuştur. Böylece, havaalanı fiyatlandırmasında ödeme gücü
dikkate alınmaya başlanmıştır. Havaalanı ücretleri, kısa mesafe uçan havayollarına göre uzun
mesafe uçan havayollarının operasyonel maliyetlerinin daha küçük bir kısmını oluşturur. Bu
nedenle uzun mesafe uçan havayolları ve yolcuları daha yüksek havaalanı ücretleri
ödeyebilirler. Birçok havaalanı iniş ve yolcu ücretlerine, mesafeye bağlı ek ücretler
eklemişlerdir.

7.3.2. Maliyet Temelli Fiyatlama
Ekonomistlere göre kaynaklanan en etkili dağılımını sağlayacak fiyatlama politikası ürünün
veya hizmetin fiyatının onun marjinal maliyetine eşit olmasıdır. Marjinal maliyet, bir malın
veya hizmetin üretimi bir birim arttığında toplam maliyette meydana gelen değişikliktir.
Havaalanlarında marjinal maliyet fiyatlaması, havaalanı kullanıcıları arasında kaynakların en
etkili dağıtılmasını sağlamaya dayanmaktadır. Bir havaalanı hizmetinin fiyatı marjinal
maliyetine göre ayarlanırsa bu hizmet yalnızca, o hizmette en az üretim maliyeti kadar değer
veren potansiyel kullanıcılar tarafından tercih edilecektir. Daha az değer verenler ise
hizmetten yararlanamayacaktır. Eğer marjinal maliyet fiyatlaması geçerli olursa havaalanı
yöneticileri kaynakları ek hizmetlerin veya olanakların sağlanmasında kullanılabilecektir.
Bunun nedeni potansiyel kullanıcıların sağlanan birim için marjinal veya ek maliyeti ödemeye
hazır olmalarıdır.
Marjinal maliyet fiyatlamasında yalnızca şimdiki ve gelecekteki maliyetler önemlidir. Bir
terminalin veya pistin maliyeti batık maliyet olduğundan ve onu daha sonra kullanılan
etkilemez. Marjinal maliyetler, kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kısa
vadeli marjinal maliyetler, talepteki değişimi karşılayabilmek için kısa süreli değişiklikler
gösterir. Işıklandırmanın, temizliğin ve fazladan personel almanın yarattığı ek maliyetler kısa
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vadeli marjinal maliyetlere örnek olarak verilebilir. Uzun vadeli marjinal maliyetler ise,
yatırım maliyetleri gibi ek talebi karşılamak için zamanla değişkenlik gösteren maliyetleridir.
Havaalanı ücretlerinin uzun vadeli marjinal maliyetler dikkate alınarak belirlenmesi havaalanı
yatırım programı için önemlidir. Eğer şimdiki kullanıcıların ödediği fiyatlar gelecekte
oluşacak talep için ek kapasite yaratma maliyetini yansıtıyorsa havaalanı yöneticileri, mevcut
talepten kullanıcıların yapılacak yatırımların maliyetlerini karşılamaya istekli olup
olmadıklarını tespit edebilir. Uzun vadeli marjinal fiyatlama yoğun sermaye yatırımı
gerektiren sektörlerce benimsenmemektedir.
Ancak, uzun vadeli marjinal maliyet fiyatlamasının havaalanı gibi yüksek yatırım gerektiren
sektörlerde kullanılmasının bazı güçlükleri de vardır. Bu durumun ilk nedeni, tek bir piste
sahip havaalanına ek bir pist yapılması havaalanı kapasitesini bir anda iki katına
çıkardığından gerçek anlamda marjinal değildir. Uygulamadaki zorluğun ikinci nedeni ise
havaalanlarının çoklu hizmetler üretmesi (taksi yolları, hava köprüleri, yolcu salonları gibi) bu
fiyatlamanın uygulanmasını zorlaştırır. Son neden ise havaalanı hizmetlerine olan talebin
dönemsel olarak değişmesinin problemler yaratmasıdır. Bu nedenlerle maliyet temelli
fiyatlamanın uygulanmasında havaalanları, kısa vadeli ve uzun vadeli maliyetlerin birleşimini
dikkate almak zorundadır.

7.3.3. Zirve Fiyatlama
Geleneksel ortalama maliyet fiyatlandırmasında, havaalanı altyapısı yatırım ve işletme
giderlerinden her kullanıcı başına düşen miktar hesaplanarak ortalama bir bedel bulunmakta
ve bu ortalama bedel günün her saatinde geçerli olmaktaydı. Ancak zamanla, bir havaalanı
trafiğinin en yoğun olduğu zirve saatlerde kullanmakla, trafiğin daha az olduğu saatlerde
kullanmanın bedelinin aynı olmaması görüşü ağırlık kazanmaya başlamıştır. Çünkü
havaalanını kullanan her uçak, sadece kendisiyle ilgili maliyetleri ortaya çıkarmamakta, diğer
uçakların gecikmesine ve işletme giderlerinin artışına yol açtığı için, havalaanı kapasitesini ve
ortalama hızını düşürdüğü için ek maliyetler (marjinal maliyetler) oluşmasına neden
olmaktaydı. Böylece, havaalanları için “zirve fiyatlandırması” alternatif bir fiyatlandırma
yaklaşımı olarak ortaya çıkmıştır.
Zirve fiyatlama, havaalanı hizmetlerine olan talep arzı geçtiğinde uygulanmaktadır. Zirve
fiyatlama özellikle artan talebin havaalanının genişletilerek karşılanamadığı durumlarda
yararlı bir araçtır. Havaalanlarının genişletilememesinin nedeni, bir yerleşim yerine çok yakın
olması veya çevresindeki fiziksel bir engelin bulunması olabilir. Kapasite artırılamadığı ve
talebin mevcut kapasiteyi aştığı durumlarda, talebi mevcut kapasiteye yaklaştırmak için
yüksek zirve fiyatları kullanılabilir. Bu durumun temel dayanağı bir hizmete en çok değer
verenin o hizmete ulaşabilmesi gerekliliğidir. Yoğun havaalanlarında bu fiyatlamanın
uygulanması, uçağın boyutundan bağımsız tek bir pist kullanım ücretini gerektirir. Zirve
zamanlarda yoğun pisti kullanabilmek için küçük bir iş jeti Boeing 747’ nin ödediği ücreti
öder. Zirve fiyatlandırmasıyla bir yandan gerçek maliyetler kullanıcılara yansıtılırken, diğer
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yandan da zirve saatlerde yapılması gerekli olmayan operasyonlar yüksek fiyatlandırma ile
zirve dışı saatlere kaydırılmakta, altyapının hem zirve saatlerde, hem de zirve dışı saatlerde
daha verimli ve etkin kullanılması sağlanmaktadır.
IATA, maliyetlerin farklı havayolları kullanıcıları arasında keyfi olarak dağıtılması nedeniyle
zirve fiyatlamaya karşı çıkmaktadır. IATA’ ya göre zirve fiyatlama, havaalanlarındaki
sıkışıklığı ve kapasite açığını çözmede etkili bir yöntem değildir. Öncelikle havayollarının
zirve fiyatlama yaklaşımına etkin bir şekilde uyum sağlayabilmesi uçuş planlama işinin
karmaşık olması nedeniyle çok zordur. Uçuş planlama işini zorlaştıran bazı etmenler
şunlardır; havaalanlarında uygulanan yasaklar (gece belli bir saatten sonra iniş yasağı gibi),
havaalanı açılış saatleri, artan çevresel kısıtlamalar ve uçuş ekibi uygunluğu. Bu nedenlerden
dolayı havayolu, zirve fiyatlama uygulanan havaalanını yoğun saatlerde fiyatından dolayı
kullanmak zorunda kalacaktır. Bunun dışında yolcu ve kargo talebi, havayollarını, havaalanını
yoğun saatlerde kullanmak zorunda bırakabilir. Son olarak, zirve fiyatlama ICAO’ nun temel
fiyatlama prensiplerinden olan ayrımcılığı kabul etmeyen ve maliyet ilişkisini esas alan
görüşüne aykırıdır.

7.3.4. Büyükbaba Hakları

Dünyada hava taşımacılığı yaşanan krizlere rağmen (1990’ daki Körfez krizi, 11 Eylül
saldırıları gibi) büyüme eğilimini sürdürmektedir. Dünyada çok sayıda yeni havaalanı
projesinin olmaması havaalanlarındaki pistler ve daha az ölçüde terminaller üzerindeki
baskıyı arttırmaktadır. Kalabalık havaalanlarında mevcut havaalanı arazisine yeni
terminallerin yapılması nispeten daha kolaydır. Pistler için bu durum, yer yetersizliğinden
veya gürültü kısıtlamalarından dolayı daha zordur. Çözümler genellikle uzun vadeli veya
yavaş olmaktadır. Bu nedenle pist kapasite yetersizliği birçok Avrupa ve birkaç ABD ve Asya
havaalanları için, birbirleriyle bağlantılı iki ciddi problem oluşturmaktadır;
 İlk problem, eğer pist veya terminal için talep arzı geçerse kaynaklar havayolları
arasında nasıl bölüştürülecektir.
 İkinci problem ise, artarak serbestleşen çevrede, büyük ulusal havaalanlarında
havayolu rekabetinin sağladığı avantajlar nasıl muhafaza edilecektir.
Bu problemlerin çözümüne yönelik üç yaklaşım mevcuttur. Bunlardan;
 Birincisi, günümüzde de geçerliliğini koruyan havayollarının kendi kendilerini
düzenlemesidir.
 İkinci çözüm ise problemlerin çözümünün hükümetlere veya bağımsız düzenleyici
kurumlara bırakılmasıdır.
 Son çözüm ise fiyatlama mekanizmasının kullanımına dayanan ekonomik yaklaşımın
denenmesi olabilir.
Bu çözümler üzerinden biraz daha ayrıntılı duralım:
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7.3.4.1. Havayolu Özdüzenleme
Havayolu özdüzenleme, slot adı verilen pist ve terminal kullanım haklarının (varış veya kalkış
zamanları) havayolları arasında paylaştırılması için ABD dışında kullanılan geleneksel bir
yaklaşımdır. Bu yaklaşımda dünya çapında yılda iki kez düzenlenen IATA toplantıları ve
bireysel havaalanlarındaki program komitelerinin çalışmaları söz konusudur. Tüm dünyadaki
havayolları, IATA koordinasyon toplantılarında daha önce kendileri tarafından teslim edilen
programları tartışır. Havaalanı program komitelerine, o havaalanına operasyon gerçekleştiren
tüm havayolları üye olarak katılır. O havaalanındaki en büyük havayolu komitenin
başkanlığını üstlenir. Komite, IATA prosedürlerini takip eder. Havayolları, kış ve yaz dönemi
olmak üzere yılda iki kere pist ve terminal kullanım hakları için komiteye başvurur. Komite
kullanım haklarını aşağıdaki kurallara göre bölüşürler:
 Eğer havayolları önceki yıl elde tuttukları kullanım haklarından yararlandılarsa,
mevcut yılın yaz veya kış dönemlerinde de aynı kullanım haklarına sahip olurlar. Bu
durum “büyükbaba hakları” olarak adlandırılır.
 Bu düzenlemede hizmet süresi daha uzun olan önceliklidir. Örneğin, tüm yıl uçuş
hizmeti sağlayan havayolunun sadece yaz dönemi uçan havayoluna göre önceliği
vardır.
 Haftanın daha fazla günü uçuş gerçekleştiren havayolunun önceliği vardır. Örneğin,
günlük uçuş gerçekleştiren havayolunun haftada beş gün uçan havayoluna göre
önceliği vardır.
Havaalanlarındaki sınırlı kapasiteye olan talep arttıkça, havayolu özdüzenleme sisteminin
işlemesi zorlaşmaktadır. Serbestleşmenin yaygınlaşması ve yeni kurulan havayollarının pist
ve terminal kullanım haklarına giderek daha zor ulaşabilmeleri, bu sistemin rekabeti
engelleyici bir duruma gelmesine neden olmaktadır. Bu durumun çözümü için iki alternatif
değerlendirilebilir. Bunlar kullanım haklarının düzenlenmesinin devletlere bırakılması yani
idari düzenleme veya fiyatlama mekanizmasının devreye sokulması yani ekonomik
yaklaşımdır.

7.3.4.2. İdari Düzenleme
Devletler veya düzenleyici otoriteler daha çok rekabete açık bir havayolıu çevresini
garantilemek için kullanım dağıtım işlemine müdahale edebilir. Müdahaleden kastedilen
devletlerin bazı kesin sınırlamalar ve öncelikleri uygulamasıdır. Kullanım haklarının belirli
havayollarına tahsisi, programlama komitelerine veya program koordinatörlerine bırakılır.
Sıklıkla kullanılan devlet sınırlamalarından ilki, trafiğin çeşidine göre yapılır. Sosyal ve
ekonomik hedefler doğrultusunda devlet, önceliği iş amaçlı uçuşlar yerine ticari uçuşlara
verebilir. Bir diğer durumda ise yerel uçuşlar yerine uluslararası uçuşlar tercih edilebilir.
Diğer bir devlet müdahalesi, kullanım haklarının hizmet kalitesi değişkenlerine göre tahsis
edilmesidir. Örneğin, öncelik her uçuşta daha fazla yolcu taşıyan havayollarına veya daha
geniş uçaklar kullana havayollarına verilebilir. Böyle bir önceliğin birkaç tane avantajı vardır.
Kullanım haklarının daha etkili kullanılması sağlanır, yolcu tercihleri dikkate alınır ve
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havayolu rekabeti desteklenir. Öncelik, havaalanından ulaşım sağlanabilen uçuş noktalarını
arttırmaya da yönelik olabilir. Bu durumda öncelik mevcut uçuş noktalarına uçuş sıklığını
arttırmak isteyen havayollarına değil; söz konusu havaalanından yeni uçuş noktalarına sefer
başlatmak isteyen havayollarına verilir.
Bu sistemin havayolu özdüzenleme sistemine göre yararları, yerel hizmetlerin korunmasınn
sağlanması ve daha büyük uçak kullanımını desteklemesidir. Fakat özdüzenleme sistemine
benzer bazı sakıncaları da vardır. İdari düzenleme büyükbaba haklarına dayandırlırsa rekabeti
engelleyebilir. Ayrıca idari düzenleme, kıt bir kaynak olan pist kullanım hakkının ona en fazla
değer veren tarafından kullanılmasını garantilemez ve kullanım hakkı dağıtımında herhangi
bir ekonomik veya fiyatlama kriteri kullanılmadığından gelecekteki yatırımlar için mantıklı
bir rehberlik sunmaz.

7.3.4.3. Ekonomik Yaklaşım
Bu yaklaşımın iki temel amacı vardır. Bunlardan birincisi, kıt kaynaklara en çok değer
verenin, onlardan en fazla yarar sağlamasına garanti edilmesidir. İkincisi ise fiyatlama
mekanizmasının gelecekte havaalanına yatırım ihtiyacının olup olmayacağının
belirlenmesinde bir rehber olarak kullanılmasıdır. Kullanılabilecek ekonomik yaklaşımlardan
bir tanesi zirve fiyatlamadır. Ancak günümüzde uygulanan bu fiyatlama yaklaşımı, kullanım
haklarına, onlara en çok değer verenin ulaşabilmesini garantilememektedir. Bu durumun
nedeni, programlama komitelerinin talebin yoğun olduğu zamanlardaki kullanım haklarını
havayollarına büyükbaba haklarını temel olarak vermesidir.
Daha etkili bir yaklaşım ise açık artırma sistemi olabilir. Bu sistemde havayolları kullanım
hakları için teklif verirler ve kullanım hakkı en yüksek teklif verene tahsis edilir. Bu sistemin
arkasındaki ekonomik mantık güçlüdür, çünkü kullanım haklarına onlara en çok değer veren
havayolunun ulaşmasını garanti ederi. Teklif fiyatı, aynı zamanda kullanım haklarının gerçek
Pazar fiyatını ortaya koyar ve gelecekteki havaalanı yatırımı için rehberlik eder. Bu sistemi
tercih etmek her ne kadar mantıklı da olsa büyükbaba haklarından vazgeçmek bazı zorluklar
yaratabilir. Öncelikle, mevcut kullanıcılar kullanım haklarını bir gecede kaybederlerse
operasyonlarını ve çalışan sayılarını azaltmak zorunda kalır ve karlar bu durumdan olumsuz
etkilenir. Bu problem, açık artırma sistemine aşamalı bir geçiş sağlanarak çözülebilir. İkinci
problem ise bu sistemin özellikle tekel konumunda olan havaalanlarında karlılığı aşırı
derecede yükseltmesidir. Bu durum politik olarak bir çok ülkede kabul edilmez. Bu sistemden
sağlanan direkt olarak devletin hazinesine gitmesi bir çözüm olabilir.
Açık arttırma sistemindeki sakıncalar nedeniyle, kullanım hakkı ticareti yaklaşımı tercih
edilebilir. Bu sistemde, havayolları büyükbaba haklarına sahiptirler ve kullanım haklarına
programlama komiteleri aracılığıyla ulaşırlar. Kullanım hakları için pazar yalnızca, talep arzı
geçtiği zaman oluşur. Ancak bu pazara ulaşımın serbest olabilmesi için kullanım hakkı
ticaretinin bağımsız bir komisyoncu aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Eğer ticaret direkt
olarak havayolları arasında yapılırsa rekabete aykırı durumlar söz konusu olabilir. Kullanım
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hakkı sahipleri, bazı rakipleriyle ticaret yapmayarak onları bu sistemin dışında tutabilirler.
Politik ve sosyal amaçları gerçekleştirmek için kullanım hakkı kotaları, iç hat uçuşları gibi
bazı hizmet tipleri için rezerve edilebilir. Böylece bir iç hat kullanım hakkı, yalnızca onu iç
hat uçuşlarında kullanacak olana satılabilir.

7.4. Havaalanı Finansmanı Yaklaşımları
7.4.1.Amerika
Yaklaşımları

Birleşik

Devletleri’ndeki

Havaalanı

Finansman

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) havaalanı finansmanında devletin rolü ağırlıktadır
fakat son zamanlarda yaşanan bütçe açıkları ABD’ de havaalanı özelleştirmeleri konusunu
gündeme taşımıştır. Aşağıdaki bölümlerde ABD’de kullanılan havaalanı finansman
yaklaşımları açıklanmaktadır.

7.4.1.1. Havaalanı Geliştirme Programı

Havaalanı Geliştirme Programı (Airport Improvement Program – AIP), Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki 3.345 havaalanını kapsamaktadır. Bu havaalanlarından 3.353’ü diğer bir
deyişle % 98’i kamuya aitken, yalnızca 78’i özel sektör sahipliğindedir. Bu programdaki
havaalanları, birincil ve birincil olmayan diye ayrılmaktadır. Birincil havaalanları kamu
sahipliğinde olup yıllık en az 10.000 yolcuya hizmet veren havaalanlarıdır. Birincil
havaalanları kendi içinde; büyük, orta, küçük ve merkez (hub) olmayan havaalanları olarak
sınıflandırılmaktadır. Birincil olmayan havaalanları çoğunlukla genel havacılık uçakları
tarafından kullanılmaktadır. Bu program aracılığıyla sağlanan fonlardan dört genel amaç için
faydalanılmaktadır. Bunlar;
1. Havaalanı planlama,
2. Havaalanı geliştirme,
3. Havaalanı kapasitesinin artırılması ve
4. Gürültü uyum programlarıdır.

7.4.1.2. Eyalet Yönetimi Tarafından Sağlanan Finansman
Hava taşıtları tescil vergisi, akaryakıt vergisi, pilot tescil vergileri, havaalanı lisans vergileri
ve havaalanı işletmesinden alınan gelir vergisi gibi finansman araçları havaalanı projelerinin
finansmanında kullanılabilmektedir. Toplam finansman miktarı eyaletler arasında farklılık
göstermekle birlikte, bu miktarlar daha çok küçük projelerde kullanılmaktadır.

7.4.1.3. Havaalanı Gelirleri

Havaalanı gelir kalemleri, havaalanı havacılık ücretleri (park ücreti, konma ücreti vb.) dükkan
ve restoran gibi ticari alan kiraları ve havayolu işletmeleri ve diğer kullanıcılardan alınan
ünite kiralarından oluşmaktadır. 2012 yılında, ABD havaalanları 9.31 milyar dolar havacılık
geliri (toplam operasyonel gelirlerin % 55.2’ si) ve 7,56 milyar dolar havacılık dışı gelir
(toplam operasyonel gelirlerin % 44.8’ i) yaratmışlardır.
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Resim 7.2. Birçok Ülkede Büyük Ölçüde Uçak Ağırlığına Dayanan Havacılık Ücretleri44
Birçok ülkede olduğu gibi ABD’ de de havacılık ücretleri uçakların ağırlığı temel alınarak
belirlenmektedir. Burada yaşanan problem, zirve trafik (peak demand) zamanında ortaya
çıkan trafik sıkışıklığının farklı bir ücretlendirmeye tabi tutulamamasıdır. Bunun nedeni
Federal yasaların tarifelerin kabul edilebilir düzeyde kalmasını ve ayrımcı olmamasını talep
etmeleridir. Örnek olarak, 1988 yılında Boston Logan Havaalanı yönetimi, küçük uçakların
havaalanı kapasitesinin verimli kullanılmasına engel olunduğunu düşündüğünden bunlara ait
ücretleri artırmıştır. Ancak ABD Ulaştırma Bakanlığı, bu kararı onaylamamış ve eski tarifeye
dönülmesini talep etmiştir.

7.4.1.4. Havaalanı Özelleştirmesi

Havacılık faaliyetleri gerek üretim ve bakım gerekse taşımacılık sistemi açısından büyük
altyapı ve teknoloji yatırımlarını, güçlü uluslararası ilişkileri, nitelikli insan kaynağını, iyi
organize edilmiş ve süreklilik gösteren faaliyet süreçlerini gerçekleştirmeyi ve bunların
finansmanını temin etmeyi gerektirir. Stratejik önemi, getirdiği ağır finansal yük ve kamu
hizmeti olarak algılanması gibi nedenlerle havacılık faaliyetleri, uzun yıllar boyunca devlet
tekelinde yürütülmüştür.
Zamanla devletin ekonomik işlevlerinin sınırlandırılması ve kamu-özel iş birliği anlayışının
yaygınlaşmaya başlamasıyla, havacılıkta özel sektör giderek daha çok rol almaya başlamıştır.
Bu eğilim doğrultusunda, havaalanlarının özelleştirilmesi dünya gündeminde tartışılan bir
konudur. Havaalanı mülkiyetinin kamudan özel sektöre devrinde genellikle ihtiyatlı
davranılmakta, tamamen özelleştirme nadiren tercih edilmektedir. Günümüzde mülkiyeti ve
işletimi çoğunlukla tamamen kamuya ait, gittikçe yükselen oranda kısmen kamuya kısmen
özel sektöre ait ve az sayıda da tamamen özel sektöre ait havaalanları mevcuttur. ABD’ deki
durumda ise genel havacılık hizmetleri amacıyla kullanılan küçük havaalanları belediyelere
veya özel kuruluşlara aitken büyük havaalanları kamuya ait olmayı sürdürmektedir. Ancak,
son zamanlarda havaalanlarının terminal yapım işini havayollarına bıraktıkları
gözlemlenmektedir. Böylece, havaalanları havayollarından kira geliri elde edebilmektedir.
44
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7.4.1.5. Devlet Yardımı
Devlet yardımı iyileştirme sermayesi finansmanının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Devlet yardımı fonları, yolcuların bilet alırken ödedikleri vergilerden meydana gelmektedir.
Bu fonlar havaalanı iyileştirme projesi maliyetinin % 90’ lık kısmını karşılayabilmektedir.
Genellikle, bu fonlar emniyet, operasyonel etkinlik, çevresel nedenler veya diğer kamusal
amaçları gerçekleştirecek projelerin finansmanında kullanılmaktadırlar. Başka bir deyişle,
devlet yardımı fonlarının direkt gelir yaratacak veya “özel” kullanıcılara menfeat sağlayacak
projelerin finansmanında kullanılması söz konusu değildir.

7.4.2. Avrupa Birliği’nde Havaalanı Finansmanı

Avrupa Birliği havaalanı finansmanında fonların ve özelleştirme ve uygulamalarının daha
fazla ağırlıkta olduğu göze çarpmaktadır. Aşağıda Avrupa Birliği’nde yaygın olarak
kullanılan havaalanı finansman yaklaşımlarına yer vereceğiz.

7.4.2.1. Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu’nun (The European Regional Development Fund – ERDF)
amacı, Avrupa Birliği bölgeleri arasındaki eşitsizlikleri gidererek sosyal ve ekonomik bir
birliktelik oluşturmaktadır. Firmalara doğrudan yatırım desteği sağlamak, bölgesel ve yerel
kalkınmayı desteklemek adına finansal araçları düzenlemek, özellikle araştırma ve
yenilikçilik, çevre, enerji alanlarında altyapıyı desteklemek ve teknik destek sağlamak bu
fonun kapsamını oluşturmaktadır.

7.4.2.2. Uyum Fonu
Avrupa Birliği’ nin amaçlarından biri de sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamaktır. Bu
hedefe uygun olarak, üye ülkeler ve bölgeler arasındaki hayat standardı farklılıklarını ortadan
kaldırmak da önemli bir sosyal politika olarak kabul edilmektedir. Birlik içindeki düşük refah
seviyesine sahip ülkelerin altyapı ve altyapılarının modernizasyonuna yönelik çabalarının
desteklenmesi için Uyum Fonu oluşturulmuştur. Uyum fonunda yararlanacak ülkeler
Yunanistan, İspanya, İrlanda ve Portekiz olarak belirlenmiştir. Fon, özel ve kamu sektör
ayrımı yapmadan çevre ve ulaşım altyapısına yönelik projelere destek vermektedir. 19931999 yılları arasında fonun % 49.7’si ulaşıma ayrılmıştır. Havalimanı alt yapı projeleri
yalnızca % 3 pay alabilmiştir.
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Resim 7.3. Avrupa Birliği’nin Sosyal ve Ekonomik Gelişme Amaçlarını Sağlamak Üzere
Çevre ve Ulaşım Altyapısına Yönelik Projelere Destek Veren Uyum Fonu45

7.4.2.3. Katılım Öncesi Süreç İçin Yapısal Politika Araçları

Katılım Öncesi Süreç İçin Yapısal Politika Araçları (Instrument for Structural Policies for
Pre-Accession – ISPA), aday ülkelerde altyapı standartlarını geliştirmek ve özellikle ulaşım
ve çevre konularında aday ülkeleri Topluluk düzeyine çıkartmak hedefiyle oluşturulmuştur.
ISPA karma bir yapı göstermekte; üçüncü ülkelere ve üye ülkelere finansal destek sağlamak
arasında bir noktada durmaktadır. 2000-2006 dönemi toplam bütçesi yaklaşık olarak 7,2
milyar avrodur. ISPA’ nın 2000 yılı bütçesiyle finanse ettiği ulaştırma proje türleri
incelendiğinde, demiryolu (%52,84), karayolu (%41,88) pay aldıkları göze çarpmaktadır.
Havaalanı projeleri ise bütçeden yalnızca % 5,22 pay alabilmiştir.

7.4.2.4. Ekonomilerini Yeniden Yapılandırmak İçin Polonya ve
Macaristan’a Destek

Ekonomilerini yeniden canlandırmak için Polonya ve Macaristan’a destek (Poland and
Hungary: Assistance for Restructuring their Economies – PHARE) programında, topluluk
programlarına iştirak, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve KOBİ’ lerin (Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmeler) geliştirilmesine yönelik projelere finansman sağlanmaktadır.
PHARE, Macaristan ve Polonya’ ya yönelik olarak başlatılmış, sonrasında ise Orta ve Doğu
Avrupa’daki aday ülkelerde yeniden yapılanma ve Pazar ekonomilerinin oluşturulması
hedeflenmiştir.

7.4.2.4.1. Avrupa Yatırım Bankası

Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank – EIB) kredileri ile finanse edilen bazı
45
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havaalanı projeleri şunlardır:
 Hırvatistan: Dubrovnik Havaalanı genişletme projesi ek yolcu terminali yapımı,
apron kapasitesinin artırımı, pist ve taksi yollarının yenilenmesi gibi önemli altyapı
iyileştirmelerini kapsamaktadır. Proje sayesinde havaalanı gelecekte oluşacak trafik
büyümesini karşılayabilecek, aynı zamanda emniyet ve hizmet standartlarını
geliştirecektir. Projenin toplam maliyeti 274 milyon avro olarak öngörülmektedir. Bu
maliyetin 32 milyon kısmı Avrupa Yatırım Bankası tarafından karşılanacaktır.
 Belçika: Brüksel Havaalanı projesi, 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilebilecek
olan birtakım yatırımlardan oluşmaktadır. Bu yatırımların amacı havaalanında yaşanan
zirve saat (peak hour) sıkışıklık çözmek, yolcu hizmet standartlarını iyileştirmek ve
pist kaplamalarının kullanım ömrünü uzatmaktır. Bu proje için öngörülen toplam
maliyet 500 milyon avrodur. Bu maliyetin yarısına tekabül eden 250 milyon avroluk
kısmı Avrupa Yatırım Bankası tarafından karşılanacaktır.

7.4.2.4.2. Ticarileşme
Ticarileşme, kamu elinde bulunan işletmelerde ticari hedef ve amaçların yönetim anlayışına
ilave edilmesidir. Havaalanlarının kamu hizmet yönetim anlayışından ticari iş odaklı anlayışa
dönüşmesini olanaklı kılan ve ilk olarak Avrupa’da görülen ticarileşme hareketi, daha
bağımsız havaalanı otoritelerinin kurulmasıyla, havaalanlarına özel şirketlerle yatırım ve
ortaklık imkanı vermiş, böylece havaalanları ticari ve operasyonel özgürlüğe kavuşmuşlardır.
Havaalanı planlayıcıları ve yöneticileri gelirlerini maksimize edebilmek için 8 potansiyel
müşteri grubunu hedefleyebilir. Bu grupların her biri farklı bir Pazar bölümünü temsil
etmektedir. Bu Pazar bölümlerinin her birinin farklı ihtiyaç ve gereksinimleri olduğu
unutulmamalıdır. Aşağıda bu gruplar ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir:
1. Yolcular: Harcama gücü bakımından en önemli pazar bölümünü oluştururlar.
Genellikle, seyahat ihtiyaçları olan gazete veya kitap alma eğilimindedirler. Fakat
uygun mağaza ortamı sağlanırsa önceden niyetleri olmasa da satın alma davranışı
göstermektedirler. Giden, gelen ve transfer yolcularının harcama kalıpları farklılık
göstermektedir. Havaalanındaki ticari amaçla kullanılacak yerler planlanırken bu
durum dikkate alınmalıdır.
2. Havayolları: Havayollarının ofis alanı, yolcu salonları, kargo alanları gibi belirli
ihtiyaçları vardır. Havaalanları havayollarının bu ihtiyaçlarını gidererek önemli bir
ticari gelir olan kira geliri elde etmektedir.
3. Havaalanı Çalışanları: Havayolları, havaalanı otoritesi ve mağaza çalışanları bu
grubu oluşturmaktadır. Havaalanları için önemli bir Pazar olmalarına rağmen harcama
alışkanlıkları yolculardan oldukça farklıdır. Havaalanı çalışanlarının en çok
önemsedikleri şey günlük alışverişlerini şehir merkezindeki alışveriş merkezlerine
gitmeye gerek duymadan havaalanında yapabilmektir. Örneğin, Frankfurt Havaalanı,
havaalanı çalışanlarını hedef Pazar olarak seçmiştir. Yaptığı bir araştırmaya göre,
havaalanı çalışanları net hane halkı gelirinin % 15’ ini havaalanı mağazalarında
harcamaktadır.
4. Havayolu Mürettebatı: Özellikle büyük havaalanlarında ayrı bir grup olarak
206

5.

6.
7.

8.

değerlendirilebilir. İşleri nedeniyle birtakım özel ihtiyaçları vardır. Bu çalışmalar
özellikle kuru temizleme, ayakkabı tamiri, kuaför salonları ve terzi gibi hizmetlere
gereksinim duymaktadır.
Yolcuları Karşılamaya ve Uğurlamaya Gelenler: Bu kişiler havaalanına alışveriş
yapmak amacıyla gitmemektedir. Fakat havaalanında harcayacağı fazladan vakit varsa
restoranlarda ve mağazalarda harcama yapabilir.
Ziyaretçiler: Havaalanlarına adıl geliş amaçları çevreyi görmektir. Özellikle hediyelik
eşya alma eğilimindedirler.
Yerel Halk: Eğer yeterince mağaza ve hizmet seçeneği varsa havaalanını tercih
edebilir. Havaalanı yakınında yaşayanların, havaalanına ulaşım imkanlarının kolay
olması ve terminal otoparklarında şehir merkezlerindeki alışveriş merkezleri
otoparklarına göre daha kolay yer bulabilmeleri alışverişlerinde havaalanını tercih
etmelerine neden olabilmektedir. Ayrıca, havaalanı mağazaları diğer mağazalara göre
daha fazla saat hizmet verebilmektedir. Yerel halkın ihtiyaçları havaalanı
çalışanlarının ihtiyaçlarına benzemesine rağmen havaalanı çeşitliliği havaalanı
alışverişini daha cazip hale getirebilmektedir. Bu çeşitlilik mobilya, elektrikli ürünler,
hırdavat gibi ürünleri kapsayabilir.
İş Çevresi: Bu kesim mağazalardan ziyade havaalanının hava bağlantısı
avantajlarından yararlanabilmek için ofis alanı, konferans salonları ve karşılama
hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Alternatif olarak, hava yoluyla taşınacak ürünlerin
depolanması için alanlara ihtiyaç duyarlar. Bu alanların birçoğunun terminal binasının
içinde olması gerekmez, terminal binalarına yakın olmaları yeterlidir. Depolardan,
hangarlardan veya ofis binalarından havaalanı önemli kira geliri elde edebilir.

7.4.2.4.3. Özelleştirme Uygulamaları
Havayolu şirketlerinin liberalizasyon evresi içinde bulunmaları, havaalanlarının daha fazla
müşteri odaklı olmasına neden olmuş, ticarileşen havaalanları özel şirketlerin de yatırım
yapma konusunda dikkatini çekmiştir. Öncelikle 1987 yılında İngiliz BAA’ in (British Airport
Authority – Britanya Havaalanları Otoritesi) hisselerinin halka arz yoluyla özelleştirilmesinin
ardından hareket giderek hız kazanmış ve 1990’ ların sonunda 44 ülke havaalanı özelleştirme
planları veya uygulaması yapıyor duruma gelmiştir.

7.4.3. Türkiye’de Havaalanı Finansmanı

Havaalanları, geleneksel olarak devlet tarafından kamu hizmetinin verildiği yerler olarak
görülmektedir. Hava ulaşımına talebin sürekli artması, havaalanlarının kapasitelerinin hızla
dolmasına neden olmaktadır. Artan talebi karşılamak için yeni yatırımların yapılması oldukça
maliyetlidir. Bu durum kamu için finansman sorununa neden olmaktadır. Türkiye’ de de
havaalanı finansmanı uzun yıllar DHMİ eliyle devlet tarafından gerçekleştirilmiştir. Son
yıllarda Yap – İşlet – Devret (YİD) modeli, ülkemizdeki özelleştirmelerde temel hareket
noktası olmuştur. Halen, havaalanlarında hava tarafının finansmanı devlet eliyle
gerçekleştirilirken; özellikle yeni terminal inşaatlarının finansmanında Yap – İşlet – Devret
modeli temel finansman yöntemine dönüşmüştür. Kamu, havaalanlarındaki kapasite sorununu
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çözmek için daha çok özel sektörle iş birliğine gitmektedir. Bu nedenle günümüzde
özelleştirme seçeneği ön plana çıkmaktadır.
Yap – İşlet – Devret modelinin amacı büyük kaynak veya ileri teknoloji gerektiren bu kamu
altyapı yatırım veya hizmetini üretmektir. Gerekli finansman özel bir şirket tarafından
sağlanarak projenin gerçekleştirilmesi ve kamu tarafından belirlenen bir süre zarfınca özel
şirketçe işletilmesi ve yine bu süre boyunca ürettiği mal veya hizmeti, tarafların karşılıklı
anlaştıkları bir tarife uyarınca kamu kuruluşlarına satması esastır. Sürenin sonunda özel şirket
tesisleri bakımı yapılmış, eksiksiz ve işler durumda ilgili kamu kuruluşlarına devretmektedir.
Yap – İşlet – Devret modeli, uzun dönemli imtiyaz sözleşmesi olarak kabul edilmektedir.
Havaalanlarındaki uygulamalar incelendiğinde, kamunun sahipliğinde olan havaalanının
herhangi bir bölümü (pist, terminal, vb.) veya havaalanının bütünü özel sektörün işletilmesine
bırakabilir. Havaalanı yatırımları için imtiyaz süresi çeşitli ülkelerde 20 ila 50 yıl arasında
değişmektedir. Ülkemizde ise bu uygulamanın 3 yıl 8 ay 20 gün gibi kısa süreli örnekleri
mevcuttur. Türkiye’ de 15 yıllık ortalama işletim süreleri son yıllarda Zafer Havalimanı
örneğinde olduğu gibi 30 yıla kadar uzamıştır.
Yap – İşlet – Devret modeli kapsamında geçmişte gerçekleştirilmiş, tamamlanmış projelerle
halen çeşitli aşamalarıyla sürmekte olan havaalanı ve terminal projeleri aşağıda sıralanmıştır:
 Antalya Havaalanı I. Dış Hatlar Terminalleri
 Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Terminali
 Antalya Havaalanı II. Dış Hatlar Terminali
 Dalaman Havaalanı Dış Hatlar Terminali
 Esenboğa Havaalanı İç Hatlar ve Dış hatlar Terminali
 Adnan Menderes Havaalanı İç Hatlar ve Dış hatlar Terminali
 Milas – Bodrum Havaalanı Dış Hatlar Terminali
 Zafer Bölgesel Havaalanı
 Çukurova Havaalanı (ihale aşamasındadır)
 Sabiha Gökçen Havaalanı Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemmimleri
 İstanbul 3. Havaalanı
Yap – İşlet – Devret modeli ülkemizde ilk olarak Antalya’ da uygulanmıştır. Antalya
Havalimanı’ nda çok hızlı artan yolcu talebini karşılayabilmek için terminal binasının YİD
modeliyle yeniden yapılması gündeme gelmiş ve 1991 yılında 5 milyon yolcu/yıl kapasitesi
bulunan terminal projesi, Antalya Havalimanı Uluslararası Terminal İşletmeciliği A.Ş.
tarafından üstenilmiştir. Projenin yapımı 1996’ da başlamış ve 1998’ de terminal hizmete
girmiştir. Başlangıç yatırım tutarı 65 milyon ABD doları olan proje, Bayındır Holding –
Fraport ortaklığı tarafından 9 yıl işletme süresi ile üstlenilmiş olup, 1 Ağustos 2007’ de devir
aşamasına gelmiştir. 2004 yılında, Antalya Terminal 2 için yapılan ihaleyi Çelebi Hava
Servisi A.Ş. – IC İçtaş Ortaklığı, 34 ay 27 gün işletme hakkı ile kazanmış, Terminal 2 Aralık
2005’ te açılmıştır. Terminal 1’ in işletim hakkı sözleşme süresinin dolmasından sonra, 2007
yılında yapılan kiralama ihalesini, IC İçtaş ve Fraport AG Ortaklığı (ICF) kazanmıştır. 2009
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yılında Terminal 2 işletmeciliğini de ICF devralmıştır. ICF, 2010 yılında yeni iç hatlar
terminalini de yaparak 31 Aralık 2024 tarihine kadar işletme hakkını elde etmiştir.
16 Mayıs 1997’ de ihale edilen “Atatürk Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası ve
Katlı Otopark Mütemmimleri” projesi 10 Ocak 2000’ de hizmete girmiştir. Başlangıç yatırım
tutarı 306 milyon ABD doları olan proje Tepe – Akfen – Vie (TAV) ortaklığınca 3 yıl 8 ay 20
gün işletim süresi ile üstlenilmiştir. Projede, 2 Temmuz 2005’ te devir aşamasına gelinmiştir.
Bu sırada yapılan yeni bir ihale ise tesis 15 yıl 6 ay süreyle işletilmek üzere tekrar TAV ortak
girişimine kiralanmıştır. Ülkemizde o güna kadar yapılan en büyük özelleştirme
uygulamalarından biri kabul edilen bu kira sözleşmesi 3 milyar ABD Doları bedelle
sonuçlanmıştır. TAV, 2 Ocak 2021’ e kadar olan İstanbul Atatürk Havalimanı Dış ve İç
Hatlar Terminal Binası, Kapalı Otopark ile Genel Havacılık Terminali’ nin işletme hakkını
Ocak 2021’ e kadar elde etmiştir. YİD modeli ile TAV tarafından yapılan diğer bir havaalanı
olan Ankara Esenboğa Havalimanının işletme hakkını TAV Havalimanları Mayıs 2023’ e
kadar elinde tutmaktadır.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2001 yılında hizmete girmiş, 2007 yılına kadar
Savunma Sanayii Müsteşarlığı bünyesindeki Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.
(HEAŞ) tarafından işletilmiştir. Limak Yatırım, GMR Infrastructure ve Malaysia Airports
Holdings Berhad üçlü konsorsiyumunun ortaklığıyla kurulan ISG, İstanbul Sabiha Gökçen
Uluslararası Havalimanı’nda mevcut terminallerin işletme hakkının yanısıra 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 devralmıştır.
ATM Havalimanı Yapım ve İşletme A.Ş. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ nin 2003 yılında
YİD modeline göre açmış olduğu Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ nin yapım ve
işletim ihalesini kazanmıştır. Proje kapsamında, 95.000 m2 kapalı alanı bulunan Yeni Dış
Hatlar Terminal Binası yanı sıra, aprona 210.000 m2’ lik ilave altyapı inşaatı da yapılmıştır ve
böylelikle Dış Hatlar Terminali’nin yıllık toplam yolcu kapasitesi 10.000.000’ a, havalimanı
uçak park pozisyonu toplam kapasitesi de 35’ e yükseltilmiştir. Proje, Alman Hypo –
Vereinsbank kredisi ve YDA öz kaynakları kullanarak gerçekleştirilmiştir. ATM Havalimanı
Yapım ve İşletme A.Ş., DHMİ’ nin 7 Mart 2014 tarihinde yenilediği ihalede en yüksek teklifi
vererek 2006 yılından bu yana dış hatlar terminalini işletme hakkını kazanmıştır.
YİD modeli ile IC İÇTAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 22 Nisan 2011 tarihinde
inşaatına başlanan Zafer Havalimanı, 25 Kasım 2012 tarihinde hizmete açılmıştır. 155 milyon
TL’ ye mal olan havalimanı 2044 senesine kadar IC İÇTAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
tarafından işletilecektir.
TAV Havalimanları, Ağustos 2007’ de yapılan Gazipaşa - Alanya Havalimanı işletme
ihalesini kazanarak, havalimanını 2034 yılına kadar kiralamıştır. Gazipaşa – Alanya
Havalimanı 2014’ ten itibaren 6.400 m2’ lik yeni terminal binası ve iki kat arttırılan apron
park kapasitesiyle hizmet vermektedir.
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İzmir Adnan Menderes İç Hatlar Terminali’ nin işletmesi için Devlet Hava Meydanları
İşletmesi tarafından 2011 yılında yapılan ihaleyi yine TAV Havalimanları kazanmış ve 2
Ocak 2012’ de 2032 yılına kadar işletmeyi devralmıştır. İhale kapsamında, 266 milyon avro
yatırımla yeni iç hatlar terminali yapılmış ve dış hatlar ile birbirine bağlanmıştır.
2006 yılında Teknotes ile Sırp Beograde Airport Ortak Girişim Grubu tarafından ihalesi
alınan, ancak inşaat çalışmalarına başlanamaması üzerine, İtalyan Astaldi, Milas – Bodrum
Havalimanı inşaatını devralmış, 2012 yılında tamamlamış ve işletme Mondial tarafından
gerçekleştirilmiştir. Son yapılan Milas – Bodrum Havalimanı’ nın 20 yıl süreyle işletim hakkı
ihalesini TAV Havalimanları, Mart 2014’ te kazanmıştır. TAV, Milas – Bodrum Havalimanı
İç Hatlar Terminali’ nin işletmesini 15 Temmuz 2014 itibariyle; dış hatlar terminalinin
işletmesini ise 2015 Ekim ayı itibariyle devralmıştır.

Uygulamalar
• Havaalanı gelirlerini araştırınız?
• Havaalanı giderlerini araştırınız?
• Havacılıkta fiyatlandırma nasıl yapılır?
• Ticarileşme nedir?
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• Havaalanı finansmanı nasıl yapılır?

Uygulama Soruları
• Havaalanı gelirleri nelerdir?
• Havaalanı giderleri nelerdir?
• Havacılık Hizmetleri Nasıl fiyatlandırılır?
• Havaalanı Finansmanı nasıl sağlanır?
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• Havaalanı Özelleştirmesi nasıl yapılır?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde havaalanı gelirleri, gelirlerin sınıflandırılması, havaalanı giderleri, giderlerin
sınıflandırılması anlatılmıştır. Finansman maliyetleri üzerinde durulmış, havaalanı
hizmetlerinin fiyatlandırılmasındaki yaklaşımları karşılaştırılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa havaalanlarının havayollarından elde ettiği gelirlerin
toplam gelirleri içindeki oranının azalmasının nedenleridir?
a. İniş ücretlerinin artması
b. Yolcu ücretlerinin artması
c. Havaalanlarının ticari faaliyetlere daha fazla önem vermesi
d. Uçak park ücretlerinin artması
e. Alınan ücretlerin altyapı maliyetinin altında kalması
2. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği havaalanlarının en büyük gider kalemidir?
a. Sermaye
b. Personel
c. Hizmetler
d. Bakım
e. Yönetim
3. ABD’ deki havaalanlarının maliyet yapılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a. Havaalanı işçilik maliyetleri yüksektir
b. Amortisman yüksektir
c. Ödenen faiz önemli bir maliyet kalemidir
d. Sermaye maliyeti yüksektir
e. Tahviller için ödenen faiz yüksektir
4. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde havaalanı finansmanında kamu kaynakları dışında
en çok tercih edilen finansman yöntemidir?
a. Havaalanı sermaye fazlası
b. Havaalanı gelirleri
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c. Yap – İşlet – Devret modeli
d. Uyum fonu
e. Avrupa yatırım Bankası
5. Havaalanı yatırımları için imtiyaz süresi çeşitli ülkelerde kaç yıl arasında
değişmektedir?
a. 10 – 30 yıl
b. 20 – 50 yıl
c. 3 – 5 yıl
d. 8 -11 yıl
e. 9 – 25 yıl

I.
II.
III.
IV.

Kiralar
İmtiyazlar
Uçak Park Ücretleri
Hizmet Ücretleri
6. Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri havaalanlarındaki havacılık dışı gelirler
içerisinde yer almaktadır?
a. Yalnız I
b. Yalnız III
c. I ve II
d. II ve III
e. II,III ve IV

 Havayolları önceki yıl elde tuttukları kullanım haklarından yararlandılarsa, mevcut yılın yaz
veya kış dönemlerinde de aynı kullanım haklarına sahip olurlar. Bu durum …………. olarak
adlandırılır.
7. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
a. Havayolu özdüzenleme
b. İdari düzenleme
c. Büyükbaba hakları
d. Havaalanı özelleştirme
e. Zirve fiyatlandırma

I.
II.
III.

Toplam finansman miktarı eyaletler arasında farklılık gösterir.
Çeşitli vergiler havaalanı projelerinin finansmanında kullanılabilmektedir.
Daha çok küçük projelerde kullanılmaktadır.
8. Yukarıda eyalet yönetimi tarafından sağlanan finansman ile ilgili olarak verilen
ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
a. Yalnız I
b. Yalnız II
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c. I ve II
d. I ve III
e. I,II ve III
Kamu elinde bulunan işletmelerde ticari hedef ve amaçların yönetim anlayışına ilave
edilmesidir.
 Böylece havaalanlarına özel şirketlerle yatırım ve ortaklık imkanı verilmiştir.
9. Yukarıda özellikleri verilen kavram hangi seçenekte verilmiştir?
a. Özelleştirme
b. Havayolu özdüzenleme
c. Uyum fonu
d. Devlet yardımı
e. Ticarileşme



10. Havaalanlarına asıl geliş amaçları çevreyi görmek olan ve özellikle hediyelik eşya
alma eğilimi bulunan grup aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ziyaretçiler
b. İş Çevresi
c. Yolcular
d. Yolcuları Karşılamaya ve Uğurlamaya Gelenler
e. Yerel Halk

CEVAPLAR
1 e, 2 b, 3 a, 4 c, 5 b, 6 c, 7 c, 8 e, 9 e, 10 a
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8. HAVAALANLARINDA TİCARİ STRATEJİ GELİŞTİRİLMESİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. HAVAALANLARINDA TİCARİ STRATEJİ GELİŞTİRİLMESİ
8.1.Havaalanlarının Ticarileşmesi
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8.2.Havaalanlarında Ticari Stratejiler
8.3.Havaalanı Pazarlaması

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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• Havaalanlarının Ticarileşmesi Nasıldır ?
• Havaalanlarında Ticari Stratejiler Nelerdir?
• Havaalanlarında Çevre Analizi Nasıldır ?
• Havaalanı müşterileri kimlerdir?
• Havacılık dışı gelirleri nelerdir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Havaalanlarının
Ticarileşmesi

Havaalanı ticari durum
hakkında bilgi öğrenir

Okuma faaliyetleri

Havaalanlarında Ticari
Stratejiler

Havaalanlarında ticari
stratejileri analiz eder

Okuma faaliyetleri

Havaalanlarında Pazarlama

Havaalanı Müşterileri

Pazarlama stratejilerini
öğrenir

Araştırma yaparak

Müşteriler hakkında bilgi
sahibi olur

Araştırma yaparak

Anahtar Kavramlar
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• Ticari Strateji
• Ticarileşme
• Konumlandırma
• Havaalanı pazarlaması
• Havacılık dış gelirler

8. Havaalanlarında Ticari Strateji Geliştirilmesi
GİRİŞ
Havaalanları, uzun yıllar boyunca birer kamu teşebbüsü olarak, devlet kontrolünde geleneksel
anlayışla yönetilmişlerdir. 1980’ lerden sonra, hava taşımacılığında ve genel ekonomik
faaliyetlerdeki gelişmelerin sonucunda büyüyen ve gelişen havaalanları da değişim sürecine
girmişlerdir. Zaman içerisinde, biri diğerini de etkileyecek şekilde yaşanan bu değişim süreci,
ticarileşme, özelleştirme ve uluslararasılaşma olarak üç kısımdan oluşmaktadır. Bu gelişmeler
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sonucunda, havaalanı sahiplik yapılarında ve ticari bakış açılarında değişiklikler meydana
gelmiştir. Havaalanlarında, yerini ticari odaklı yönetim anlayışına bırakan geleneksel yönetim
anlayışı terkedilmeye başlanmıştır. Bu yeni anlayışla birlikte havaalanları yeni pazarlama
stratejileri geliştirmeler ve uygulamışlardır. Günümüzde havaalanları proje aşamasından
başlayarak ticari bakış açısıyla planlanmakta, inşa edilmekte ve işletilmektedir.
Ticari odaklı yönetim anlayıştan önce havaalanları, müşteri olarak yalnızca havayolu
işletmelerini görmekteydiler. Buna göre, yolcuları bulmak ve onları memnun etmek daha çok
havayollarının sorumluluğunda idi. Bu görüş günümüzde tamamen değişmiştir. Artık
havaalanları yeni müşteri yaratma ve mevcut müşterileri elde tutma konularında çaba
göstermektedirler.

8.1. Havaalanlarının Ticarileştirilmesi
Önceleri havaalanlarının birer kamu teşebbüsü olarak inşa edilmeleri ve işletilmeleri o
zamanın şartlarına göre gerekli ve olağan bir durumdu. Bunun sebebi, büyük altyapı yatırımı
gerektiren projeler olmaları, yüksek işletim maliyetlerine sahip olmaları ve bulundukları
bölgenin ve hatta ülkenin ulaşımı için önem taşımalarıdır. Diğer bir deyişle havaalanları,
topluma hizmet vermek amacıyla devlet kontrolünde ve devlet politikaları gereği inşa
edildiler ve işletildiler. Yeni bir pist ve terminal binası yapımı gibi ek yatırım maliyetleri de
uzun yıllar boyunca kamu tarafından sağlanmaktaydı. 1970’ li ve 1980’ li yıllarda hava
taşımacılığı endüstrisinin büyümesi ve aynı zamanda serbestleşme eğilimi ile birlikte
devletlerin havaalanlarına bakış açılarında değişimler meydana gelmeye başlamıştır.
Devletler, yüksek yatırım ve işletim maliyetlerini üstlenmek yerine, havaalanlarını kendi
kendilerine yetebilen birer işletmeye dönüştürmeye başlamışlardır. Bundan sonra havaalanları
ticari bakış açısıyla yönetilmeye başlanmıştır. Ticarileşme, havaalanı endüstrisindeki ilk ve
belki de en büyük dönüşüm hamlesidir. Ticarileşme ile birlikte, havaalanı endüstirisine karşı
tüm bakış açıları değişmiş ve havaalanı endüstrisi, özel yatırımcıların dikkatini çeken bir
endüstri haline gelmeye başlamıştır.
Ticarileşme anlayışına yönelme ile birlikte, aynı zamanda havaalanlarının yönetsel anlayışları
ve organizasyon yapıları da değişmeye başlamış ve havaalanlarında pazarlama ve finansman
gibi alanlarda uzmanlaşmış, bağımsız bölümler oluşturulmaya başlanmıştır. En büyük
farklılık ise havaalanlarının pazarlamaya bakış açılarında meydan gelmiş ve havaalanları daha
aktif pazarlama faaliyetlerinde bulunmaya başlamışlardır. Bu bakış açısı, kısa zaman
içerisinde havaalanlarının havacılık dışı gelirlerinde artışa neden olmuştur. Gelir artışı da
yatırımcıları dikkatini çekmiş ve ardından da özelleştirmeler başlamıştır.
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Resim 8.1. Ticarileşme ve Havaalanlarının Artan Havacılık Dışı Gelirleri46

8.2. Havaalanlarında Ticari Stratejiler
Strateji geliştirme, özellikle artan ölçüde karmaşık ve dinamik hale gelen endüstrilerde yer
alan işletmeler için gerekli bir yönetsel araçtır. Temel olarak işletmeler için geleceği ve
gelecekte yapılacakları işaret etmesinden dolayıcı zorlayıcı bir süreçtir. Çünkü gelecekte
olması beklenen durumun tahmin edilmesi hiç de kolay değildir. Havaalanları da durağan bir
çevreye sahip değildirler. Oldukça karmaşık iş süreçlerini içinde barındıran havaalanlarının
bulunduğu hava taşımacılığı endüstrisi de dinamik bir yapıya sahiptir. Bu dinamik yapı
işlerini güçlendirmek adına yaratıcı çözümlere ihtiyaç vardır. Özellikle havaalanları için artan
rekabet, ticarileşme ve yatırımcıların beklentileri havaalanlarının gelir yaratıcı strateji
geliştirmeleri gereğini doğurmaktadır.
Geleneksel havaalanı yönetim anlayışına göre havaalanı işletmeciliği, oldukça durağan bir
çevresi olan herhangi bir yaratıcı çözüme ihtiyaç duyulmayan basit ve rutin bir yönetim
gerektirmektedir. Devlet sahipliğinde bulunan havaalanları genellikle tekel olduklarından
rekabet baskını yaşamamışlar bu nedenle hizmet ve iş süreçlerinde herhangi bir iyileştirmeye
gitmek gibi herhangi bir çaba göstermelerine gerek duymamışlardır. Burada gelir artırıcı tek
unsur, trafiğin akış düzeninin sağlanarak burada bir artışın yaratılmasıdır. Diğer bir deyişle
trafiğin artması için bir havaalanının çok da fazla bir etkisi bulunmamaktaydı. Bu kadar
durağan bir işletme iç ve dış çevresinde yer alan bir havaalanı işletmesinin yenilikçi
uygulamalarla ve yeni fikirlerle dolu olması beklenemez. Zamanında yapılmış olan ana plana
bağlı kalmak hem yöneticiler hem de havaalanları açısından risk taşımayan bir unsur
olduğundan, bu anlayışta yeni bir strateji geliştirme gereği de bulunmamaktadır.
Ancak günümüzde havaalanı işletmeciliğinde durum bu şekilde değildir. Havaalanı
işletmeciliği günümüzde, böyle basit bir işletmecilik anlayışına yer vermeyecek şekilde
karmaşıktır. Havaalanı işletmeciliğinde geleneksel yönetim anlayışının yerini günümüzde
ticari odaklı yönetim anlayışı almıştır. Bu nedenle havaalanı yöneticileri oturup müşteri
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beklemek yerine, yeni müşterileri cezbedici stratejiler geliştirmek ve havaalanlarının mevcut
imkanlarını daha fazla kar getirecek şekilde kullanmak için yaratıcı çözümler geliştirmek
durumundadırlar.
Havaalanlarının fiziksel olarak çok büyük olmaları ve iş süreçlerinin de havaalanı tasarımına
oldukça bağlı olması, kısa vadeli hemen gerçekleştirilebilecek yaratıcı çözümlere ve
stratejilere pek imkan tanımamaktadır. Ancak orta ve uzun vadeli planlarla iş süreçlerinde,
işletme ve havaalanı tasarımında değişikliklere gidilebilir. Bu nedenle havaalanları için
strateji belirlenirken tüm bu yapının düşünülerek hareket edilmesi gerekmektedir.
Örgütlerde genel olarak strateji geliştirmenin temel basamakları vardır. İlk olarak, örgütlerin
misyon ve vizyonunun belirlenmesi gerekmektedir. Sonra, çevre analizleri ile birlikte diğer
örgütsel amaç ve hedefler ortaya konulur. Bugünkü durumun da belirlenmesiyle birlikte amaç
ve hedefler ile bugün aradaki fark, strateji belirleyicilerinin gerçekleştirmek istediklerini
belirtir.

8.2.1. Havaalanlarında Misyon ve Vizyon
Bir işletmede strateji geliştirme süreci, eğer tanımlanmamışsa işletme misyon ve vizyonunu
ortaya koymasıyla başlar. Misyon ve vizyon, işletmeye bir yön çizerek o doğrultuda gitmesine
olanak sağlar. Misyon kısaca, bir işletmenin varlık sebebini; vizyon ise gelecekte olunması
istenen yeri tarif eder. Misyon ve vizyon cümleleri strateji geliştiricilerin stratejilerine yön
vermesi, o örgütün yaşam felsefesini ve hareket noktasını göstermesi açılarından önemlidir.
Doğru yönde geliştirilmiş vizyon ve misyon cümlelerinin havaalanlarında stratejik belirsizliği
ortadan kaldırması beklenmektedir. Havaalanları için vizyon ve misyon belirlemek, daha
sonra geliştirilecek stratejilere teşkil etmesi açısından önemlidir.

8.2.2. Havaalanlarında Çevre Analizi

Daha sonraki aşama işletmenin içinde bulunduğu dış ve iç çevrenin analizidir. İşletme uzak
dış çevresi, teknolojik, ekonomik, hukuki, politik ve doğal dış çevre faktörlerinden
oluşmaktadır. Bu çevre elemanlarından herhangi birisinde meydana gelen değişim, işletmenin
içinde bulunduğu günümüz şartlarını değiştirebileceği gibi gelecekteki hareket tarzlarımızı da
etkileyebilir. İşletme yakın dış çevresinde; işletmeyi daha çok etkileyen endüstri çevresi
elemanları da bulunmaktadır. Bunlar müşteriler, rakipler, tedarikçiler ve düzenleyici otoriteler
olarak sayılabilirler. Endüstri çevresel elemanları, bir işletmenin her türlü kararını çok
yakından etkileyebilecek unsurlardan oluşmaktadır ve bu nedenle stratejik karar almada çok
önemlidirler. İşletmenin iç çevresi, işletmeyi oluşturan alt sistemlerden meydana gelmektedir.
Bunlar, işletmenin işlevsel yapısı, yönetim ve sermayesi, pazardaki konumu, işletmeye ait her
türlü entellektüel haklar ve taşınmazlar kısacası işletmeyi oluşturan her eleman işletme iç
çevre unsuru olarak sayılabilir.
İşletme dış ve iç çevresinin analizinde en çok kullanılan yöntemlerden birisi GZFT
analizidir. GZFT analizi, kısaca bir işletmenin Güçlü ve Zayıf yanları ile pazardaki Fırsat ve
Tehditlerin değerlendirilmesinde kullanılan bir planlama ve strateji geliştirme aracıdır.
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Yöntemin, İngilizce ismi olan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)
Analizi olarak da anıldığında şahit olabilirsiniz. Buna göre, bir işletme strateji geliştirmeden
önce kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini ve bunlarla birlikte dış çevredeki fırsatları ve
tehditleri analiz ederek bugünkü durumunu ortaya koymuş olur.
İşletme iç çevresi bir işletmeyi oluşturan sistemlerin bütününden oluşmaktadır. İç çevre
analizinde işletmenin genel yönetimi, kurum kültürü, finans, pazarlama, insan kaynakları,
üretim gibi işletmenin işlevsel alanlarındaki faaliyetleri ve durumu incelenir. Bu incelenen
alanlarda işletmeyi daha ileriye taşıyabilecek, işletmenin rakiplerinden daha iyi olduğu
kısımlar (güçlü yanları) ve işletme açısından olumsuz durum yaratabilecek unsurlar (zayıf
yanlar) ortaya konulur. İşletmenin dış çevresinin analizi sonucunda da işletmeyi daha ileriye
götürebilecek, işletme için olumlu sonuçlar doğurabilecek unsurlar (fırsatlar) ve işletmenin
varlığını tehlikeye düşürebilecek, işletme için olumsuz sonuçlar doğurabilecek unsurlar
(tehditler) ortaya çıkarılır.
Güçlü Yanlar: İşletmelerin iç çevre unsurlarının analizi neticesinde işletmeye avantaj
sağlayabilecek alanlar işletmelerin güçlü yanları olarak görülür. Bunlar işletmenin sahip
olduğu varlıklardan kaynaklanabileceği gibi, işletmenin yeteneklerinden de kaynaklanabilir.
İşletmelerin güçlü yanlarının belirlenerek bunların işletmeleri gelecekte daha iyi bir yere
getirmek için kullanılmaları gerekmektedir. İşletmeler, güçlü yanlarının farkında olmaları
kadar, güçlü yanlarının sayısını da arttırmaya çalışmalıdırlar. Havaalanı işletmelerinin güçlü
yanlarına örnek olarak büyük havayollarının merkez üssü olmak, önemli bir uluslararası
düğüm noktası olmak, havacılık dışı gelirlerde lider olmak ve önemli maliyet avantajlarına
sahip olmak gibi özellikler olabilir.
Zayıf Yanlar: İşletmenin iç çevre unsurlarından rakiplerine oranla dezavantajlı olduğu
alanlar işletmelerin zayıf yanları olarak görülür. İşletmeler, zayıf yanlarını bilerek bir yarış
içerisine girmelidirler. Eğer yapılabiliyorsa zayıf yanlar geliştirilerek en az rakiplerin
seviyesine getirilmelidir. Diğer bir seçenek ise zayıf yanların bilincinde olarak strateji
geliştirmek olabilir. Havaalanları için zayıf yönler yukarıda saydığımız güçlü yönlerin tam
tersi durumlar olabilir. Trafikte zayıflık, maliyetlerin yüksek olması, havacılık dışı gelirlerin
payının düşük olması, pazar payını kaybediyor olmak gibi, havaalanları açısından dezavantaj
yaratabilecek durumlar zayıf yanlar olabilirler.
Fırsatlar: Uzak ve yakın dış çevrede oluşabilecek değişimlerin sonuçlarını işletmelerin kendi
avantajlarına çevirebileceği durumlar fırsat olarak görülmektedir. Fırsatların belirlenerek
işletmeler için avantaj haline dönüştürülmesi doğru analizler, öngörüler ve kararlarla
gerçekleşebilir. Burada yönetimin ve yöneticilerin yetenekli ve öngörü sahibi olmaları
gerekmektedir. Havaalanları için fırsatlar, liberalleşme, havayolu iş birliklerinin gelişmesi,
yeni teknolojik gelişmeler, çevre ekonomisindeki büyüme ve yolcu talebindeki artışlar gibi
faktörler olabilir.
Tehditler: İşletmeler için tehditler, uzak ve yakın çevreden kaynaklanabilecek istenmeyen
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durumları ifade etmektedir. Tehditleri öngörmek, işletmelerin ona göre önlem almalarını ve
strateji geliştirmelerini sağlamak açısından önemlidir. Havaalanları için tehditler, hava
taşımacılığı talebinde azalma, terör ve güvenlik endişeleri, ekonomik durumun olumsuz
sinyaller vermesi, artan maliyet baskısı ve ilgili otoritelerce getirilen sınırlamalar olabilir.
Ayrıca, bir işletme strateji geliştirirken, faaliyet gösterdiği endüstrideki var olan dinamikleri
ve eğilimleri incelemelidir. Endüstri yapısının analizi için yaygın olarak kullanılan model
Michael Porter tarafından geliştirilen “beş güç faktörü” analizidir. Buna göre, bir işletmenin
endüstrideki rekabet gücünü ve endüstrinin yapısını belirleyen beş güç faktörü bulunmaktadır.
Bunlar Şekil 5.1’ de de görüldüğü üzere, işletmeler arası rekabetin şiddeti, alıcıların gücü,
tedarikçilerin gücü, ikame ürünler ve yeni rakiplerin pazara girme potansiyelidir.

Şekil 8.1. Porter’ in Beş Güç Faktörü Modeli47
Rekabetin Şiddeti: Bu modele göre, bir endüstride bulunan işletmeler arasındaki rekabetin
şiddeti ne kadar büyükse bir işletmenin rekabet gücü o derecede zayıf olacaktır. Aksine,
rekabetin şiddeti ne kadar az ise bir işletmenin rekabet gücü daha yüksek olacaktır. İş yapan
rakip sayısı ne kadar fazlasıyla fiyat rekabeti olasılığı da o denli fazla olacak ve böylece şirket
karlılığı azalacaktır. Geçmişte havaalanları bulunduğu coğrafi bölge için tekel konumunda
idiler. Yakınlarında havaalanları varsa bile mevcut müşterilerini diğer havaalanına
kaptırmaları düşük bir olasılıktı. Bu durumda havaalanları doğal monopoller olarak karşımıza
çıkmaktaydı. Ancak günümüzde durum farklılaşmaya başlamış; birbirinden uzakta olan
havaalanları dahi birbirlerine rakip konumuna gelmeye başlamışlardır. Havaalanını cazip hale
getirerek transit trafiğini çekmek bir rekabet konusudur. Bir diğer rekabet de turizm
destinasyonları arasında yaşanmaktadır. Örneğin tatil yapan bir ailenin tatillerini Paris ya da
Roma’ da geçirme kararı bu iki havaalanını birbirine rakip durumuna getirmektedir. Ayrıca,
düşük maliyetli havayollarının son yıllardaki gelişimi, ikincil havaalanlarının merkez
havaalanlarına rakip olmalarına neden olmaktadır.
Tedarikçilerin Gücü: Tedarikçi sayısının az olması durumunda ve tedarikçilerin ellerinde
işletmeler için kritik önem taşıyan bir girdi mevcut tedarikçilerin pazarlık gücü yükselecek ve
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bu da işletme karlılığını azaltacaktır. Havaalanı tedarikçileri, havaalanlarının ihtiyaç
duydukları ve her türlü donanım ve yazılımı ile elektrik, doğalgaz ve su gibi ürün ve
hizmetleri satan sağlayan işletmelerdir. Havaalanlarının ihtiyaç duydukları bazı donanım ve
yazılımlar sadece havaalanlarına özgü havaalanları için kritik öneme sahip ürün ve
hizmetlerdir. Bu tür donanım ve yazılım sağlayan işletmeler az sayıda olmasalar da bazı
donanımların maliyeti oldukça yüksek olabilmektedir.
Alıcıların Gücü: Bir işletmenin sağladığı ürün ve hizmetleri alan müşteri sayısı ne kadar az
ise alıcıların pazarlık gücü artmaktadır. Havaalanlarının ana müşterileri havayolları ve
yolculardır. Daha önceleri bir havaalanına uçmak isteyen havayolları ve yolcular
havaalanlarının kendilerine uyguladıkları fiyat tarifesini kabullenmek zorunda idiler.
Günümüzde bu durum değişmeye başlamıştır. Özellikle düşük maliyetli havayollarının kendi
havaalanlarına uçmasını isteyen bazı havaalanları, havayollarına büyük indirimler sağlamakta
bu da yolculara uygulanan bilet fiyatına yansımaktadır. Ayrıca, uygun fiyata bilet satın almak
isteyen yolcular da aynı bölgede birden fazla havaalanı varsa havaalanları arasında seçim
yapabilmektedirler. Ayrıca, farklı ülkeleri tatil amaçlı ziyaret etmek isteyen yolcular da bilet
fiyatına bakarak daha ucuz bilet fiyatı olan destinasyonları tercih etme olasılığı yüksektir. Bu
da dolayısıyla havaalanları arasında fiyat rekabetine yol açmaktadır.
İkame Ürünler: Bir işletmenin sağladığı ürün ve hizmetlerin alternatiflerinin bulunması ve
müşterilerin tercihini ikame ürünler tarafında kullanmaları işletmeler için risk
oluşturmaktadır. Hava taşımacılığı uzak mesafeler için alternatifi olmayan bir taşımacılık
modudur. Ancak kıta içerisinde ve bölgesel coğrafya içerisinde kısa mesafeli yolculuk
yapacaklar için hızlı trenler ve karayolu ulaşımı önemli bir alternatif olarak karşımıza
çıkmaktadır. Özellikle kıta Avrupası gibi gelişmiş bölgelerde hızlı trenlerin tercih edilmesi
yaygın bir tercihtir. Ayrıca, internetin yaygınlaşması ve video konferans sistemleri de son
yıllarda hava taşımacılığına alternatif olarak düşünülebilir.
Yeni Rakipler: İşletmenin içerisinde bulunduğu endüstrinin kar marjı yüksek olduğunda,
pazara giriş engelleri bulunmuyorsa veya az ise pazara her zaman yeni girişlerin olması
beklenmektedir. Bu da rakip sayısının hızla artmasına ve işletmelerin karlılıkların düşmesine
neden olmaktadır. Havaalanlarının bulundukları coğrafya açısından pazara yeni bir girişim
olma ihtimali oldukça düşüktür. Yine de yakın bir bölgeye yapılacak yeni bir havaalanı
ihtimali her zaman mevcuttur. Bir başka bölgede kurulacak yeni bir havaalanı da mevcut
havaalanının transit müşterilerini kaybetmelerine sebep olabilir. Hava taşımacılığının giderek
büyümesi sonucunda, havaalanlarında ve hava sahalarında kapasite sorunu baş
göstermektedir. İstanbul örneğinde olduğu gibi, mevcut havaalanlarının gelişme
potansiyelinin kısıtlı olduğu durumlarda yeni bir havaalanının yapılması ihtiyaç haline
gelebilir. Ayrıca, aynı havaalanında yeni bir terminal yapılması eğer işleticileri farklı ise
mevcut terminaller için potansiyel bir tehdit olabilir. Bunun dışında büyük havaalanı
işleticileri küresel anlamda sürekli olarak karlı havaalanı yatırım projeleri peşinde
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koşmaktadırlar ve böylesine güçlü rakiplerin yeni projeler üretmeleri mevcut havaalanları için
sürekli bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır.
Havaalanı işletmeleri, karlılıkları ve rekabet edebilirlik düzeylerini belirleyebilmek için bu
beş faktörü analiz etmelidirler. Bu beş faktörden birisini ya da bir kaçını etkileyerek
karlılıklarını artırmaya ve rekabetçi pozisyonlarını güçlendirmeye çalışmak, strateji
geliştirmede havaalanı yöneticilerinin kullanabilecekleri seçeneklerden birisidir.
Havaalanı sektörü için tam rekabet ortamı söz konusu değildir. Ancak günümüzde endüstrinin
ilerlediği nokta, rekabetin küresel ölçekte ve yaygın olarak er ya da geç tüm havaalanı
işleticilerini etkileyeceği bir yapıdır. Dolayısıyla havaalanı işletmecilerinin doğru bir strateji
belirlemeleri ve bunu hayata geçirmeleri gerekmektedir. Önemli olan bir strateji benimsemek
ve bunu tutarlı bir biçimde uygulamaktadır. Stratejisini belirleyen havaalanı işletmesinin bu
stratejiyi uygulamaya koyabilmek için işletme tasarımını ve konumlandırmasını da buna göre
yapması gerekmektedir.

8.2.3. Stratejik Konumlandırma

İşletmelerin strateji oluştururken kullanabilecekleri diğer bir seçenek de kendilerine rekabet
avantajı sağlayabilecek konumlandırma yapmaktadır. Yine Porter tarafından önerilen modele
göre, işletmeler maliyetlerini rakiplerine göre daha düşük tutmak ya da sunmakta olduğu ürün
ya da hizmetlerini rakiplerinden farklılaştırmak yoluyla rekabet avantajı elde edebilirler. Şekil
5.2’ de gösterilmiş olan bu model, herhangi bir işletmeye özgü olmadığından dolayı “jenerik
stratejiler” olarak adlandırılmaktadır.

Şekil 8.2. Porter’in Jenerik Stratejiler Modeli48
Bu modele göre havaalanları, ya maliyet etkinliği üzerinde çalışıp maliyetlerini azaltarak ya
da mevcut ürün ve hizmetlerini farklılaştırarak rakiplerinin önüne geçmelidir. Geniş müşteri
hedefinde olan işletmeler için, bu iki seçenekten birisini seçip uygulamak işletmelere rekabet
avantajı sağlamaktadır. Aksi yönde hareket etmek, yani ortada kalmak belirsizlik
yaratacağından tehlikelidir. Rekabet amacı olarak dar müşteri hedefi olan işletmeler de ya
maliyette odaklama ya da farklılaşma odaklanma seçeneklerinden birini tercih etmelidir.
Maliyet liderliğindeki esas amaç, maliyetleri olabildiğince düşük tutarak rakiplerine karşı her
zaman fiyat avantajına sahip olmaktıt. Bununla birlikte, bu stratejinin başarıyla uygulanması
pazarda da bir giriş engeli oluşturmaktadır. Havaalanları da maliyet etkinliğini
kovalamaktadır. Ancak ek yatırım maliyetleri ve artan maliyet baskıları maliyet etkinliğinin
48
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sağlanmasına engel teşkil etmektedir. Ancak yine de maliyet liderliği stratejisini benimsemiş
ve başarıyla uygulauyan havaalanları da mevcuttur. Bu havaalanları özellikle düşük maliyetli
havayollarıa hizmet vermektedirler ve düşük maliyetlerini büyük ölçüde yapmış oldukları
düşük altyapı yatırımlarına borçludurlar. Örneğin bu tür havaalanlarında büyük bir
havaalanında bulunan köprü ve körük gibi kolaylıklar olmayabilir. Basit işlevsel özellikler
taşıyan terminal binaları da pahalı altyapı yatırımlardan kaçındıklarının bir göstergesidir.
Ayrıca herhangi bir ülkedeki ucuz iş gücü ve elektrik, su ve doğalgaz gibi değişken
maliyetlerin düşük olması, o ülkede var olan havaalanlarına önemli ölçüde maliyet avantajı
sağlamaktadır. Havaalanları arasında artan diğer bir uygulama da düşük maliyetli
havayollarına özel, düşük maliyetli terminaller inşa etmelidir. Singapur Changai International
Airport ve Malezya Kuala Lumpur International Airport bu tür terminalleri olan
havaalanlarına birer örnektir.
Havaalanları, müşterilerine en iyi hizmeyi sunmak istiyorlarsa bunu müşteri istek ve
beklentilerini bilerek ve hatta müşteri istek ve beklentilerinin ötesine geçerek başarmaları
gerekmektedir. Bunun için, havalanlarının vermekte olduğu hizmetlerin rakiplerinin
hizmetlerinden farklı olması gerekmektedir. Diğer bir seçenek de rakiplerde olmayan
hizmetlerin sunulmasıdır. Farklılaşma stratejileri, öncelikle, ürün, hizmet ve süreçlerde
rakiplerden farklılaşarak, müşterilerin tercih edecekleri değişiklikler ve yenilikler yapmak ile
ilgilidir. Bunun yanında, geniş bir hizmet yelpazesi ile tüm müşteri segmentlerine hitap etmek
de farklılaştırma stratejisi ile ilgilidir. Ayrıca yenilikçilik de farklılaşma stratejisinin
uygulanmasını büyük ölçüde desteklemektedir.
Havaalanları, stratejik belirsizlik yaşamamaları ve pazarda en iyi performans ile faaliyet
gösterebilmeleri için pazardaki yerlerini ve rollerini tanımlamalıdırlar. Pazar odaklı strateji
geliştirebilmek için öncelikle pazardaki konumlarının netleştirilmesi gerekmektedir.
Havaalanının temel olarak hangi iş modelini benimsediği ve buna uygun olarak pazarda nasıl
konumlandığı, tüm geliştirilecek stratejilerin ve faaliyetler ile ilgili kararların
belirleyecilerindendir. Bu konumlandırma, havaalanının kendi kararından başka, bulunduğu
coğrafyaya, yakınlarında başka bir havaalanının olup olmadığına ve talebin yönlendirmesine
bağlı olarak da etkilenebilmektedir. Havaalanları için Pazar konumlandırması birincil merkez,
ikincil merkez, bölgesel, düşük-maliyetli ve kargo havaalanı olarak düşünülebilir.
Birincil merkez havaalanı: Büyük bir havayolunun merkez üssü olan havaalanları birincil
merkez havaalanı olarak değerlendirilebilir. Bu havaalanları genellikle büyük ekonomik
merkezlere ve turiztik bölgelere yakındırlar. Bu havaalanları merkez üssü konumunda
olduklarından, hatırı sayılır miktarda bağlantılı yolcuları bulunmaktadır. Bağlantılı yolcuların
sayısının fazla olması da havaalanı trafiğini oldukça artırmaktadır. Birincil merkez
havaalanları yolculara geniş bir ağ imkanı sağlamaktadır. Bunlar bulundukları bölgenin en
büyük havaalanları olarak ayrıca diğer merkez üs konumundaki havaalanları ile küresel
rekabet içerisindedirler. Müşterilerine en iyi imkanları sağlamaları ve paydaşlarına da en çok
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faydayı sağlayacak stratejiler geliştirmeleri ve uygulamaları beklenmektedir.
İkincil merkez havaalanı: İkincil merkez havaalanları, birincil merkez havaalanları gibi
kıtalar arası bağlantı noktaları sunmayan, daha çok ulusal veya bölgesel bazda ulaşım ağını
destekleyen havaalanlarıdır. Nispeten küçük ya da bölgesel havayolu işletmelerinin merkez
üssü konumundadırlar. Bunlar, birincil merkez havaalanlarının trafiğini beslemek amacıyla
büyük havayolları tarafından da kullanılanilmektedir. İkincil merkez havaalanları da
havaalanlarının trafikteki payını artırmak adına ve mevcut müşterilerinin memnuniyetini
artırarak, yeni dadık müşteriler yaratmak adına stratejiler ve yaratıcı çözümler
geliştirmelidirler.
Bölgesel havaalanı: Küçük havaalanları bu grupta yer almaktadır. Bölgesel havaalanları,
bulundukları bölgenin küresel uçuş ağına bağlanabilmesi için tek çıkış noktası olduklarından
oldukça önemlidirler. Gün içerisinde birincil merkez havaalanlarına ve noktadan noktaya
uçuşları mevcuttur. Genellikle trafik hacimleri düşüktür. Ancak bazı büyük şehirlerin içinde
kalan şehir havaalanları, gerek genel havacılık gerekse de küçük bölgesel uçaklar tarafından
kullandıklarından, yeterli miktarda uçak ve yolcu trafiğine sahiptirler. Özellikle iş amaçlı
trafiğe odaklanan bu şehir havaalanları, bıu müşteri bölümüne uygun stratejik seçenekler
üzerinde durmalıdırlar. Trafik hacimleri düşük olan havaalanları da trafik hacimlerini arttırıcı
teşvik programları gibi çözümler üzerine odaklanabilirler.
Düşük maliyetli havaalanı: Bu havaalanlarının aöacı özellikle düşük maliyetli havayollarını
çekmek olduğundan iş tasarımlarını da buna uygun şekilde yapmışlardır. Düşük maliyetlere
ulaşmak bu havaalanlarının temel hedefidir çünkü ancak bu şekilde uygun fiyat
suınabileceklerdir. Trafik hacminin giderek yükselmesi bu havaalanları için çok önemlidir.
Çünkü sunmuş oldukları düşük fiyatlarla yeterli gelir elde edebilmeleri için, önemli bir trafik
hacmibe ihtiyaçları vardır. Ayrıca yolcuların havaalanında satın alma davranışı göstermeleri
de önemlidir. Yolcular tarafından harcanacak her miktar, bu havaalanlarının ayakta
kalabilmesi için gereklidir.
Kargo havaalanı: Kargo havaalanları yalnızca hava kargoların taşınması için oluşturulmuş
havaalanlarıdır. Havaalanının temel faaliyeti, kargoların hava taşıma sürecine başlaması ve
bitirmesi ile ilgili süreçleri organize etmektir. Kargo sahipleri ve kargo havayolları temel
müşterilerini oluşturmaktadır. Bu Pazar bölümünün istek ve ihtiyaçlarını uygun maliyetlerle
karşılayabilmek için strateji geliştirmelidirler. Ayrıca bu havaalanlarında, özel kargoların
sorunsuz bir şekilde taşınabilmesi için yeterli iş tasarımı ve teknik altyapı imkanı
yaratılmalıdır.
Her bir havaalanı kendine has şartları sebebiyle, kendilerini bu sayılanlar dışında bambaşka
bir şekilde konumlandırabilmeleri de mümkündür. Ayrıca yukarıda sayılanlardan birkaç
model aynı anda da kullanılabilir. Örneğin bir havaalanı hem büyük kargo hacimlerine hem
de büyük yolcu trafiği sayısına sahip bir havaalanı olabilir.
Havaalanları stratejik konumlama sonucu kendilerine değere yaratacak iş modellerini ortaya
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koymak durumundadırlar. Bunun için hedef müşterilerini, bu müşterilere sunulacak
hizmetlerin neler olduğunu ve ne şekilde sunulacağını öncelikle belirlemesi gerekmektedir. İş
modeli ile uyumlu faaliyet ve üretim alanları belirlendikten sonra, bunların hangilerinimn
havaalanı tarafından gerçeklleştirileceğine ve hangilerinin dış kaynak kullanımı (outsourcing)
yoluyla temin edileceğine karar verilmelidir. Bazı havaalanları için yer hizmetleri ve
mühendislik gibi hizmetlerin konularında uzman işletmelere devredilmesi, bu hizmetlerin
daha etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlayabilmektedir. Bu amaçla ticari
stratejiyi benimseyen bazı havaalanlarının, geleneksel olarak benimsenen “tam – hizmet”
(full-service) prensibinden vazgeçerek, bu hizmetlerden kendileri için daha az karlı olanlarını
dış kaynak kullanımı yoluyla temin etmeye yöneldikleri görülmektedir.

8.3. Havaalanı Pazarlaması
Pazarlama, geleneksel olarak, bir alışveriş süreci içinde yer alan, müşteri veya tüketici
gereksinim ve beklentilerini belirmeye ve karşılamaya yönelik tüm faaliyetler olarak
tanımlanabilir. Pazarlama süreci, satın alma ile sonuçlanacak bir ürün ile ilgili müşterilerin ve
tüketici talep ve beklentilerini öngörme yönetme ve karşılamaya ilişkin yüm faaliyetleri
kapsar. Bu faaliyetler arasında çevre analizi, pazarlama araştırmaları, tüketici ve müşteri
davranışları, ürün tasarımı, dağıtımı, tanıtımı ve fiyatının belirlenmesi çalışmaları yer alır.
Havaalanları, birer hizmet işletmesidir. Havaalanları, müşterilerinin ihtyiaç ve beklentilerini,
faaliyetleri sonucunda sunmuş oldukları hizmetler yoluyla gidermektedir. Hizmetler, fiziksel
nesne halinde olmayan, stoklanamayan, elle tutulamayan, anında tüketilen, ihtyiaçları
gidermeye yönelik faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürünlerdir. Daha yakından bakacak olursak;
havaalanları, hava taşıma hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak yolcuların uçağa biniş ve
inişleri için gerekli fiziksel kolaylıkları sağlayan ve bununla ilgili faaliyetlerin
gerçekleştirildiği yerlerdir. Ayrıca, benzer şekilde yolcularını almak ve boşaltmak üzere
havaalanına gelen uçaklara sağlanan kolaylıklar ve bununla ilgili faaliyetler de
havaalanlarının verdiği hizmetler içerisinde yer almaktadır.
Havaalanı pazarlaması kavramı, havaalanlarının ticari bakış açısıyla yönetilmeye başlamaları
ile birlikte gelişmeye başlamıştır. Pazarlama kavramının havaalanlarına uygulamak aslında
kolay değildir. Çünkü belirli bir havaalanı ürününden bahsetmek oldukça güçtür. Havaalanı
ürünü, yolcular için farklı, havayolları için farklı tanımlanmaktadır. Aynı zamanda havaalanı
müşterilerini de tam anlamıyla belirlemek kolay değildir. Örneğin yolcular, hem
havayollarının hem de bir havaalanının müşterileridir. Ayrıca yolcular, seyahat ve havayolu
seçim kararını verirken havaalanlarından bağımsız düşünerek kararlaştırabilirler. Bu durumda,
yolcular belirli bir havaalanını özellikle seçmeselerde yine de kullanmak durumunda
olacakları için o havaalanının müşterisi sayılırlar. Burada havaalanının üzerine düşen, her
müşteriyi önemsemek ve onların iyi bir seyehat deneyimi yaşamasına katkı sağlamaktır.
Havaalanları bunu ticari pazarlama stratejileri ve müşteri odaklı hareket tarzı ile başarabilirler.
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Havaalanlarının pazarlama işlevi tüm bu ticari stratejilerin oluşturulması ve başarıyla
uygulanması için en çok sorumluluğu oolan işlevdir. Özellikle havaalanlarının havacılık dışı
gelirlerini arttırma çabaları pazarlama işlevi ile birlikte düşünülmekte ve uygulanmaktadır.

8.3.1. Havaalanı Ürünü

Daha önce de belirttiğimiz gibi havaalanları, havaalanı işletmeciliği hizmetini sunan birer
hizmet işletmesidir. Havaalanlarının sunduğu temel hizmet, yolcuların ve havaaraçlarının
hava ve kara ulaşım modları arasında emniyetli bir şekilde geçişlerinin sağlanmasıdır. Temel
hizmeti yolcu açısından alt bölümlerine ayırdığımızda, yolcuların havaalanına gelişlerinden
uçağa binişlerine ve uçaktan inişinden havaalanından çıkışlarına kadarki süreç iöerisinde
verilen tüm hizmetler olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde uçaklar açısından
değerlendirildiğinde, uçakların havaalanına gelişlerinden gidişlerine kadarki süreç içerisinden
aldıkları tüm hizmetler düşünülmelidir. Ancak havaalanlarının müşterileri ve vermekte olduğu
hizmetler yolcular ve uçaklar ile sınırlı değildir. Buna göre havaalanları, bünyelerinde tüm
müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak birçok farklı hizmeti barındırmaktadır.
Daha önceleri havaalanlarının rolü, temel hizmet etrafında şekillenmekteydi. Diğer bir
deyişle, havaalanları, havayolları ve yolcular arasında bir nevi aracılık hizmeti sağlamaktaydı.
Yolcu sayısının ve uçak trafiğinin artması durumunda temel operasyonel hizmet düzeyi de
artırılmaktaydı.
Günümüzde havaalanları temel operasyonel hizmetlerin yanında, tüm müşterilerinin istek ve
gereksinimlerini karşılayan daha birçok karmaşık hizmetler sunmaktadır. Buna göre havaalanı
hizmetini, tüm müşterilere havaalanına gelişlerinden gidişlerine kadarki süreç içerisinde
sağlanan tüm hizmetler şeklinde genişletmek mümkündür. Böylece havaalanında bir
müşterinin alışveriş yapması, araç kiralaması ve hatta restaurantta yemek yemesi de havaalanı
hizmetinin bir parçası haline gelmektedir. Benzer şekilde imtiyaz sahibi işletmelerin yaptıkları
tüm faaliyetler de havaalanı hizmetinin bir parçasıdır. Havaalanı pazarlamasının zorluğu, tüm
bu müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının ayrı ayrı değerlendirilip sistemin bütünlüğünü
bozmayacak şekilde her biri için çözüm geliştirmektir.

8.3.2. Havaalanı Müşterileri

Havaalanları başarılı stratejiler geliştirebilmek için müşteri istek ve beklentilerinin neler
olduklarının farkında olmalıdırlar. Ancak bundan daha önce, müşterilerinin kim oldukları
bilinmelidirler. Geleneksel havaalanı yönetim modeline göre havaalanının müşterisi, havayolu
işletmeleriydi. Havaalanını kullana yolcular ve kargo sahipleri de havayolu işletmelerinin
müşterileri olarak kabul edilmekte ve havaalanları onların istek ve beklentilerinin
sorumluluklarını üzerlerine almamaktaydı.
Ticari bakış açısıyla yönetilen havaalanlarında ise havaalanları için müşteri kavramı yeniden
tanımlanmakta ve müşteri kavramı genişletilmektedir. Buna göre, genişletilen müşteri
kavramı içerisinde yer alan tüm müşterilern istek ve beklentilerinin göz önünde tutulması
benimsenmiştir. Ticari bakış açısı ile yönetilen havaalanları için müşteriler şu şekilde
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sıralanabilir:
 Havayolu işletmeleri
 Yolcular
 Karşılamaya ve uğurlamaya gelenler
 Ziyaretçiler
 Kongre ve toplantı katılımcıları
 İmtiyaz sahibi işletmeler
 Acenteler ve tur operatörleri
 Çalışanlar
 Uçuş ekibi
 Çevre sakinleri
 Çevredeki işletmeler ve
 Küresel işletmeler
Ticari bakış açısı ile yönetilen havaalanları için müşteriler sadece havayolu işletmeleri değil,
havaalanını kullanan ya da kullanma potansiyelinde olan herkes olarak tanımlanmıştır. Buna
göre havaalanı, tüm bu müşteriler için strateji geliştirmekte, sunmuş olduğu hizmet tasarımını
buna göre değiştirmekte ve yeni geliştirilen tüm yaratıcı çözümler de bu müşteriler temel
alınarak hayata geçirilmektedir.

Resim 8.2. Günümüzde Havaalanları İçin Genişlemekte Olan Müşteri Kavramı49
Havayolu İşletmeleri: havayolu işletmelerinin havaalanlarından beklentileri, o
havaalanındaki operasyonlarının yoğunluğu arttıkça artmaktadır. Çoğunlukla bilet satış
ofisleri, check-in bankoları ve yeterli check-in alanları, uçak bekleme salonları ve
havaalanının diğer kolaylıklarına ihtiyaç duymaktadırlar. Daha doğrusu havaalanı
hizmetlerinin tamamındaki etkin ve kaliteli hizmet, havayolu işletmelerinin havaalanlarından
beklentilerini oluşturmaktadır. Üs olarak kullanılan havalanlarında ise havayolu için personel
yemekhanesi ve diğer sosyal tesis ihtiyaçları bulunmaktadır. Havayolları, uçmak istedikleri
havaalanlarının birçok farklı özellikleri sayesinde kendi müşterilerinin tatmin düzeyini
artırabileceklerini ve hatta yeni müşteriler kazanabileceklerini düşündüklerinden dolayı
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havaalanlarından beklentileri de doğal olarak bu ölçüde artmaktadır. Havayolu işletmelerinin
havaalanı seçimini etkileyen faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:
 Havaalanının kapsama/erişim alanı ve potansiyel talep,
 Slot mevcudiyeti,
 Rekabet,
 Ağ uyumluluğu,
 Havaalanı ücretleri,
 Diğer havaalanı masrafları (örneğin yakıt ve yer hizmetleri),
 Pazarlama desteği,
 Ticari tesislerin çeşitliliği ve kalitesi,
 Transfer bağlantıları kolaylığı ve
 Bakım tesisleri
Yolcular: Ticari bakış açısıyla yönetilen havaalanları için en önemli müşteri grubu
yolculardır. Yolcular, gelen yolcu, giden yolcu ve transit yolcular olarak üç bölüme
ayrılabilir. Her bir yolcu bölümünün havaalanı için taşıdıkları değer farklıdır çünkü her bir
yolcu bölümünün istek ve ihtiyaçları farklıdır. Giden yolxular havaalanında gelen yolculara
nazaran daha fazla vakit geçrimekte olup havaalanı içerisinde yer alan mağazalardan daha
fazla alış veriş yapma eğilimindedirler. Bu nedenle alış veriş mağazaları çoğunlukla gidiş
katında yer almaktadır. Gelen yolcular ise eğer varsa gümrüksüz satış mağazasından
yararlanmak için kısa bir süre ayırabilirler. Transit yolcuların ise bağlantı saatlerine bağlı
olarak havaalanından beklentileri transfer işlemlerinde kolaylık ve eğer terminalde uzun süre
geçirilecekse yiyecek içecek bölümleri, dinlenme salonları ve oteldir. Genel olarak yolcuların
havaalanı seçimlerini etkileyen faktörler çok çeşitli olabilirler. Bunları aşağıdaki gibi:
 Uçuş ağı,
 Bilet fiyatları,
 Uçuş saatlerinin uygunluğu,
 Uçuş sıklığı,
 Havayollarının imajları ve güvenilirlikleri,
 Havayolu işbirlikleri ve sık uçucu yolcu programı,
 Havaalanına erişim maliyeti,
 Havaalanına erişim kolaylığı,
 Araba park mevcudiyeti ve maliyeti ve
 Mağazalar, ikram ve diğer ticari tesislerin kalitesi olarak sıralayabiliriz.
Karşılamaya ve Uğurlamaya Gelenler: Yolcu karşılamaya ve uğurlamaya gelenler
havaalanında geçirdikleri süre boyunca, geçirdikleri süreye bağlı olarak satın alma
davranışında bulunabilirler. Her ülkenin kültürüne bağlı olarak sayıları değişmekle birlikte,
bazı ülkelerde yolcu karşılamaya ve uğurlamaya gelenler önemli bir pazar bölümünü
oluşturabilir.
Ziyaretçiler: Havaalanını gezmeye gelen ya da cazibe merkezi olan havaalanlarının alışveriş
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olanaklarından yararlanmak isteyen ziyaretçilerin sayısı azımsanmayacak ölçüde olabilir.
Havaalanlarının alışveriş olanakları arttıkça, ziyaretçilerin sayısı ve bunlardan sağlanan
kazancın da artması beklenebilir.
Kargo Sahipleri: Kargo sahipleri, kargo havaalanları için önemli bir gruptur. Havaalanları
kargo sahiplerinin istek ve ihtiyaçlarını dinlemeli ve onların ürünlerinin taşınmasında ve
teknolojilerini kullanıcılara sunmak, havaalanının kargo göndericileri için bir cazibe merkezi
haline gelmesine yol açabilir.
İmtiyaz Sahibi İşletmeler: İmtiyaz sahibi işletmeler havaalanının çeşitli yerlerinde ticari
faaliyet gösteren işletmelerdir. Havaalanında satılan yiyecek ve içecekten en prestijli ürünlere
kadar olan ürün yelpazesi içerisinde kıyafet, hediyelik eşya, kozmetik ve saat gibi birçok
farklı ürün bulunmaktadır. Bu işletmelerin havaalanından beklentileri, havaalanı tasarımının
yolcu istek ve ihtiyaçlarını giderecek şekilde yapılmış olmasıdır.
Acenteler ve Tur Operatörleri: Bunlar da gönderdikleri ve karşıladıkları yolcular için
olabildiğince iyi hizmet talep etmektedirler. Ayrıca uğurlama ve karşılama için gelen araçlar
için uygun park alanlarını ve yolcu ve kargo için gerekli kolaylıkları talep etmektedirler. Tur
operatörleri için otobüs otoparkları, yeterli büyüklükte alanlar, ofis alanları temel
gereksinimlerdir.
Çalışanlar: Havaalanı sınırları içerisinde çalışan herhangi bir işletmeye ait personel,
havaalanları için önemli bir müşteri grubudur. Çünkü bazıları vardiyalı olarak çalışan
personelin hem sayıları azımsanmayacak kadar çoktur hem de bu kişilerin günlerinin büyük
bir çoğunluğu havaalanında geçmektedir. Bu nedenle çalışanlar da havaalanları için önemli
bir müşteri grubunu oluşturmaktadır.
Uçuş Ekibi: Kokpit ve kabin ekibinden oluşan uçucu personelin isteklerinin, havaalanının
diğer çalışanlarından bir farkı, bunların sürekli başka havaalanlarını da kullanmalarıdır.
Benzer şekilde, aynı havaalanının da değişik havayollarına ait kokpit ve kabin edkipleri
ziyaret etmektedirler. Dolayısıyla havaalanları, bu müşteri grubu için başka havaalanları ile
rekabet çine girebilirler. Bu müşteri grubunun zamanları kısıtlı olabilir. Kısa süre içerisinde
kişisel istek ve ihtiyaçlarını giderdikten sonra onlara farklı ve egzotik gelen ürünleri satın
almayı tercih edebilirler.
Kongre ve Toplantı Katılımcıları: Havaalanı kolaylıkları içerisinde düzenlenen kongre ve
toplantı katılımcıları, belirli günlerini veya saatlerini havaalanı içerisinde geçireceğinden
havaalanları için küçümsenmeyecek bir müşteri grubu olabilirler. Aynı zamanda havaalanında
ya da yakınında konaklıyorlarlasa havaalanı için daha değerli bir müşteri grubunu
oluştururlar.
Çevre Sakinleri: Havaalanları alışveriş olanakları bakımından ne kadar gelişmiş ise çevre
sakinlerinin alışveriş amacıyla uğrama sıklıkları artma eğiliminde olacaktır. Havaalanlarına
şehir ulaşımının kolay olduğu düşünüldüğünde bu potansiyelin arttığı görülecektir. Özellikle
havaalanı yıllar itibariyle İstanbul örneğinde olduğu gibi şehir içerisinde kalmış ise alışveriş
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için önemli bir cazibe merkezi haline gelebilir.
Çevredeki İşletmeler: Havaalanlarına yakın bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler
havaalanına yakın olmanın avantajlarından şüphesiz yararlanmaktadır. Havaalanı yakınlarında
lojistik depoları ve serbest ticari bölge kurulabilir. Böylece, diğer ilgili işletmeler için de
havaalanı çevresi daha cazip hale gelebilir. Çevredeki işletmelerin sayıca artması,
havaalanlarının cazip birer iş merkezi olma potansiyellerini artırmaktadır.
Küresel İşletmeler: Küresel işletmeler küresel düzeyde havaalanlarının önemli kullanıcıları
arasında yer almaktadır. Bu işletmelerin havaalanı hizmetlerinin çeşitliliği ve kalitesinin yanı
sıra; kendi mallarının küresel piyasalarda dolaşımı için özellikle lojistik hizmetleri ile ilgili
olarak talepleri daha çok olmaktadır.
Havaalanı müşterilerinin bu kadar farklı bölümlere ayrılmalarının sebebi, her bir müşteri
grubunun farklı ihtiyaç ve beklentilerinin olmasıdır. Ticari bakış açısıyla yönetilen
havaalanları için bu saydığımız müşterilerin her biri oldukça değerli olup geliştirilecek
pazarlama stratejileri, bu müşterilerin her birinin farklı özellik be ihtiyaçlarını göz önüne
almalıdır.
Havaalanları, gelirlerini artırmak istiyorlarsa müşterilerini iyi analiz etmeli ve onların
beklentilerini daha iyi algılamalıdırlar. Müşterileri kendi içlerinde bölümlere ayırıp harcama
alışkanlıklarının gözlemlenmesi iyi bir yöntemdir. Örneğin, havaalanı yolcularını biz yukarıda
havaalanını kullanım amacına göre gelen yolcu, giden yolcu ve transit yolcu olarak
bölümlendirmiştik. Yolcuların seyahat amaçlarına ve özelliklerine göre de iş amaçlı yolcular,
sık uçan yolcular, aileleri ile birlikte uçan yolcular, tatil paketi ile birlikte uçan yolcular gibi
bölümlendirmek mümkündür. Bu bölümlendirme her bir yolccu bölümünün farklı istek ve
ihtiyaçlarını ortaya çıkarmayı kolaylaştırabilir.

8.3.3. Havacılık Dışı Gelirleri Artırma Yöntemleri

Havaalanlarının gelir kaynakları temelde iki kaynaktan elde edilir: Havacılık gelirleri ve
havacılık dışı gelirler. Havacılık gelirleri ve havacılık dışı gelirler. Havaalanlarının
ticarileşmesi ve özelleştirilmesi saonucu havaalanlarının ticari bir bakış açısıyla yönetilmeye
başlanmasının en önemli sonuçlarından birisi de havacılık dışı gelirler üzerinde yaşanmıştır.
Ticari bakış açısı ile yönetilmeye başlayan havaalanlarına bu gelişmeler, yeni ticari politikalar
geliştirebilmeleri için bşir fırsat sunmuştur. Bu politikalar sonucunda da havacılık dışı
gelirlerde artış meydana gelmiştir.
Gerek kamuya ait havaalanlarında, gerekse özelleltirilmiş havaalanlarında genellikle havacılık
ücretlerinin belirlenmesi devlet ya da ilgili kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle
havaalanı yönetiminin, havacılık gelirlerini artırmada etkisi olmayabilir ya da sınırlı düzeyde
olabilir. Havaalanı, izin verildiği ölçüde alternatif fiyatlama yaklaşımları ile havacılık
gelirlerini artırabilir, aynı zamanda talebi düzenleyebilir. Buna karşın, ticari faaliyetler söz
konusu olduğunda her havaalanı kendi kararlarını vermede nispeten daha bağımsız
olduğundan, havacılık dışı gelirlerin artırılması mümkündür. Genel olarak havaalanlarında
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sunulan ticari hizmetler temel gereksinimler, yiyecek-içecek hizmetleri ve diğer ticari
hizmetler olmak üzere üç grupta ele alınabilmektedir. Havacılık dışı gelirler büyük oranda
şunlardan oluşmaktadır:
 Kullanım hakkı gelirleri: Terminal binasındaki ticari iş yelerinin kiralanması sonucu
elde edilen gelirlerdir.
 Araç parkı: Havaalanı kullanıcılarının araçlarını park ettikleri açık ya da kapalı park
yerlerinden elde edilen gelirlerdir.
 Araç kiralama: Araç kiralama şirketlerinin gerek ofis gerekse de araçlarını park
ettikleri yerlerden elde edilen gelirlerdir.
 Yer tahsisi: Havaalanı arazisi içerisinde herhangi bir ticari kullanım dolayısıyla yer
tahsisinden elde edilen gelirlerdir.
 Sinema ve film çekimleri: Havaalanlarının film ve sinema çekimleri için popüler
yerler olmalarından daolayı bu alandan elde edilen gelirlerdir.
 Reklam gelirleri: Açık ve kapalı alanlarda reklam için ayrılan yerlerden elde edilen
gerlirlerdir.
Ticari yönetim anlayışında özellikle diğer ticari hizmetlerde çok çeşitlendirmeye
gidilebilmekte, hedef müşteri grubunun gereksinimlerine uygun olarak ve yaratıcı fikirlerden
de yararlanılarak her türlü perakende satış mağazasına ve hizmete yer verebilmektedir. Bunun
yanı sıra ticari modeli benimseyen havaalanları konser organizasyonları, kongre ve toplantı
hizmetleri, danışmanlık hizmetleri gibi yeni ve çeşitli faaliyet alanlarına girebilmektedir.
Havaalanlarında yer alan ticari kolaylıkların ve tesislerin ne şekilde sağlanacağı ile ilgili
çeşitli yollar mevcuttur. Çoğu havaalanı, bu tesislerin işletmelerini alanında uzman perakende
perakende ve yemek şirketlerine vermektedir. Havaalanları bu şirketler kadar pazarı
tanımadıklarından ve bu konuda uzman olmadıklarından dolayı, düşük riskli olarak görülen
bu yol genellikle tercih edilmektedir. Hatta bazı havaalanları, tüm ticari tesislerini kiraya
verecek bu konularda uzmantek bir şirket ile çalışmayı tercih et etmektedir. Bu uzman şirket
de ticari tesisleri tek tek kiralamaktadır. Bazı havaalanları ise özellikle vergisiz mağazalar
olmak üzere bazı mağazaları ve yiyecek içecek yerlerini kendileri işletme yoluna gidebilirler.
Yeterli trafik potansiyeli olmadığı için dışarıdan ticari tesislerini işletecek işletme temin
edemeyen bazı küçük havaalanları da mecburen kendi tesislerini kendileri işletmek
durumunda kalabilirler.
Araç park yerleri için durum tersidir. Bu iş kolu daha az uzmanlık gerektirmesi ve nispeten
büyük yatırım yapılması gereği nedeniyle havaalanları tarafından işletilmesi tercih edilebilir.
Kullanım haklarının verilmesi de çeşitli yöntemlerle olabilir;
 Bunlardan en yaygın olanı yıllık belirli bir ücret ve buna ek ıolarak aylık satışların
belirli bir yüzdesinin havaalanına ödenmesi şeklinde olan, kullanım hakkı diğer bir
deyişle imtiyaz sözleşmeleridir. Ödenecek yıllık ücret ve satışlar üzerinden alınacak
yüzde, havaalanından havaalanına ve işin hacmine göre değişkenlik göstermektedir.
Bu sözleşmelerin süresi de genellikle 5 yıl civarında olmaktadır.
 Diğer bir yöntem de çoğunlukla araç park yerleri için kullanılan yönetim
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sözleşmeleridir. Buna göre işletmeciye, her ay olmak üzere havaalanı tarafından belirli
standartların sağlanması karşılığında bir ücret ödenmekte ve işletmeci tarafından
havaalanı adına araç park yerleri işletilmektedir.
Üçündü yöntem ise havaalanlarınuın bazı ticari faaliyetlerini, alanında uzman olan
işletmelerle ortak olarak işletmesidir. Buna göre, her iki ortağın da yararlanabileceği
bir şekilde ortak kurulan üçüncü bir şirket tarafından ticari tesisler işletilmektedir.

Bu yöntemler arasında en çok tercih edilen yöntem, kullanım haklarının ihale yoluyla
verilmesidir. Böylece havaalanları hem yeni fikirlerden ve yeni işletmelerden haberdar
olabilmekte hem de ihale sonucu elde edeceği gelirleri artırabilmektedir.
Havaalanlarında havacılık dışı gelirlerin en büyüğü, kullanım hakları yani imtiyazlardır.
Kullanım hakkı gelirlerinin elde edilmesinde toplam gelir üç faktöre bağlı olarak
değişmektedir. Bunlar;
 Trafik özelliklerinin etkileri,
 Mevcut sahaların biçimi ve yerleşimi,
 İşletmelerin satış becerileridir.
Bu faktörler üzerinde havaalanı işleticilerinin kontrol dereceleri farklı düzeylerde olmaktadır.
Şimdi bu faktörleri alt bileşenleri ile birlikte açıklayalım:

8.3.3.1.Trafik Özelliklerinin Etkileri

Havaalanı işleticilerinin kullanım hakkı gelirlerini artırabilmeleri için öncelikle kendilerine
potansiyel hedef müşteri grupları belirlemeleri gerekir. Bu müşteri grupları üzerinde
havaalanını kontrolünün derecesi, çeşitli trafik özelliklerine bağlı olarak farklılık
göstermektedir. Bunlar başta toplam yolcu olmak üzere yolcu trafiğinin diğer özellikleridir.
Toplam Yolcu Hacmi: Havaalanında vergili-vergisiz her türlü mağazanın faaliyetlerini karlı
bir şekilde sürdürmesinde en önemli değişken toplam yolcu trafik hacmidir. Bu nedenle
toplam trafik hacmi düşükse mağaza sayısını ya da çeşitliliğini arttırmak yerine; trafik
hacmini artırabilmek için çaba sarfetmek daha doğru bir yaklaşımdır. Çünkü sınırlı sayıda
kullanıcı için mağaza sayısını ya da çeşitliliğini artırmak maliyetleri artırırken geliri aynı
oranda artırmak mümkün olmayacaktır. Havaalanının toplam trafik hacmi düşük olduğunda,
bu yolcular için gazete bayileri, bankalar, araba kiralama ofisleri ve restoranlar gibi temel gibi
temel gereksinimleri karşılayacak birimlerin bulundurulması yeterlidir. Havaalanın yolcu
sayısı arttıkça satılabilecek ürün yelpazesi de genişlemektedir.
Yolcu Trafiğinin Özellikleri: Yolcu trafiğinin hacmi dışında havaalanlarının gelirini
belirleyen diğer faktörlerin başında uluslararası içhat yolcu oranı, yolcu milliyeti ve kültürel
faktörler, trafikteki zirvelerin sayısı ve yoğunluğu ile iş amaçlı – eğlence amaçlı yolcu oranı
gelmektedir.
 Uluslararası – içhat yolcu oranı: Yolcu karmasının en önemli bileşeni uluslararası ve
içhat yolcu oranıdır. En önemli kullanım hakkı geliri kaynağı olan vergisiz mağazalar
tarafına yalnızca uluslararası yolcular geçebilmektedir. Ayrıca birçok araştırma
göstermiştir ki uluslararası yolcular havaalanında da uzun süre kalmakta ve bu nedenle
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vergili mağazalar ve restoranlarda daha fazla para harcamaktadır. Kara tarafındaki
satışları artıran bir diğer unsur ise uluslararası yolcuların her zaman daha fazla
uğurlayıcı ve karşılayıcısının bulunmasıdır. Dolayısıyla, uluslararası yolcu sayısı
yüksek havaalanlarının, daha iyi bir şekilde tasarlanmaları ve yönetilmeleri
durumunda, gelirlerini artırması daha olanaklıdır.




Yolcu milliyeti ve kültürel faktörler: Değişik ülkelerden insanların alışveriş
alışkanlıkları farklı olduğu gibi, havaalanlarıda tercih ettikleri ürünler ve hizmetler de
değişiklik gmstermektedir. Bu da yolcu başına elde edilen geliri doğrudan
etkilemektedir. Farklı milletlerden insanların satın alma alışkanlıklarını etkileyen üç
faktör vardır;
o Bunlardan ilki yolcuların kendi paralarının havaalanında geçerli kura göre
değeridir.
o İkincisi, kendi ülkelerinde tütün, alkol ve parfüm gibi ürünlere uygulanan vergi
oranıdır. Ülkelerinde bu gibi ürünler için fazla vergi ödemek zorunda olan
yolcular havaalanlarında daha fazla harcama yapmaktadır.
o Son faktör ise sosyal, kültürel ve dinsel geleneklerin alışveriş alışkanlıkları
üzerindeki etkisidir. İtalya gibi ülkelerde, seyahat edenler için yakınlarına
hediyeler götürmek önemli bir gelenek olduğundan bu gibi yolcular özellikle
dönüş yolculuklarında büyük harcamalar yapmaktadır. Aynı hediye kültürünün
Türkler için de geçerli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Trafikteki zirvelerin (piklerin) sayısı ve yoğunluğu: Trafiğin yükseldiği zamanlarda
terminalde meydana gelen yığılma, alışveriş yapmaya istekli yolcu sayısını önemli
ölçüde azaltmaktadır. Bir diğer etken ise havaalanında geçirilen zamanın uzunluğudur.
Havaalanı terminalinde geçirilen süre uzadıkça yolcunun alışveriş yapma fırsatı ve
gereksinimi artmaktadır. Tarifesiz havayolları kuyrukların önlenmesi amacıyla
tarifesiz yolcularından daha erken gelmelerini talep ettiklerinden, bu yolcuların
harcamaları fazla olmaktadır. Özellikle iç hatlardan uluslararası hatlara veya iki
uluslararası uçuş arasında transfer yapacak yolcular, bu uzun beklemenin can
sıkıntısından kurtulabilmek için harcama yapma eğilimindedirler.

Resim 8.3. Yolcu Milliyeti ve Kültürel Faktörlerin Havaalanlarında Satın Alma Davranışı
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Üzerinde Etkileri50
ABD merkez havaalanlarında transferler arasında minimum bağlantı süreleri
tanımlandığından, bu havaalanlarında harcamaya yapmaya zaman kalmamakta;
Singapur, Bangkok ve Dubai gibi havaalanlarından ise bu transit zamanları özellikle
uzun tutularak yolcular vergisiz ürünlerden satın almaya teşvik edilmektedir. Özellikle
11 Eylül saldırılarından sonra güvenlikle ilgili yeni uygulamalar yolcuların
havaalanlarına çok daha erken gelmelerini gerektirmektedir. Güvenlik kontrollerini
erken tamamlayan yolcular kalan vakitlerini değerlendirmek için alışverişe
yönelebilmektedirler. Ancak güvenlik prosedürlerinin çok uzun, yoğun ve stresli
olması, aynı zamanda havaalanı alışverişine olumsuz etkilerde de bulunmaktadır.
 İş amaçlı/eğlence amaçlı yolcu oranı: Genellikle iş amaçlı yolcular eğlence amaçlı
olanlara göre çok daha fazla ödeme gücüne sahip olmalarına karşın, havaalanlarında
alışveriş ve vergisiz ürünler için yolculuk başına daha az para harcamaktadırlar.
Bunun nedeni, iş amaçlı yolcunun havaalanında çok daha az zaman geçirmesi ve
sürekli seyahat ettiğinden dolayı, her yolculukta vergisiz ürünlerden almaya istekli
olmasıdır. Bununla birlikte, iş amaçlı yolcular banka, otel ve araba kiralama
hizmetlerinden daha sık yararlanmaktadırlar. Satın alma davranışında yolculuğun
süresi de önemlidir. Bir ya da iki gün gibi kısa süreli yolculuğa çıkanlar, havaalanı
terminallerinde, uzun süren yolculuklara çıkanlara göre daha az harcama
eğilimindedirler.
Havaalanının toplam yolcu trafiği ve bu trafiğin özellikleri, kullanım hakkı gelirlerinin önemli
belirleyicilerindendir. Ancak, havaalanı işleticisinin trafik hacmi ve tipi üzerindeki etkisi
oldukça kısıtlıdır. Trafik özelliklerinin belirleyicisi büyük ölçüde, talebi kontrol eden
havayollarıdır. Ancak pazarlama yetenekleri ile havaalanlarının yolcuları ve havayollarının
kendilerine çekmesi, belli ölçüde trafik artışı yaratabilmektedir. Genellikle yalnızca ya da
ağırlıklı olarak ilk çıkış son varış (Origin - Destination – OD) noktası olarak hizmet veren
havaalanlarında trafik hacmini ve özelliklerini kontrol etmek zor iken; özellikle aktarmalı
trafiğe hizmet veren havaalanları, hem yolculara hem de havayollarına yönelik pazarlama
faaliyetleri yaparak aktarma noktası seçim kararları üzerinde etkili olabilirler. Böylece trafik
hacimlerini artırabilirler. Bu faaliyetler yapılırken yolcuların ve havayollarının farklı
gereksinim ve beklentileri olduğu unutulmamalı; bunlara uygun teşvikler oluşturulmalıdır.
Önemli bir diğer nokta ise hem trafik seviyelerinin hem de yolcuların harcama
alışkanlıklarının havaalanının kontrolü dışında ansızın değişebilmesidir. Ülkeler arasındaki
anlaşmazlıklar ya da ekonomik kriz gibi nedenlerle havayolları ani kararlarla bir hattı
kaldırabilmekte ya da yeni bir hat açabilmektedir. Döviz kurlarındaki değişim bir anda
havaalanını, belirli bir müşteri grubu için çok pahalı ya da ucuz hale getirebilmektedir.
Havaalanının bulunduğu ülkede özellikle alkol ve türüne havaalanının kontrolü dışında ek
vergiler getirebilmesi her zaman mümkündür, bu da fiyatlara yansımaktadır.
Havaalanının trafik seviyesini artırmadaki etkisi oldukça azdır. Ancak uçak, yolcu ve yükün
işlenmesi için getirilecek uygun koşullar bir dereceye kadar etkili olabilmektedir. Döviz kuru
50
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ya da vergi değişiklikleri konusunda havaalanı işleticisinin etki etme şansı yoktur. Fakat farklı
yolcu tiplerinin alışveriş alışkanlıkları üzerine yapılacak araştırmalarla kullanım hakkı
gelirlerinde artış sağlanabilir. Bu araştırmalar sonucu elde edilen müşteri bilgileri kullanılarak
müşteri grupları ile gereksinim duydukları ürünleri bağdaştırabilmek olanaklı hale gelebilir.
Böylece doğru müşteriye doğru ürünün sunulması ile hem havaalanında müşteri memnuniyeti
artırılır hem de satış gelirleri yükseltilebilir. Yolcuların yararlandıkları havaalanı ürünleri ve
beklentileri ile gereksinimleri ancak düzenli ve sık yapılan araştırmalarla ortaya
çıkarılabilmektedir. Benzer araştırmalar, havaalanı ve diğer havacılık işletmeleri çalışanları ve
ziyaretçileri üzerinde de yapılarak bu gruplar da birer hedef müşteri haline getirilebilir. Bu
grupların beklenti ve gereksinimlerine göre mal ve hizmet sunumu çeşitlendirilebilir.

8.3.3.2. Mevcut Sahaların Biçimi ve Yerleşimi

Kullanım hakkı gelirleri mağazaların ya da terminal içerisindeki alanların kiralanması ile elde
edilmektedir. Kiralanacak toplam açık ya da kapalı alanın büyüklüğü havaalanının kullanım
hakkı ve kira gelirlerini doğrudan etkilemektedir. Trafik hacminin aksine, büyüklük ve
yerleşimlerini belirlemek yoluyla havaalanı işletmesi, bu sahalardan elde edilecek gelir
üzerinde sınırsız olmasa da bir kontrole sahip olabilir. Diğer bir deyişle, müşterilerin
havaalanlarında alışveriş yapabilmeleri için ticari iş yerleri ile karşılaşması gerekmektedir.
Geleneksel yönetim modelinde trafiğin akışı önemli olduğundan, havaalanı tasarımı, yolcu ve
diğer müşterilerin oyalanmadan işlemlerini kolayca halledebilecekleri şekilde düşünülmüştür.
Bu durumda yolcular ve diğer müşteriler birkaç mağazayı görerek ya da mağazaların önünden
hiç geçmeden tüm işlemlerini yapabilmekteydiler.
Ticari yaklaşımın benimsediği havaalanlarında ise yolcuların ve diğer havaalanı
müşterilerinin işlemlerini yaparken ticari mağazalara yönlendirilebilecekleri şekilde havaalanı
tasarımlarının yapılması esastır. Örneğin, pasaport kontrolünden sonra yolcular kapılarına
doğru yöneldiklerinde, özellikle ticari iş yerlerinin önünden geçebilecekleri bir tasarım,
yolcuların zamanlar varsa durup, bu iş yerlerinden oyalanmaları varsayım üzerine
kurulmuştur. Buradaki temel düşünce, yolcuların havaalanı işlemleri ile alışveriş sürecini bir
araya getirecek çözümler üretmektir.
Bir çözüm de sadece arındırılmış bölgede değil de hem yolcuların hem de diğer müşterilerin
yararlanacağı şekilde check – in salonunun hemen yanında bir alışveriş merkezi
oluşturmaktır. Burada geçirilen vaktin de alışveriş ile değerlendirilebileceği varsayılabilir.
Yolcu Akışı ile Mağazaların Konumu Arasındaki İlişki: Yolcu akışı ile mağazaların
konumu arasındaki ilişki, bir mağazadan alışveriş yapacak yolcu sayısının temel
belirleyicilerinde biridir. Yolcu akışının direkt olarak alışveriş sahasının içinden geçmesi
satışları artıran önemli bir unsurdur. Mağazalar için genellikle en iti yerleşim şekli,
mağazaların yolcu akışının içinde ve gidiş salonlarında yer almasıdır. Aynı zamanda
mağazalar, mümkün olduğunca kapılara yakın konumlandırılmalıdır. Çünkü yolcuların
birçoğu, alışveriş esnasında uçağa bineceği kapıyı görebildiği sürece alışveriş
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yapabilmektedir.
Mağazalar ile Yolcu Akışı Arasındaki Kat Seviyesi Farkı: Yolcunun alışveriş yapabilmesi
için normal olarak izlemesi gereken yolu değiştirerek özellikle başka bir kata gitmesi
gerekiyorsa bu durum satışları olumsuz etkilemektedir. Yer yokluğundan bazı havaalanları
mağazalarını
normal
yolcu
akışının
geçmek
zorunda
olmadığı
alanlarda
konumlandırmaktadır. Özellikle yürüyen merdivenler yoksa yolcu için bir kat aşağı inmek ya
da yukarı çıkmak oldukça zorlayıcı bir unsurdur ve satışları etkilemektedir. Bu durumda
yalnızca, gerçekten alışveriş yapma gereksinimi ve niyeti olanlar ve yeterli vakti olanlar
alışveriş bölümüne gitme gereği duyacaklardır. Normal akışın içerisinde geçerken bir şeyleri
görüp alabilecek potansiyel müşteriler bu şekilde kaybedilmiş olur.
Mevcut Alanların Hava Tarafı ve Kara Tarafı Arasında Paylaştırma Biçimi: Bu dağılım
binaların tasarımını, kullanım esnekliğini ve iç alanın konfigürasyonunu belirlemektedir.
Fakat bu durum daha çok ticari strateji ve hedeflenen Pazar bölümleri ile ilgilidir. Yerleşimle
ilgili önemli bir diğer soru, geliş alanları için ne kadar alan tahsis edileceğidir. Hava tarafında
özellikle gümrük kontrolünden önce vergisiz mağazaların bulunması iyi bir fırsattır.
Geleneksel olarak geçiş sahalarında banka, araba kiralama ve otel danışma masaları, kitapçılar
ve restoranlar bulunmaktadır. Fakat eğilim, hem yolcu hem de diğer hedef gruplar için
sunulan ürün yelpazesinin genişletilmesi yönündedir. Çiçekçi, eczane gibi yerlerin açılması
arzu edilse de en önemli sorun uygun alan yokluğudur.

8.3.3. İşletmelerin Satış Becerileri

Havaalanında müşterilerin alışveriş yapmalarını teşvik edebilecek diğer bir olgu da
havaalanında faaliyet gösteren mağazalar ile ilgilidir. Mağazaların sattıkları ürünlerin kalite
ve fiyat açısından cazip olmaları, küresel ölçüde marka olarak bilinilirliği, mağazaların
tasarımı, personelin donanımlı olması gibi birçok değişken satış miktarını etkilemektedir. Bu
değişkenleri kısaca ele alalım:
Mağazaların Hizmet Sunum Biçimleri: Mağazaların hizmet sunum biçimleri satılan ürünün
niteliği ile de ilgilidir. Müşteriler kendileri dolaşarak rahatça alışveriş etmek isteyebilirler.
Ancak zamanı az olan bir yolcunun ürün hakkında tam ve açık bir bilgiye hemen ihtiyaç
duyması halinde, bir görevlinin kendisine kısaca müşteriyi tatmin edecek cevaplar vermesi,
satış şansını ve satılan ürün sayısını artırabilecektir. Satış görevlilerin sayısını artırmak,
haliyle maliyetleri de artırmak anlamına gelmektedir ki bu dengeyi kuracak olan mağaza
sahipleridir.
Mağazaların İç Tasarımı: Mağazaların iç tasarımının satın alma davranışını artıracak
şekilde tasarlanması önemlidir. Özellikle vergisiz ürünler satan mağazaların olabildiğince
müşterileri içerisine çeken ve ürünlerin onlar tarafından görülmesini sağlayacak şekilde
tasarlanması gerekmektedir. Diğer mağazaların iç tasarımı da müşterilerin satın alma
davranışını etkilemek isteyen mağaza sahiplerinin ve temsil ettikleri markaların kendi tasarım
uzmanları tarafından yapılmaktadır.
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Sunulan Ürünlerin Çeşitliliği: Havaalanlarında sunulan ürünlerin çeşitliliği çok sayıda
müşteriye hitap edebilmek açısından önemlidir. Mağazaların sayısı ve büyüklüğü
havaalanının bu yerler için ayırdığı alana da bağlıdır. Ancak müşterilerini iyi tanıyan ve iyi
analiz eden bir havaalanında sunulan ürünlerin çeşitliliği ve kalitesi en fazla gelir getirecek
şekilde optimize edilebilir. Mevsimsel farklılıklar da göz önüne alınarak yaz ve kış
sezonlarında ayrı ayrı ürün farklılaştırılmasına gidilebilir. Örneğin, kışın kayak turizm
merkezlerine doğru bir trafik akışı olduğunda bu tür ürünlere ağırlık verilebilir. Yaz
mevsiminde ise deniz ve plaj turizmine yönelik ürünlerin çeşitliliği arttırılabilir. Yolcu profili
havaalanından havaalanına değişiklik gösterebilir ve bu yolcuların istek ve ihtiyaçları, seyahat
amacına, ortalama yaşa, faaliyet ve ilgi alanlarına göre farklılaşmaktadır. Diğer bir deyişle,
sunulan ürünler hedeflenen pazar bölümünün isteklerine uygun olmalıdır.
Ürünlerin ve Hizmetlerin Fiyatları: Havaalanlarında kullanım hakkı bedellerinin yüksek
olması, alışveriş için ayrılan yerlerin kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu da haliyle,
satılan ürünlerin fiyatlarına da yansımaktadır. Ayrıca, çalışma saatlerinin uzun oluşu da
personel maliyetlerini artırmaktadır. Bu nedenlerle havaalanında satılan ürünlerin ucuz
olmasını beklemek çok da mümkün olmamaktadır. Müşteriler arasında bir genel algı da
havaalanlarında satılan ürünlerin pahalı oluşu üzerinedir. Bu durum vergisiz mağazalar için
tam tersidir. Burada satılan ürünlerin vergisiz olmaları nedeniyle fiyat avantajına sahip
oldukları düşünülür. Vergisiz mağazalar dışındaki diğer mağazaların, fiyatlarının yüksek
olduğu algısını yıkmak için değişik yollar denemeleri gerekmektedir. İndirimli ürün sayısının
artırılarak alışverişin daha cazip hale getirilmesi bir yol olabilir. Ayrıca fiyatların daha makul
seviyelere çekilmesi fiyat algısını tersine çevirebilecek bir hamle olabilir.
Mağazalarda İstihdam Edilen Personelin Kalitesi: Havaalanları özel alışveriş yerleridir.
Değişik ülkelerden farklı kültürlerden birçok insan havaalanlarında alışveriş yapmaktadır.
Mağazalarda çalışan personelin bir ya da birkaç dil biliyor olmasının yanı sıra, değişik
kültürlerle diyaloğa yatkın be satış konusunda yetenekleri olan kişiler olmaları gerekmektedir.
İstenen kalitede personel bulma zorluğu bir yana, bu tür personelin mağazalara maliyeti de
yüksek olabilmektedir. Bu nedenle, prim ve komisyon ile çalışılması her iki tarafın da yeterli
miktarda tatmin olması açısından yararlı bir yöntem olabilir.
Satışları arttırmak için mağazaların satış becerilerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle
havaalanları için satış mağazalarının seçimi oldukça önemlidir. Doğru mağaza ve aynı
zamanda marka seçimi için havaalanları kendi müşterilerini çok iyi tanımalı ve analiz
etmelidir. Hedeflenen müşteri bölümleri için ayrıntılı bilgiler toplanmalı, gelecekteki trafik ve
pazar gelişimleri doğru bir şekilde tahmin edilmelidir. Böylece müşterilerine hitap edebilecek
mağazalar ve markalarla anlaşarak havaalanını daha cazip hale getirmek mümkün olabilir.
Havaalanları kullanım hakkı gelirlerini sadece mal satan mağazalardan ve yiyecek içecek
yerlerinden elde etmemektedir. Bankacılık, araba kiralama ve otel gibi hizmet sektöründe
faaliyet gösteren işletmeler de havaalanlarında faaliyet göstermekte ve kullanım hakkı bedeli
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ödemektedirler. Özellikle turizm merkezlerinde bulunan havaalanları araba kiralama
şirketlerinden önemli miktarda gelir elde etmektedirler. Oteller de önemli bir gelir kaynağı
olabilirler. Ayrıca bu otellerde yapılacak konferans ve sergi gibi diğer aktiviteler de eğer
otellerin havaalanına doğrudan erişimi bulunuyorsa havaalanlarının kullanımı açısından da
önemlidir.
Reklam gelirleri havaalanları açısından diğer önemli bir gelir kaynağıdır. Bazı işletmelerin
hedef müşterileri havaalanı kullanıcıları ile örtüşüyor olabilir. Bu nedenle havaalanları bazı
işletmelerin reklamları için çok uygun yerlerdir. Havaalanları reklam gelirlerini bu işleri iyi
bilen reklam ajansları ile ortak çalışarak artırabileceği gibi, kendisi de ayrı bir reklam birimi
oluşturabilir. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte daha dijital bir hal alan açık ve kapalı alan
reklamcılığı havaalanlarının bu alandaki gelirlerini giderek artırabilmelerine olanak
sağlamaktadır. Havaalanlarında reklamların yerleştirebileceği çok fazla açık ve kapalı alan
mevcuttur. Havaalanında vakit geçiren kullanıcıların havaalanı reklamları ile karşılaşma ve
onlarla iletişim kurma olasılıkları oldukça yüksek olduğundan bu reklamlardan reklam
verenlerin de tatmin olmaları muhtemeldir.

Uygulamalar
• Havaalanlarının Ticarileşmesini araştırınız?
• Havaalanlarında Ticari Stratejileri öğreniniz?
• Havaalanlarında Çevre analizi nedir?
• Havaalanı pazarlaması nedir?
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Uygulama Soruları
• Havaalanlarının Ticarileşmesi Nedir?
• Havaalanlarında Stratejiler nelerdir?
• Havaalanı Müşterileri nelerdir?
• Havacılık dışı gelirleri artırma yöntemleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde havaalanlarını ticarileşme süreci özetlenmiş, ticari stratejiler açıklanmış, dinamik
bir yapıya sahip olan hava taşımacılığı endüstrisi ele alınmıştır.
Dünyada ve Türkiye’de havaalanlarında pazarlama anlatılmış, müşteri tarif edilmiş,
müşteri istekleri ele alınarak değerlendirme yapılmıştır.
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Bölüm Soruları

1. Ticari odaklı yönetim anlayışından önce havaalanları, yalnızca aşağıdakilerden
hangisini müşteri olarak görmekteydi?
a. Havayollarını
b. Yolcuları
c. Yer hizmeti işletmelerini
d. Hava trafik hizmeti sağlayıcılarını
e. Devlet kurumlarını

2. İşletmelerde strateji geliştirme süreci aşağıdakilerden hangilerinin belirlenmesiyle
başlar?
a. Pazar analizi
b. Finansal durum analizi
c. Misyon ve vizyonun ortaya konması
d. Rekabet analizi
e. Stratejik konumlandırma
3. Aşağıdakilerden hangisi endüstri yapısının analizi için yaygın olarak kullanılan “beş
güç faktörü” nden biri değildir?
a. İkame ürünler
b. Alıcılar
c. Tedarikçiler
d. Yeni rakipler
e. Kredi veren bankalar
4. Aşağıdakilerden hangisi Parter’in Beş Güç Faktörü Modelinden değildir?
a. Tedarikçilerin gücü
b. Yeni rakipler
c. Alıcıların gücü
d. İkame ürünler
e. Güçlü yanlar
5. Aşağıdakilerden hangisi havacılık dışı gelirlerden değildir?
a. Kullanım hakkı gelirleri
b. Araç parkları
c. Araç kiralama
d. Reklam gelirleri
e. Havaalanı ücretleri
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6. Aşağıdakilerden hangisi yolcu trafiği özelliklerinden değildir?
a. Uluslararası iç hat yolcu oranı
b. Yolcu milliyeti ve kültürel faktörler
c. Trafikteki piklerin sayısı ve yoğunluğu
d. Bekleyen yolcu sayısı
e. İş amaçlı yolcu oranı
I.
Teknolojik çevre
II.
Hukuki çevre
III.
Finansal çevre
IV.
Ekonomik çevre
7. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri işletme uzak dış çevresi elemanlarındandır?
a. Yalnız II
b. Yalnız IV
c. I ve III
d. I,II ve IV
e. I,II,III ve IV
I.
Müşteriler
II.
Rakipler
III.
Tedarikçiler
8. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri işletme yakın dış çevresi elemanlarındandır?
a. Yalnız II
b. Yalnız III
c. I ve II
d. II ve III
e. I,II ve III
9. Genellikle büyük ekonomik merkezlere ve turiztik bölgelere yakın konumlandırılan ve
büyük bir havayolunun merkez üssü olan havaalanları aşağıdkailerden hangisidir?
a. Birincil merkez havaalanı
b. İkincil merkez havaalanı
c. Kargo havaalanı
d. Düşük maliyetli havaalanı
e. Bölgesel havaalanı
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10. Havaalanı arazisi içerisinde herhangi bir ticari kullanım dolayısıyla elde edilen gelirler
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
a. Yer tahsisi
b. Araç kiralama
c. Reklam gelirleri
d. Kullanım hakkı gelirleri
e. Araç parkı

CEVAPLAR
1 a, 2 c, 3 e, 4 e, 5 e, 6 d, 7 d, 8 e, 9 a, 10 a
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9. HAVAALANLARINDA PERFORMANS VE KALİTE YÖNETİMİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. HAVAALANLARINDA PERFORMANS VE KALİTE YÖNETİMİ
9.1.Havaalanlarında Performans Yönetimi
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9.2.Havaalanlarında kalite yönetimi
9.3.Havaalanlarında kalite yönetim sistemi
9.4.Denetim faaliyetleri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
• Havaalanlarında performans yönetimi nedir ?
• Havaalanlarında performans göstergeleri nelerdir ?
• Havaalanlarında ölçme ve değerlendirme süreci nedir ?
• Havaalanı yönetiminde performans değerlendirme yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Havaalanında performans
yönetimi

Havaalanında performans
yönetim hakkında bilgi
sahibi olmak

Havaalanında performans
göstergeleri

Havaalanında performans
göstergelerine hakim olmak

Havaalanı yönetiminde
performans değeri yöntemi

Havaalanı yönetiminde
performans değerlendirme
yöntemlerini öğrenir

Havaalanında kalite yöntemi

Havaalanında kalite
yönetimini öğrenir

Araştırma yaparak

Kalite yönetim sistemi
prensipleri

Prensiplere hakim olur

Araştırma yaparak

Havaalanı kalite yönetim
sistemi

Havaalanı kalite yönetim
sistemini bilir

Okuma faaliyetleri

Okuma faaliyetleri

Okuma faaliyetleri

Araştırma yaparak

Anahtar Kavramlar
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• Performans
• Performans göstergeleri
• Kalite Yönetim Sistemi
• Risk
• Denetim
• Puko Döngüsü

9. Havaalanlarında Performans ve Kalite Yönetimi
GİRİŞ
Bir işletme için yönetim işlevi planlama ile başlar, organizasyon ve yürütme ile devam eder
ve denetim faaliyeti ise sona erer. Aslında denetim faaliyeti bu süreçte en sonda yer alıyor
gibi görünse de sürecin her aşamasının içinde yer alması gereken bir faaliyettir. Denetim esas
olarak işletmede gerçekten sonuçların (performansların), önceden konmuş amaç, hedef veya
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standartlara göre durumunu; uygulanan planların, seçilen yolların doğru olup olmadığını
belirlemek amacı ile yapılan bir faaliyettir. Performans yönetimi ve kalite yönetimi,
işletmenin denetim işlevi yerine getirilirken kullanılması gereken iki ana süreçtir.
Havaalanı işletmeleri de faaliyetlerinin gerçekleşen sonuçlarının önceden belirlenmiş
standartlara uygunluğunu belirleyebilmek ve aynı zamanda bu uygunluğu sağlayabilmek
adına performans yönetimi ve kalite yönetimi tekniklerinden sıklıkla yararlanmaktadırlar.
Havaalanı işletmelerinin, sürekli değişen bir bilgi ve teknoloji ortamında faaliyet gösterirken
gitgide artan rekabetçi ortama ayak uydurabilmelerinde öğrenen organizasyonlar olarak
faaliyet göstermeleri önemlidir. Öğrenen organizasyon, yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan,
yenilikçi gruplarla ilişkiler içinde olan daha geniş bir dünyanın algılanmasına çabalayan
yetkilendirilmiş bireyler topluluğudur. Bu açıdan performansın ve kalitenin sürekli
iyileştirilmesi için çaba sarf edilmesi, bunlara yönelik yönetim sistemlerinin kurulması
modern havaalanı işletmeciliğinin temel gereklerindendir.

9.1. Havaalanlarında Performans Yönetimi
Bu bölümde öncelikle performans kavramı, performans yönetiminin önemi, performans
göstergeleri, performans değerlendirme süreci, performans değerlendirme teknikleri ve
performans değerlendirmenin yararları ele alınacaktır.

9.1.1. Havaalanlarında Performans Yönetiminin Önemi

Performans kavramı, sözlük anlamı ile bir işin üstesinden gelmek, başarım veya bir kimsenin
kendi üzerine düşen görevi etkili bir biçimde tamamlamasıdır. Diğer bir tanımla, performans,
amaçlı ve planlı faaliyetler sonucunda ulaşılan nicel ve nitel olarak belirleyen bir kavram olup
mutlak ya da görevli olarak açıklanabilir. “Performans” en basit tanımıyla verimliliğin
ölçülmesidir. Bu ölçme kurum için yapılırsa kurumsal performans; çalışanlara yönelik
yapılırsa işgören performansı değerlendirme amacını taşır.
Bireysel performans konusu insan kaynaklarının ana süreçlerinden birisidir. Kurumsal
performans ise kalite yönetim sistemi içinde ele alınan önemli bir konudur. Kurumsal
performans ölçümü için bireysel performans değerlendirme, hedeflere ulaşma ve iş
süreçlerinin başarısının ölçümü önemlidir.
Performans değerlendirme, bir kurumun önceden belirlenen amaçlara ve hedeflere göre
ortaya çıkan ürünleri, hizmetleri ve/veya sonuçları birlikte değerlendirmesine yönelik analitik
bir süreçtir. Performans değerlendirme için performans verilerinin ve parametrelerinin
ölçülmesi gereklidir. Ölçmek için ise hizmetin çıktılarının tanımlanmasına ihtiyaç vardır.
Tanımlanan her hizmet ölçülebilir, ölçülen her hizmet de etkin yönetilebilir. Günümüzde
işletmeler, finansal verimlilik ölçümü ile birlikte açık sistem yaklaşımı ile iç ve dış çevre
riskleri, yaratıcılık, kalite standartları, müşteri beklentileri, güvenilirlilik, sadakat, fırsatların
farkına varma, öğrenme hızı, dönüşüm zamanı ve çevresel etkiler gibi alanlarda performans
ölçümlerini yapabilmektedir.
Kurumsal anlamda performans yönetimi ise kurumun ölçümlenen verimliliklerinin ve
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etkinliklerinin belirlenen işletme strateji ve hedeflerine göre gerçekleşme derecesinin
metodolojik olarak hesaplanıp analiz edilmesi ve iyileştirme için yapılan işlemlerdir.
Performans değerlendirme ve sonuçlarına göre yapılan iyileştirmeler yönetsel bir süreç haline
getirildiğinde ortaya çıkan sistem, performans yönetimi halini almaktadır.
Havaalanı işletmeleri de bütün süreç çıktılarını kapsayacak düzeyde veri bankası oluşturarak,
etkin bir ölçüm sistematiği ve analiz metodu belirleyip şirket hedef ve stratejilerine ulaşma
durumlarını izlemek ihtiyacı içindedirler.
Havaalanı yapısına ve yönetim şekline göre içeriği değişebilmekle birlikte, genel olarak
havaalanı üst yöneticisi, havaalanının uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesinden; kısa ve
uzun dönem karlılığından; ekonomik, sosyal, siyasi ve çevresel etkileri dikkate alan gerekli
düzenlemelerden; havaalanı birimlerinin genişletilmesi, geliştirilmesi ya da yeni birimlerin
satın alınması benzeri faaliyetlerden sorumludur. Bu nedenle üst yönetim, sistemin genelinden
nakit akışı, kar ve zarar, bütçeler, varlıklar ve borçlar ile ilgili bilgilerin yanında operasyonel
ve hizmet kalitesi ile ilgili başarının (performans) bilgilerini da talep eder.
Taktik yönetim adı verilen orta kademede bulunan yöneticiler, uçuş hattı, terminaller, ticari
işyerleri gibi işlevsel alanlarla ilgili günlük faaliyetlerin yürütülmesi ve denetimine ilişkin,
nispeten sık; aylık, üç aylık gibi zaman aralıklarıyla genel kararlar alırlar.
Faaliyetlerin yürütülmesinden doğrudan sorumlu olan operasyonel yönetim diğer bir deyişle
alt bölüm yöneticileri ise havaalanı faaliyetlerinin gerçekleştiği yerlerde işlerin günü gününe
yürütülmesinden, planlanmayan günlük değişikliklerin ve olağandışı gelişmelerin
yönetilmesinden sorumludurlar.
Her kademe yönetim faaliyeti için performans değerlendirmesi önemli bir karar verme
girdisidir. Bu nedenle kuruluş büyüklüğü ve stratejilerine uygun performans yönetimi
yapılması gereklidir.

9.1.1.1. Havaalanı Performans Göstergeleri

Havaalanı yönetiminde verimlilik, karlılık, finansal durum gibi göstergeler yanında emniyet,
güvenlik, operasyon, müşteri, insan kaynağı ve çevresel etki odaklı göstergeler de oldukça
büyük önem taşır. Ayrıca havaalanı yönetiminin etkileşim içinde olduğu kuruluşlardan olan
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) standartlarının, Uluslararası Sivil Havacılık
Örgütü (ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) gerekliliklerinin göz önüne
alınması performans yönetimi etkinliği bakımından önem arz eder.
Havaalanlarında sunulan hizmetin kalitesini değerlendirmek için öncelikle havaalanı temel
müşteri kitlesinin yolcular olduğunu düşünürsek onları da kendi içinde giden, gelen, transfer
ve transit yolcular şeklinde ana gruplara ayırmak gereklidir. Zira her gruptaki yolcunun temel
ihtiyaç ve beklentileri farklı olacaktır.
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Resim 9.1. Havaalanlarının Temel Müşteri Gruplarından Biri Yolcular51
Havaalanı işletmeleri faaliyetleri nedeniyle gürültü, karbon salınımı, su kirliliği, kuş ve diğer
yabani hayvanlar üzerinde olumsuz etkiler yapabilmektedir. Ancak günümüz havaalanı
işletmeleri uyguladıkları etkin çevre yönetim planları ile bu etkileri minimuma
indirmektedirler. Finansal ve operasyonel alanlarda belirlenen performans göstergeleri
yanında çevresel performans göstergeleri kuruluşun sürdürülebilir hedeflerine en büyük
katkıyı sağlamaktadır.
Havaalanı yönetiminde kullanılması önerilen ana boyutlar ve ana boyutlara bağlı alt boyutlar
etkin bir performans ölçümü ve değerlendirmesi yapılabilmesi için listelenmiştir:
a. Operasyonel hizmet boyutları
o Hava trafik kontrolü performansı
o Saatlik uçak iniş-kalkış sayısı
o İstenilen zamanda slot alabilme
o Taksi ve apronda bekleme süreleri
o Havaalanı hizmet kaynaklı gecikme performansı
o Köprü kullanım oranı
o Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcu (PRM) hizmetleri
o Transit ve transfer yolcu geçiş kolaylıkları
o Havaalanı hizmetlerine erişim kolaylığı
o Havaalanı alışveriş kolaylıkları
o Danışma, santral, Operasyonel Kontrol Merkezi (OCC) hizmetleri
o Proses süresel performansı:
51

Anadolu Üniversitesi Görsel Arşivi

255

b.

c.

d.

e.

f.

 Bagaj alımında geçen süre (ilk bagaj – son bagaj)
 Check – in’ de geçen süre
 Güvenlik kontrolünde geçen süre
 Pasaport kontrolünde geçen süre
Teknik ve Bilgi Teknoloji (Information Technology – IT) boyutları
o Teknik sistemler çalışma performansı
o IT sistemler çalışma performansı
o Arıza müdahale süreleri
Finansal boyutlar
o EBİTDA (faiz, vergi, amortisman öncesi kar marjı) marjin
o Karlılık (net gelir/net gider)
o Hava trafik gelirleri
o Konma-konaklama gelirleri
o Ticari Verimlilik (Havacılık dışı gelirler/Toplam gelirler)
o Havacılık dışı yolcu başı geliri
o Reklam alanı doluluk oranı
o Ticari alan doluluk oranı
o Duty – free (vergisiz mağaza) yolcu başı harcama
o Yeme – içme yolcu başı harcama
o Uçak başı gelir
o Uçak başı gider
o Minimum stok kontrol maliyeti
İnsan kaynakları boyutları
o Personel devir (turnover) oranı
o Eğitim – toplam eğitim süresi ve/veya kişi başı eğitim saati
o İşgören yokluk süreleri
o İşgören performans değerlendirmesi
o Öneri sayıları
o Sosyal etkinlikler
o İş yerinde kurulan komite – kurul – takım çalışmalarına katılım
o Demografik durum (yaş, cinsiyeti eğitim durumu vb.)
Emniyet ve güvenlik boyutları
o Risk değerlendirmenin etkinliği
o Kaza ve olay sayıları
o Personel Bildirim sayıları
o Güvenlik önlemlerinin yeterliliği ve uygunluğu
o Test çalışmaları başarı oranı
o Güvenlik personelinin tutum ve davranışı
Müşteri Memnuniyeti boyutları
o Müşteri memnuniyet oranı ve artış trendi
o Çalışan memnuniyet oranı ve artış trendi
o Müşteri şikayetleri sayı ve oransal verileri
o Yolcu şikayetleri
o Pilot şikayetleri (hava trafiği ile ilgili)
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o Çalışan şikayetleri
o Müşteri geri bildirim süreleri
g. Çevresel etki boyutları
o Gürültü
o Hava kirliliği
o Atık yönetimi (yıllık azaltma oranı, geri dönüşüm oranı vb.)
o Karbon salınım miktarı
o Enerji tüketim miktarında azalma
o Yenilenebilir kaynaklarda enerji üretim miktarı

9.1.1.2. Performans Ölçme ve Değerlendirme Süreci
İşletme politikası ve stratejik hedefleri ile uyumlandırılmış kurumsal performans ölçme
değerlendirme sistemi yönetim kararlarına önemli veriler ve girdiler sağlar. Şirketin gerçek
durumu hakkında ölçülebilir sayısal değerler verir, varsa hedeflerden sapmalar belirlenir ve
iyileştirme planları yapma şansı doğar. Temelde hedefler ile gerçekleşen durumun
karşılaştırılması performans değerlendirmenin ana konusudur. Basit, işlevsel ve uygulanabilir
bir performans ölçme ve değerlendirme sistemi aşamaları izleyerek kurulabilir:
Basamak 1: Performans Ölçme ve Değerlendirmenin Planlanması
o Kurumsal performans ölçmenin gerekliliği üst yönetim ile değerlendirilmesi ve
ilgililere anlatılması,
o Şirket politika, vizyon, misyon ve stratejilerinin incelenmesi
o Ölçüm sürecinde kimlerin görev alacağı, ölçüm ve değerlendirme periyodları
ve ölçüm için ilave kaynak ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesi ve
o Mevcut süreçlerde değişiklik gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi
Basamak 2: Performans Göstergelerinin Planlanması
o Kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve set edilmesi
o Kilit performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi
o Her sürece dair performans göstergelerinin belirlenmesi
o Ölçüm yönteminin belirlenmesi ve
o Değerlendirme yönteminin belirlenmesi
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Resim 9.2. Havaalanlarında Performans Göstergeleri Planlanmasında, Öncelikle Belirlenen
Kısa ve Uzun Vadeli Hedefler52
Basamak 3: Uygulama ve Veri Raporlama
o Görevli olan süreç sahipleri belirlenmiş performans göstergelerini sahada
ölçümlemesi,
o Gerekli ise test, gözlem laboratuvar analizi vb. yaptırılması,
o Ölçüm verilerinin sistematik bir şekilde kayıt altına alınması,
o Verilerin değerlendirme sistemine girilmesi
Basamak 4: Performans Sonuçlarının Analizi ve Yönetim Raporu Hazırlanması
o Gerçekleşme ile hedef değerler arasındaki farkların belirlenmesi,
o Varsa sapma nedenlerinin tespit edilmesi ve aksiyon planlarının hazırlanması,
o Yönetim rapor modeline karar verilmesi ve sonuçların rapora işlenmesi ve
o Yönetime sunu ve gelecek aksiyonlara karar verip izleme sisteminin
oluşturulması

9.1.1.3. Havaalanı Yönetiminde Performans Değerlendirme Yöntemleri
Kuruluşlar, performans değerlendirme ölçütlerini hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol
etmek için kullanmaktadırlar. Tsang’a göre, klasik kurumsal performans değerlendirme
yönteminde yalnızca finansal ve maddi olan göstergeler kullanılırken, günümüzde maddi
olmayan kaynakların ve kurumsal yeteneklerin de değerlendirilmesine başlanmıştır. Çünkü
finansal ölçüler genellikle geçmiş kararların sonuçlarını yansıttıkları için ardıl ölçütler olarak
tanımlanmaktadırlar. İşletmenin rekabetçi pozisyonu ya da piyasalardaki konumu hakkında
bilgi veren finansal olmayan ölçütler ise işletmenin geleceği hakkında fikir verdiğinden öncül
göstergeler olarak tanımlanmaktadır. Finansal olmayan ölçütler öncül gösterge niteliği ile
işletmenin geleceği hakkında daha sağlıklı öngörülerin yapılmasını sağlayacak bilgiler
sunmaktadır. Ayrıca operasyonel, teknik, müşteri, insan kaynakları, kurumsal öğrenme ve
yetenekler, bilgi teknolojileri vb. alanlarda da belirlenen göstergeler işletme stratejilerinin alt
52
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kademelere kadar yayılmasını sağlayacaktır.
Francis, Fry ve Humphreys, kurumsal performans değerlendirme kullanılmak üzere aşağıdaki
teknikleri önermektedirler. Aynı yazarlar, bir kurumun aynı anda birden fazla tekniği de
kullanılabileceğini belirtmektedirler. Aşağıdaki isimleri ile ele alınan tekniklerin her biri başlı
başına bir konu olduğundan, burada ayrıntılı olarak ele alınmayacaklardır:
 Balans Skor Kart – Dengeli Sonuçlar Modeli (Dengeli Sonuç Kartı)
 İyi Uygulamalardan Örnek Alma – Benchmarking
 Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
 Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001)
 Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001)
 Yeniden Yapılanma – Re-engineering
 Avrupa Mükemmellik Modeli / EFQM
 Değer Odaklı Yönetim
 Malcolm Baldrige Ödül Sistemi

9.1.1.4. Performans Değerlendirmenin Yararları
Performans değerlendirme işletmelere yönetim fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli
kolaylık ve yararlar sağlamaktadır. Söz konusu yararlar aşağıda sıralanmıştır:
 Performans değerlendirme önemli bir kontrol mekanizmasıdır
 Kurumda yürütülen faaliyetlerin belirli bir amaca ve hedefe yönelik olarak
gerçekleştirilmesini sağlar, bu konuda bir yönetsel ve kurumsal disiplin oluşmasını
sağlar.
 Performans değerlendirme sistemi sayesinde stratejilerin tüm organizasyon çapında
yayılması, hedeflerin stratejiler ile uyumlu hale getirilmesi ve uzun dönemli hedef ve
stratejilerin bütçeye bağlanmasını sağlar.
 Belirli periyodlarda yapılan izleme, ölçüm ve değerlendirme çalışmaları ile hedeflerin
yakalanabilme/tutturulabilme dereceleri ortaya konur. Böylece yaşanan aksaklıkların
önceden görülmesini ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlayarak hedeflere
ulaşılmasını sağlar.
 Üst yönetime kurumun gidişatı ile ilgili temel ve kritik bilgiler sağlar.
 Belirli faaliyetler bazında performans eğilimini ortaya koyar.
 Hesap verebilirliği sağlar.
 Kuruluşun iç işleyişi disipline olur.
 Çalışanların kuruluşa bağlılığı artar.
 Ortaya konan hedeflerle birlikte bunları gerçekleştirmek için gerekli olan kaynak
ihtiyacının belirlenmesini sağlar.
 Çalışanların bireysel katkılarının daha iyi farkına varılmasını sağlar.
 Hizmet ve üretimin kalitesi gelişir.
 Kuruluşun sahip olduğu entelektüel sermayenin ortaya çıkmasını sağlar.
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9.2. Havaalanlarında Kalite Yönetimi
Havaalanlarının hizmet işletmeleri olduğunu daha önce de belirtmiştik. Günümüzün havaalanı
işletmeleri, müşterilerine sunmuş oldukları tüm hizmetlerinde kalite odaklı çalışmak
durumundadırlar. Kalite konusu kendisine ait bir sistemi olan bir olgu olduğundan kalite ile
ilgili kavramların da bu bağlamda ele alınması gereklidir.
Havaalanlarında kalite modern bir yönetim algısı olarak ele alınmalı ve kalitenin ana
prensipleri aynen uygulanıyor olmalıdır.

9.2.1. Kalite İle İlgili Kavramlar

Kalite: Crocby’ ye göre kalite şartlara uygunluktur. Juran’a göre ise kalite kullanıma
uygunluktur. Kalite kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır. Özgün bir tanım yapılması
gerekirse müşteri şartlarına ilk defasında, zamanında ve her defasında uymaktır. Bu anlamda
kalite, sürekliliği sağlanmış müşteri memnuniyetidir.
Toplam: Bir sistem içindeki bütün süreçleri ve bütün kişileri ve işleri kapsayan bir anlayış
olarak tanımlanır.
Yönetim: Belirli bir amaç için başkası ile iş yapma eylemidir.
Sistem: Alt birimleri ile uyumlu çalışma kabiliyetinde olan yapılardır. Açık sistem ve kapalı
sistem olarak iki ana grupta incelenir. Yönetimde sistem yaklaşımı; organizasyonu çeşitli
parçalar, süreçler ve amaçlardan oluşan bir bütün olarak ele alır.
Süreç(Proses): Girdilere değer katarak çıktılara dönüştüren bir dizi ardışık faaliyetler
topluluğudur.
Müşteri: Çalışanlar, iç müşteri olarak tanımlanırken; havaalanını kullana yolcular ve yolcu
yakınları, terminalde bulunan havayolu, yer hizmetleri (handling) kuruluşu, temsilci
kuruluşlar, acenteler, kiralık oto şirketleri, banka, GSM operatörleri, Vergi İade Ofisi, reklam
pano sahipleri, diğer kiracılar ile kamu kurum ve kuruluşları gibi iş ortakları ise dış müşteri
olarak tanımlanır.
Doküman: Doküman, kalite yönetim sistemi şartlarına ve kuruluş işleyiş gerekliliklerine
uygun olarak hazırlanan, onaylanan ve yayınlanan her türlü yazılı kaynağı ifade eder.
Kayıt: Uygulamaların izlenmesini sağlayan, ürünün uygunluğunu kanıtlayan sistem ve
kuruluş gereksinimi dolayısıyla oluşturulmuş dokümanlarıdır.
Denetim (Tetkik): Kuruluşta uygulanmakta olan yönetim sistemlerinin planlanan şekilde
uygulanıp uygulanmadığını, sistemlerin etkinliğini ve belirlenen hedeflere ulaşmak için
uygunluğunu gözlemlemek amacı ile yapılan denetimleri (tetkikleri) anlatır.
Gözlem: Sistematik bir hatadan kaynaklanmayan, sonuçları kalite sisteminin uygunluğunu
etkilemeyen ancak kalite sistemini iyileştirmek veya potansiyel bir tehlikeyi ortaya koymak
amacıyla tespit edilen hatalardır.
Gözden Geçirme: Tespit edilen hedeflere ulaşmak için ele alınan konunun; etkinliği,
yeterliliği ve uygunluğunu takip etmek için yapılan faaliyettir.
Objektif Delil: Bir şeyin varlığını veya doğruluğunu destekleyen veriler gözlem, ölçme,
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muayene ve diğer yollarla elde edilebilir beyan ile veya dokümanlaştırılmış olan bilgilerdir.
Doğrulama: Objektif delilin sağlanması yoluyla belirlenen şartların yerine getirildiğinin
teyidi.
Geçerlilik: Objektif delil sağlamak amacıyla belirli bir kullanım amacı ile uygulama için
şartların yerine getirildiğinin teyididir.
Kusur: Kuruluş tarafından amaçlanan veya belirlenen bir şartın yerine getirilmemiş
olmasıdır.
Düzeltici Faaliyet: İç tetkik ya da uygulama sırasında gözlemlenen mevzuat, sistem ve
müşteri şartlarına uymayan ürün/hizmetin uygun hale getirilmesi için yapılan faaliyetleri ve
müşteri doğrulaması işlemini ifade eder.

9.2.2. Kalite Yöntemi Sistemi Prensipleri

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) prensipleri ISO/DIS 9001:2014’ ün EK-B’ de 7 adet olarak
sıralanmıştır. Söz konusu prensipler bir işletmede kurulması planlanan KYS’nin ana
unsurlarını oluşturur. Politika, vizyon, misyon bu prensipleri kavrayacak kapsamda belirlenir.
Bu prensipler şu şekildedir:
 Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır. Müşterilerin mevcut ve
gelecekteki ihtiyaçları doğru anlaşılmalı, müşteri şartlarına uymalı ve müşteri
beklentilerinin üzerine çıkmak için çaba harcanmalıdır.
 Liderlik: Lider, kuruluşun ana amaç ve stratejilerini belirler, çalışanları ortak
amaçlara yönlendirir. Lider vizyon sahibidir, işletmenin gelecekteki yerini
konumlandırır. Lider açık sistem yaklaşımını benimser dolayısıyla, dış çevre
tehditlerine karşı tedbirli olur, fırsatları iyi görür. Lider dönüştürücüdür, yenilik ve
değişime açıktır.
 Çalışanların katılımı: Her seviyedeki çalışanları kuruluşun birer değeridir ve onları
yönetime katarak, kabiliyetleri kuruluşun yararları için kullanılabilir. Kuruluşta
çalışanlar karar sürecine katılmalı ve etkili olmalıdır. Yönetime katılım öneri sistemi,
çeşitli kurullar, toplantılar, süreç geliştirme takımları (kalite çemberleri, ISG Kurulları,
komite üyelikleri vb.) gibi yollarla sağlanabilir. Ayrıca personel güçlendirme, iş
zenginleştirme de yönetime katılım için önemli birer araçtır.
 Süreç Yaklaşımı: Kuruluş faaliyetlerini yürüten en küçük iş biriminden en üst
organizasyon bölümüne kadar süreç yaklaşımına uygun yapılanması ve yönetilmesi
başarılı sonuçlar alınmasında etkili olacaktır. Kuruluş ana faaliyetlerine uygun süreç
yapısını belirlemeli, süreç girdi ve çıktılarının özelliklerini tanımlamalı, süreç
etkileşim haritası hazırlamalıdır. Süreç etkileşimi, bir sürecin girdisi başka bir sürecin
çıktısı olabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Süreç ölçüm noktaları ve kritik seviyeleri
belirlenmelidir. Anahtar süreçlerine karar vererek izlemeli ve sürekli iyileştirilmelidir.
Birbirleri ile ilişkili süreçlerin sistem olarak belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi
kuruluşların etkinliklerini ve verimliliklerini arttırır.
 İyileştirme: Kuruluş performansının sürekli iyileştirilmesi kalıcı bir hedefi olmalıdır.
İyileştirme; ürünün özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek
ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması
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demektir.
Verilere Dayalı Karar Verme: Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayanır.
Etkin bilgi toplama ve analiz sistemi kurulmalıdır. Performans değerlendirme
altyapısı, iyi bir veri bankası ve saklama sistemi ile mümkündür.
İlişki Yönetimi: Havaalanı işletmeciliğinde ana faaliyetlere odaklanmak ve etkin
şekilde yürütülebilmek için uzmanlık gerektiren yardımcı işlerin tedarikçiler
aracılığıyla yapılması, son dönemlerde sık kullanılan bir yöntem olmuştur.
Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı iş birliği esastır.

9.3. Havaalanlarında Kalite Yönetim Sistemi
Küreselleşme, rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanlar giderek nicelik ve
nitelik bakımından artmıştır. Öte yandan teknolojik gelişmeler gerek üretim, gerekse tüketim
alanında önemli değişimlere yol açmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak sunulan hizmeti ve
ürünlerin kullanıcıları olan müşteri ve paydaşlar talep ve beklentileri, algı ve memnuniyet
düzeyleri de benzer değişimleri göstermektedir. Bu nedenle işletmelerin ayakta kalabilmeleri
tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal veya hizmet üretiminin
gerçekleşmesiyle mümkün olabilmektedir.
Bu bakış açısıyla, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesini benimseyen Kalite Yönetim
Sistemi (KYS) uygulamasının müşteri merkezli olmak üzere; ürünün tasarım aşamasından
başlayarak, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri ve tüm
çalışanları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Yönetim Sistemi olarak uygulanması
ihtiyaç haline gelmiştir. Ülkemizde 1990’ ların başından itibaren özellikle kamu sektörü, KYS
uygulamasını zorunlu kılarak özel sektörde de yaygınlaşmasına önemli katkı sağlamıştır.
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) 9000 Kalite Standartları Serisi, Kalite Yönetim
Sistemi’ nin kurulması, denetlenmesi ve geliştirilmesi konusunda rehber doküman olarak
hazırlanmış standartlar bütünüdür. Bu seri içinde ISO 9000, 7 adet Kalite Yönetim Sistemi
prensiplerini anlatır; ISO 9004, Kalite Yönetim Sistemi ile sürekli başarı elde edilmesine
rehberlik eder; ISO 9011, denetimlerin nasıl yapılacağını anlatır. ISO 9001 ise kalite Yönetim
Sistemi’ nin kurulması esnasında uygulanması gereken şartları tanımlayan ve
belgelendirmeye esas teşkil eden standarttır.
Söz konusu standardın ISO 9001:2015 versiyonu, 10 ana maddeden ve 46 alt maddeden
oluşur. Her kuruluşun özgün yapısı içerisinde standart şartları karşılanarak, küçükten büyüğe
her kuruluşta ve her sektörde uygulanabilir.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kılavuzu, bütün şartları tanımlamaktadır. Kuruluşlar
bu şartlara göre, kendi amaç ve politikaları doğrultusunda sistem tasarımını yaparlar. Bu
standarda göre Kalite Yönetim Sistemini kurmak isteyen kuruluşlar, kılavuzda belirtilen ana
şartların her birini ve alt maddelerin gereklerini karşılayarak, belgelendirmeye akredite olan
bir kuruluş ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alabilirler. Standartta belirtilen ana
şartlar şunlardır:
1. Kapsam
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2. Örneklemeler – Referanslar
3. Terim ve tanımlamalar
4. Organizasyon içeriği
5. Liderlik
6. Planlama
7. Destekleme
8. Operasyon
9. Performans değerlendirme
10. İyileştirme
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşun amaçlarına ulaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu
proseslerin ve proses etkileşimlerinin tanımlanmasını, organizasyon yapısının oluşturulmasını
anlatır. Bu bakış açısıyla, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu
ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören, dünyaca kabul görmüş bir yönetim
biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından, müşterilerinin memnuniyet seviyesine,
toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün
tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını
belirler.
ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve
kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi risk değerlendirme yaklaşımı ile
oluşabilecek olumsuzlukları önlemektir. Standart, doğrudan ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili
değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite
Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak
nitelikte ürün ve hizmet üretileceğidir.
Girdileri çıktıya dönüştüren uyumlu yapılara süreç denir. İnsan, malzeme, bilgi, enerji gibi
girdilerin müşteri ihtiyacını karşılamak üzere ürün ya da hizmete dönüştürülmesi için
tasarlanan birbirine bağımlı ve yinelenebilen bir seri faaliyettir. Süreç ölçülebilir,
tekrarlanabilir, girdisi, tedarikçisi, müşterisi ve sorumlusu vardır. Süreçler birbirine
bağımlıdır. Kimi zaman bir sürecin çıktısı diğer sürecin girdisidir. Ardışık işlemleri gerektirir,
fakat hiyerarşik yönetim gerektirmez. Bu nitelikteki yapıların birbirleri ile uyumlu
çalıştırılması ve birbirleri ile alışveriş yapacak şekilde tasarlanması süreç etkileşimini anlatır.
Havaalanı yönetiminde KYS, sayılan bütün unsurları göz önüne aldığımızda, vazgeçilmez bir
öneme sahip hale gelmiştir. Ana teması insana hizmet olan havacılık sektörünün emniyetli ve
güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi, bütün elemanları sistematik olarak kurgulanmış bir
organizasyon ve etkileşimleri sağlanmış süreç yönetimi sayesinde gerçekleşebilir. Bu bakış
açısıyla hizmetlerin tasarlanması, sunumu, hizmetten memnuniyet, gelişim ve sürdürülebilir
kılınması uygulanan kalite politikaları sayesinde mümkün olmaktadır.
Kalite Yönetim Sisteminin ana prensiplerinden biri olan süreçlerle yönetim yaklaşımıyla
organizasyon yapısının belirlenmesi modern yönetim felsefesinin tesis edilmesi ile birlikte
işletmeye çeşitli katkılar sağlamaktadır. Bu yaklaşım, performans yönetimi, gerekli doküman
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yapısının belirlenmesi, risk değerlendirme, gerekli olan raporlama ve kayıt sistematiğinin
kurulması, insan ve donanım kaynaklarının temini, ürün ve hizmetin planlanması, sunumu,
periyodik bakım planlaması, müşteri memnuniyeti, standartlaşma ve eğitim gibi faaliyetlerin
sürdürülebilir bir şekilde yapılmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesini sağlar.
Kalite Yönetim Sistemi süreçleri aşağıdaki başlıklar altında ayrıntılı olarak ele alınacaktır:

9.3.1. Dokümantasyon

Havacılık kuruluşlarında doküman ihtiyaçları kuruluşun yapısına, ulusal ve uluslararası
mevzuata, sektörel ihtiyaçlara, yönetim sistemleri şartlarına göre belirlenir. Önerilen doküman
yapısı aşağıdaki ana başlıkları kapsayabilir.
a. Kalite Politikası,
b. Operasyonel prosedürler, talimatlar, iş akış şemaları, formlar,
c. Organizasyon şeması ve organizasyon ek kitabı,
d. Görevlerin ve sorumlulukların tanımı,
e. Açıkça belirtilen operasyonel standartlar,
f. Sözleşmeden kaynaklı dokümanlar; yönergeler, Terminal Operasyon manueli ve
g. Kalite Güvence Programı

9.3.2. Kayıtlar
KYS sonuçlarını belgeleyen; doğru, tam ve kolayca erişilebilir kayıtlar işletici tarafından
muhafaza edilmelidir. Kayıtlar bir işletmedeki uygunsuzluğun ana nedenlerinin
belirlenebilmesi ve analiz edilebilmesi açısından gerekli verilerdir. Böylece, bu uygunsuzluk
alanları tanımlanıp yerleri belirlenebilir.
Kayıt ihtiyacı, mevzuat ve standart şartlarına bağlı olduğu kadar, kuruluş yapısına ve sektörel
ihtiyaçlara da bağlıdır. Kayıtların oluşturulmasında temel alınan konu; sistemin uyumuna ve
ürünün izlenmesine, doğruluğunun kanıtlanmasına, ölçülmesine, iyileştirilmesine ve
geliştirilmesine objektif katkı sağlayacak dokümanların tespit edilmesidir. Bu doğrultuda,
standart şartları gereği olan kayıtlar ile kuruluşun ihtiyaç duyduğu kayıtları gösteren Kayıt
Saklama Süreleri Listesi hazırlanır.
Kuruluşlarda her bir birim kendi kayıtlarını tutar ve listeye işler. Listede kayıt ve dokümanın
bulunduğu ve saklandığı yer tanımlaması yapılır. Kayıtların korunarak saklanması amacıyla
Arşiv Prosedürü oluşturulması gereklidir.
Arşivleme yaparken dosyanın adı, dosya içeriği, saklandığı arşiv adı, raf ve sıra numarası,
imha şekli ve tarihi, arşive kaldırma tarihi arşiv defterine veya bilgisayara kayıt edilir.
Elektronik ortamda arşivleme için yedekleme sistemi kurulmuş olmalıdır. Havaalanı
yönetiminde aşağıdaki temel kayıtların tutulması önerilir:
a. Mevzuata dair kayıtlar (Vergi Usul Yasası, Ticaret Yasası, Sosyal Sigortalar Yasası,
SHGM ve DHMİ talepleri vb.),
b. ISO 9001 standardı gereklilikleri,
c. Eğitim kayıtları,
d. Çalışan özlük dosyaları, sağlık kayıtları,
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Denetim kayıtları (planlar, denetim raporu, doğrulayıcı kayıtlar),
Düzeltici faaliyet raporları, aksiyon planları,
Kalite değerlendirme raporları,
Müşteri memnuniyeti ile ilgili kayıtlar,
Yönetim gözden geçirme toplantı kayıtları,
Tedarikçi değerlendirme ve aksiyonlarla ilgili kayıtlar,
Müşteri mülküne ait kayıtlar,
Ölçüm ekipmanın kalibrasyon ve doğrulama kayıtları ve
Ürünün kabul edilebilirlik kriterlerine uygunluk kanıtları ve ürünü serbest bırakan
otoritenin tespiti

9.3.3. Yönetim Sorumluluğu ve Liderlik
Lider, taahhütte bulunur, kalite politikasını belirler, kaynakları temin eder, organizasyonel
sorumluluk ve yetki sınırlarını çizer. Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin kurulması,
etkinliğinin sağlanması ve sürdürülmesi için aşağıdaki konulara öncülük eder ve taahhütte
bulunur:
a. Kalite yönetim sisteminin etkinliğinde mesuliyet almak,
b. Kalite yönetim sistemi için, kuruluşun çerçevesi ve stratejik doğrultusuyla bağdaşan
kalite politikası ve kalite hedeflerinin kurulduğunu güvence altına almak,
c. Kalite politikasının, kuruluş bünyesinde iletildiğini, anlaşıldığını ve uygulandığını
güvence altına almak,
d. Süreç yaklaşımının kullanılmasını ve risk esaslı düşünceyi teşvik etmek,
e. Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak ve güvence altına
almak,
f. Kalite yönetim sisteminin, arzuladığı sonuçlara erişiyor olduğunu izlemek ve güvence
altına almak,
g. Kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkıda bulunmaya kişilerin dikkatini çekmek,
yönlendirmek ve desteklemek,
h. İyileşmeyi teşvik etmek ve
i. Sorumlu oldukları alanlarda başvurdukları gibi diğer uygun yönetim rollerini
destekleyerek liderliklerini göstermek.

9.3.4. Kalite Politikası ve Hedefler
Yönetim, kalite şartlarının uygulanması içi sorumluluklarını belirler. İşletme vizyon, misyon,
stratejik hedeflerine uygun politikasını belirler. Kalite politikası, işletmenin üst düzey
yönetimi tarafından belirlenir, onaylanır ve tüm çalışanlara duyurulur.
Kalite politikası; işletme vizyon ve misyonunu destekleyen, şirket amacına ve yönetim
sistemleri şartlarına, ulusal ve uluslararası kurallara uygun; müşteri memnuniyetini, süreç
yönetimini ve sistem yaklaşımını temel prensip alan, tüm çalışanları kapsayan, çevresel
etkileri ve mevzuat uyumunu benimseyen nitelikteki üst yönetim söylemi ve taahhüdüdür.
Politika, ihtiyaç duyulduğunda gözden geçirilir ve yeniden yayınlanır.
Kuruluş, kalite politikası ve stratejisine uygun ölçülebilir, ulaşılabilir ve liderlik eden
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nitelikteki hedeflerini kısa, orta ve uzun dönemler halinde belirler. Bunlar, dönemselliğine
göre, belirlenen periyodlarda gözden geçirilir, varsa sapma ve nedenleri araştırılarak çözüm
planları geliştirilir. Kuruluş ana hedefleri üst yönetim tarafından belirlenmeli, ana hedefleri
destekleyecek nitelikte departmanlara, ünitelere ve bireylere kadar yayılmalıdır. Hedef
planlama ve yürütme süreci, kuruluş insan kaynakları ya da kalite departmanı tarafından
yürütülebilir.
Hedeflerin hazırlanmasında temel prensip, ana hedeflerin tüm süreçleri harekete geçirir
nitelikte olması ve hedeflerin aşağıdan yukarıya doğru birbirini destekler nitelikte olmasıdır.
Hedefler dokümante edilerek tüm çalışanlara duyurulur.
Hedeflerin değerlendirilme sistematiği kuruluşlar bazında, gerçekleşmelere dayalı rakamsal
ve oransal sınırlar sistem şartlarına, mevzuat şartlarına ve uluslararası standartlara aykırı
olmamak üzere kuruluş üst yönetimi tarafından belirlenebilir.

9.3.5. Müşterinin Tanımlanması ve Müşteri Memnuniyeti Yönetimi

Havacılık işletmeleri müşterilerini sunulan hizmetin türüne ve kullanım şartlarına göre
sınıflandırarak tanımlamalıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, müşteriler genel olarak iç
müşteri ve dış müşteri şeklinde iki ana sınıfa ayrılmaktadır. Havacılık işletmelerinde bu
tanımlama daha özelleştirilerek yapılmalıdır. Bu anlamda havaalanı müşterileri yolcular,
yolcu yakınları ile havaalanında hizmet ilişkisi bulunan terminal işletmeleri, gümrüksüz satış
mağazaları, yeme-içme kuruluşları, havayolları, yer hizmet kuruluşları, uçak ikram
kuruluşları, uçak yakıt kuruluşları, temsil gözetim kuruluşları, acenteler, diğer kuruluşlar
şeklinde tanımlanan kurumsal müşteriler ve çalışanlar şeklinde tanımlanabilir.
Havacılık işletmelerinin beklentileri, ihtiyaçları, sunulan ürün ya da hizmetten
memnuniyetleri ya da şikayetçi oldukları konular tanımlanmalıdır. Bu amaçla sistematik algı
ölçekleri kullanılmalı, belirli aralıklarla ölçümler yapılmalıdır. Ölçümler, ana kitleyi temsil
edebilecek örneklem sayısı üzerinden yapılır ve değerlendirilir. Örneklem büyüklüğü;
istatistiki yöntemlerle kabul edilen hata payı göz önüne alınarak belirlenir. Ana kitleyi temsil
edemeyecek bir örneklem büyüklüğü doğru sonuç vermeyeceği gibi kabul de görmez.
Grafik 9.1 Antalya Terminal İşletmeciliğinde 2012 yılında yolcu memnuniyeti üzerine
yapılmış bir memnuniyet sonucunu göstermektedir.
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Grafik 9.1. Yolcu Memnuniyeti Grafiği Örneği: Antalya Terminal İşletmeciliği
5’ li Likert ölçeği ile hazırlanan anketler doğrudan yolcular tarafından doldurulmuş ve SPSS
sisteminde analiz edilmiştir. Kuruluş hedefi % 81 iken gerçekleşen % 78,6 memnuniyet
düzeyidir. Bu sonuca göre yönetim iyileştirme aksiyon planları hazırlamalı ve uygulamalıdır.
Öğüt ve Kaplan’ ın da belirttiği gibi, havaalanı hizmetlerinde, “Temel değerin müşteri ve
personel arasındaki etkileşimlerle üretilmesi, eş zamanlı üretim ve tüketimin söz konusu
olması, üretim sürecine müşterilerin katılması ve hizmetin çoğu zaman insan performansına
bağlı olması gibi özellikleri nedeniyle müşteri tatmini, geniş ölçüde çalışanların
performanslarına göre şekillenmektedir”. Bu nedenle havaalanı hizmet üretiminde bulunan
güvenlik personelinden, danışma, check-in, bütün alanlarda pasaport polisinden vergisiz
mağazalar, yeme-içme ve diğer hizmet personeline kadar bütün alanlarda bulunan personelin
müşteri ile iletişim yeteneklerine sahip olmalıdır.

9.3.6. Hizmetin Planlaması

Havaalanlarında bütünsel hizmetin sağlanabilmesi amacıyla, kurumsal ihtiyaç ve stratejiler
göz önüne alınarak planlama yapılır. Söz konusu planlar, yolcu beklentileri, havaalanını
kullanan havayolları kuruluşları, yer hizmet kuruluşları, vergisiz mağaza, yeme içme
kuruluşları, yakıt ikram kuruluşları, bakım kuruluşları, temsil gözetim kuruluşları, acenteler
ve diğer hizmet kuruluşlarının beklenti ve ihtiyaçlarına göre tasarlanır. Zira bir
havaalanındaki başarı ya da başarısızlık zincirleme olarak bütün hizmet kuruluşlarını etkiler.
Havaalanlarında hizmetin planlanmasında emniyet, güvenlik, ulusal ve uluslararası kurallar
temel alınırken, sürecin etkin işleyişini sağlayacak kriterler de göz önüne alınır. Havacılık
sektörünün özgün koşulları içinde zaman en kıt kaynak olup en etkin yönetimin yapılması
gereklidir.
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Hizmet planlama sürecinin girdisi uçuş programları, çıktısı ise emniyetli ve güvenli bir
uçuşun gerçekleşmesidir. Süreçlendirilen işlemler ise yolcu ve uçak için gerekli bütün
hizmetlerin etkileşim içinde ilgili bütün birimler tarafından zamanında sunulmasıdır.
Havaalanı işletmelerinde hizmetin kalitesi; yolcu ve havaalanı kullanıcılarının istek ve
ihtiyaçlarını karşılama oranı, yaratılan yeni değerler, müşteri memnuniyeti, sağlanan müşteri
sadakati, yeniden gelmeyi arzulama oranları ile ölçülmektedir.

Resim 9.3. Havaalanlarında Kalitesinin Artırılması, Kalite Yönetiminin Bir Parçası: Çalışma
Ortamının Emniyet ve Güvenliğinin Sağlanması53

9.3.7. Kaynak Yönetimi

Belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek üzere gerekli olan insan, çalışma ortamı, mali
kaynaklar, araç-gereç, bilgi, donanım, yazılım gibi bütün kaynaklar üst yönetim tarafından
temin edilir. Uçuş emniyetini riske edecek mania, pist, taksi yolları ve uçak park alanlarındaki
altyapı ve yenileme çalışmaları ile yolcu konforunu etkileyen terminal binaları fiziki
görünümü ve ortamın ısı durumu, havalandırması, ışıklandırması, çalışma ortamlarındaki
ergonomi belirlenen standartlara uygun düzenlenmelidir.
Çalışanlar bakımından, çalışma ortamında belirlenen tehlike ve olasılıkların azaltılması için
her türlü önleyici ve koruyucu tedbir alınması için kaynak ayrılır. İş donanımları ve koruyucu
malzemeler temin edilerek kullanım talimatları ve periyodik bakım planları geliştirilir.

9.3.8. Satın Alma Prosesi

Kuruluşta verilen hizmetlerin kalitesini etkileyen işlerin yürütülmesinde kullanılan ürün ve
hizmetlerin satın alma süreci açık ve net olarak tanımlanır. Satın alınan ürünün kabul ve
muhafazası ile ilgili normlar belirlenir. Ürün ve hizmetin tedarik edilebilme kabiliyetini esas
53
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alarak, tedarikçiler ve alacağı ürün/hizmet belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilir. Seçilmiş
tedarikçi listesi oluşturulur ve belirli periyodlarda üst yönetim tarafından onaylanır.
Ürün ve hizmet seçme kriterlerini kuruluş serbestçe belirleyebilir. Örnek olması bakımından,
kuruluşun veya ürününün kalite belgesi, performansı, referansı, fiyatı, teknik düzeyi,
termin/işe başlama ve teslim süresi, ödeme koşulları gibi kriterler verilebilir. Her bir kriter
için birden çok alt kriter belirlenerek puanlama sistemi geliştirilebilir.
Yapılan satın alma ve değerlendirme kayıtları (satın alma talebi, sipariş belgesi, teslim
belgesi, ödeme belgesi, alınan teklifler, teklif değerlendirme vb), satın alınan ürünün kullanım
kılavuzları, garanti belgeleri, akredite kuruluştan alınan belgeler (TSE, CE, CEN standartları
vb.) muhafaza edilir.

9.3.9. İzleme, Ölçme ve Değerlendirme
Uygulanmakta olan KYS’ nin etkinliğini, uygunluğunu ve sürekli iyileştirmenin nerelerde
yapılabileceğini değerlendirmek üzere veriler toplanır ve analiz edilir. Bilimsel yöntemle
analiz edilen veriler; müşteri memnuniyeti, ürün/hizmet şartlarına uygunluk, proses ve
ürünlerin eğilimleri ve tedarikçileri hakkında bilgileri sağlar. KYS çalışmaları kapsamında
oluşturulan denetim kayıtları dahil tüm kayıtlar, kıyaslama verileri, çalışan öneri ve
bildirimleri, müşteri görüşleri (feedback), sektörel bilgiler ve teknolojik gelişmeler veri
kaynağı olarak alınır. İzleme işlemi bu veriler üzerinden ve gözlem yapılarak
gerçekleştirilebilir. Bu yolla performans değerlendirme sistemine önemli girdiler elde edilir.
Kuruluş, üretilen müşteri hizmetinin uygunluğunu anlamak ve yönetim sistemlerinin
uygulama etkinliğini sağlamak amacıyla ölçüm yapar. Ölçme işlemi; gerçekleşmelerinin
gözden geçirilmesi, gözlem, inceleme, anket, kıyaslama ve iç tetkik yöntemleri ile aşağıdaki
alanlarda yapılır:
a. Satın alınan ürün doğrulaması,
b. Tedarikçi değerlendirmesi,
c. Proses performans ölçümü,
d. Yolcu ve müşteri memnuniyeti,
e. Müşteri hizmetine etki eden ölçme cihaz ve tartı aletlerinde kalibrasyon ve doğrulama,
f. Ses, oksidasyon, radyasyon ölçümleri ve
g. Kirlilik Ölçümleri: Hava, su, toprak ve gürültü ölçümleri yapılır.
Değerlendirme işlemi ise ölçüm sonucunda elde edilen verilerle sistem şartları, belirlenen
standartlar ve müşteri beklentilerine uygunluk açısından kalite departmanı tarafından
karşılaştırarak yapılır ve üst yönetime raporlanır.

9.3.10. Denetim Faaliyeti
Havaalanı işletmelerinde denetim faaliyeti; etkinlik ve verimliliğin sağlanması amacıyla
uygulamaların içeriden ve dışarıdan farklı bir gözden geçirilmesi ve iyileştirme alanlarının
belirlenmesidir. Denetim faaliyeti sonucu elde edilen bilgilerle karar verme sürecinde
yönetime katkı sağlar.
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9.3.11. Risk Yönetimi
Kuruluşun stratejik, finansal, operasyonel ve mevzuata uyumluluğu ile ilgili başarısını
etkileyebilecek ve/veya etkileme potansiyeli olan olaylar risk olarak tanımlanır.
Burada geniş kapsamlı risk yönetiminden bahsedilmeyecektir, çünkü ISO 31000 Risk
Yönetim Standardı bu amaçla geliştirilmiş bir standarttır. Ancak kalite yönetim sistemi de
süreçlerin risk bazlı tanımlanmasını ve dizayn edilmesini talep etmektedir. KYS uygulaması
kapsamında kuruluşlar riske katlanma sınırlarını belirlemelidir. Risklere ve fırsatlara karşılık
alınan aksiyonlar, ürün ve hizmetlerin uygunluğu üstündeki potansiyel etki ile orantılı
olmalıdır.
ISO 9001: 2015 KYS standardı ile getirilen değişiklikte risklerin yönetilebilmesi için
seçenekleri şöyle sıralamıştır: Riskten kaçınma, bir fırsatın kovalanması için risk alma, risk
kaynağının ortadan kaldırılması, oluşma ihtimalinin veya sonuçlarının değiştirilmesi, riskin
paylaşılması veya bilinen karar olarak riskin elde tutulması.
Fırsatlar yeni uygulamaların benimsenmesine, yeni ürünlerin başlatılmasına, yeni pazarlara
açılmaya, yeni müşterilere yönelmeye, ortaklıklar kurmaya, yeni teknolojileri kullanmaya ve
kuruluşun veya kuruluşun müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik diğer arzu edilen ve geçerli
olasılıklara yol açabilir.
Müşteri ve tüm diğer tarafların (paydaşların) ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken olası
tehlikeler ve etkileri yok etmek ya da azaltmak için çözüm yolları belirlenir. Bu bakış açısıyla,
tüm kuruluşlara Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) uygulaması önerilmektedir.
Kuruluşu etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak, analiz etmek ve işletme stratejileri
ile uyumlu hale getirmek amacıyla üst yönetimden tüm çalışanlara kadar, süreçleri sistematik
şekilde yönetmek şarttır.
Tehlikeleri tanımlamak, ortaya çıkabilecek belirsizliklere duyarlı olmak ve tehditleri fırsata
çevirme kararlılığı risk yönetiminin odak noktasını oluşturur. Her kuruluş riski kabul
edebilme düzeyini belirler. Şekil 6.1.’ de verilen KRY döngüsü KRY değerlendirme sürecini
tanımlar.

Şekil 9.1. Kurumsal Risk Yönetimi Döngüsü
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KRY öncelikle risklerin tanımlanmasıyla başlar, risklerin anlaşılması için ölçümlenmesi, risk
yok etme ya da etki azaltma planlarının yapılması, risklerin izlenmesi ve raporlama ile döngü
tamamlanır. KRY faydasının artması söz konusu döngünün tekrarlanmasıyla sağlanır.

9.3.12. Düzeltici Faaliyetler

Kalite yönetim sisteminde denetim ve gözetimin amacı, birincil olarak kalite sisteminin
etkinliğini araştırmak ve sorgulamak, bunun yanında, tanımlanan politika, uçuş ve yer
operasyonu, uçuş eğitimi ve bakım standartlarıyla sistemin devamlı olarak uyum içinde
olduğunu sağlamaktır. Gözetim ve denetim sonucunda tespit edilen uygunsuzluk ya da bulgu
kök nedenini araştırmak ve düzeltici faaliyet ile düzeltilmesini sağlamak amacıyla KYS
kapsamında prosedür geliştirilir ve düzeltici faaliyetler kayıt altına alınır. Düzeltici faaliyetin
uygulanması için organizasyonel sorumluluk, bulgunun saptandığı bölüme ait olmalı; bulgu
giderilme tarihinin belirlenmesi ve zamanında giderilmesinin takibi ise kalite departmanı
sorumluluğuna tanımlanmalıdır.
Düzeltici faaliyetler kapsamında sırasıyla yapılması gereken işlemler aşağıda sıralanmıştır:
 Uygunsuzluğun önem derecesinin – aciliyetinin belirlenmesi,
 Düzeltici faaliyet için gerekli kaynak ihtiyacının belirlenmesi,
 Düzeltici faaliyet için sorumluların atanması,
 Yeniden ortaya çıkmayacak derecede aksiyon planının yapılması – uygulanması,
 Kapatılma ve yeniden gözlem ya da müşteri mutabakatı için karar verilmesi ve
 Kalite inceleme ve denetimden sonra uygunsuzluğun kapatılması.

9.3.13. Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı
Kuruluşlar, KYS kapsamında yönetimin etkinliği gözden geçirmek, bir dönemlik
gerçekleşmeleri ve gelecek için hedefleri belirlemek, kaynakları görüşmek, KYS şartlarını
etkileyen durumları değerlendirmek üzere yılda en az bir kez toplanır. Yönetimi Gözden
Geçirme Toplantısı (YGG) olarak adlandırılan bu toplantıların gündemi önceden belirlenir.
Gündemi aşağıdaki konular oluşturur;
 Bir önceki dönemin denetim (iç tetkik ve dış tetkikler) sonuçları,
 Çalışanların katılım ve dayanışma sonuçları,
 Müşteri geri beslemesi ve şikayetleri ele alma prosesi genel performansı,
 Proses ve ürünlerin yeterlilikleri,
 Hedeflere ulaşılma derecesi,
 Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu,
 Bir önceki YGG toplantısından kalan faaliyetleri,
 Risklere ve fırsatlara karşın alınan aksiyonların etkinliği,
 Yönetim sistemlerini etkileyebilecek değişiklikle, ilgili yasal ve diğer şartla,
 Kaynak ihtiyacı ve
 İyileştirme için öneriler.
YGG girdileri olduğu gibi, toplantı sonucunda çeşitli kararlar da alınır. Alınacak kararlar
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minimum aşağıdaki konuları içermelidir:
 Kalite yönetim sisteminin performansı ve süreçlerin iyileştirilmesi,
 Müşteri ihtiyaçlarının yeniden sorgulanması ve algılanması,
 Politika gözden geçirilmesi ve gelecek hedeflerin belirlenmesi ve
 Gerekli kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi konular toplantı çıktıları olmalıdır.

9.3.14. Sürekli İyileştirme
“KAİZEN” Japonya’ da rekabet başarısının anahtar kelimesi olmuştur. KAİ; değişim, ZEN
ise daha iyi anlamına gelmektedir. KAIZEN, müşteri memnuniyetinin artırılması ve rekabet
güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş
yavaş fakat çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı ve maliyetlerde bir düşmeyi ifade eden bir
kavramdır.
Rekabeti belirleyen, kalite, maliyet ve hızdır. Kalitenin yüksek olması, maliyetin düşük ve
istenilen ürünün ve istenilen zamanda teslimatın yapılmasını sağlamak proseslerin sürekli
geliştirilmesi denetlenmesi ile mümkündür. Proses geliştirmede temel amaç, proses
değişikliğinin azaltılması, sıfır hataya ulaşılmasının hedeflenmesi ve proses süresinin
azaltılmasıdır. Her prosesteki değişkenlik azaldıkça, bu değişkenlikten kaynaklanan hatalar da
azalmakta ve ürün kalitesi artmaktadır.
Sürekli iyileştirme süreci, üst yönetimin önderliğinde bir iyileştirme programı ile
başlamalıdır. Daha sonra da orta ve alt kademe yöneticilerden İyileştirme Grupları
oluşturulmalıdır. TKY felsefesinde hedefte başarı % 100’ dür. Zira TKY daima sıfır hata ile
ürün ve hizmetin üretilmesi sağlanana kadar iyileştirmenin sürdürülmesini öngörür.

Juran, kalite iyileştirme sürecini adım adım şöyle tanımlamıştır:
a. Sürekli iyileştirmenin gereksinim olduğuna herkes ikna edilmelidir.
b. Mevcut kalite düzeyinde bir değişikliğin yapılabilir olduğu konusunda kaliteden
sorumlu olanlar ikna edilmelidir.
c. En önemli birkaç proje ve kalite sorun alanları belirlenmelidir.
d. Etkin bilgi akışı sağlanmalıdır.
e. Sorunun nedenlerini teşhis etmek üzere analizler yapılmalı ve çözümler önerilmelidir.
f. Önerilen değişikliklerin etkileri belirlenmelidir.
g. Değişikliğe karşı direnenleri ortadan kaldırma yolları aranmalıdır.
h. Değişiklikler kurumsallaştırılmalıdır.
i. Yeni kalite düzeyini sürdürmek için değerlendirme noktaları belirlenmelidir.
Sürekli iyileştirmeyi sağlamak üzere Deming tarafından tasarlanan ve bu nedenle “Deming
Döngüsü” olarak da adlandırılan dört aşamalı bir döngü tanımlanmıştır. Şekil 6.2’ de yer
verilen PUKO döngüsü sürekli iyileştirmenin temel aracıdır.
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Şekil 9.2. Deming Sürekli İyileştirme Döngüsü
PUKO döngüsünün dört aşamasını kısaca açıklayalım:
 Döngünün ilk adımı planlama aşamasıdır. Planlama aşamasında hedefler ve hedeflere
ulaşma yöntemleri belirlenir. Bu aşamada işin kimler tarafından, neden, nasıl, nerede,
ne zaman, ne kadar sürede yapılacağı kararlaştırılır. Planlanan işin hedeflere uygun
elde edilebilmesi ve kontrol aşamasında yapılacak işlerin azaltılabilmesi için ilk aşama
oldukça önemlidir.
 Uygulama aşaması, ilk aşamada planlanan faaliyetlerin belirlenen kişi, yöntem ve
zamanlarda hayata uygulanmasıdır. Uygulama sonuçları hakkında istatiksel proses
kontrol sayesinde sistematik bilgiler toplanır. Bu safhada, planlanan işler eğitimli
kişiler tarafından yapılmalıdır.
 Kontrol aşaması, planlanan hedeflere ne kadar ulaşıldığı belirlenir. Eğer hedeflere
ulaşıldıysa yapılan uygulama faaliyetleri kontrol edilir ve standartlaştırılır. Kontrol et
safhasında uygulamaların sonuçları değerlendirilir. Hedeflere ulaşıyorsa devam
etmesi, sapmalar varsa aksiyon planları yapılması sağlanır.
 Önlem alma aşamasında ise planlanan faaliyetler ile yapılan uygulamalar arasında
ortaya çıkan farklılıkların nedenleri araştırılır ve bunların ortadan kaldırılmasına
yönelik düzeltici faaliyetler başlatılır. Önlem al – harekete geç safhasında
değerlendirme sonucuna göre aksiyon planları geliştirilip gerekenlerin yapılması
sağlanmalıdır.

9.4. Denetim Faaliyeti
Havaalanı işletmelerinde denetim faaliyeti sonucu elde edilen bilgilere karar verme sürecinde
yönetime katkı sağlar. Kuruluşlar bu amaçla denetim prosedürlerini, denetim planlarını
hazırlar ve yayınlar. Denetçilerini seçer, eğitim ihtiyaçlarını karşılar.
Denetim prosedürü ile denetimin sınıflandırılması, planların hazırlanması, uygulanması,
değerlendirilmesi, denetim periyodları, duyurulma şekli, bulguların kapatılması, izlenmesi ve
üst yönetime raporlama tekniği detaylı olarak tanımlanır. Kalite yönetim sistemi yönetimi,
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yıllık denetim planını üst yönetim onayına sunar. Üst yönetim onayı sonrası Yıllık Denetim
Planı intranette tüm çalışanlara duyurulur.
Kuruluşlarda gerçekleştirilen denetimlerde müşteri şartları, ISO Yönetim Sistemleri şartları
ile şirket prosedürleri, yönergeler, işletme el kitabı, talimatlar, SHGM ve DHMİ talimatları,
ulusal mevzuat ve uluslararası havacılık dokümanları denetim gereklilikleri olarak kabul
edilir. Ayrıca üst yönetimin kararı ve risk faktörleri denetim gerekliliğini etkiler.
Denetimler esas itibariyle iç denetim ve dış denetim olmak üzere iki ana kısma ayrılır.
Denetim sınıflandırması kuruluştan kuruluşa farklılık arz edebilir. Genel olarak denerim
aşamaları aşağıda açıklanmıştır:

9.4.1. Denetim Planı

Kalite yönetim sistemi uygulayan işletmelerde, iyi planlanmış bir denetim programı ile tüm
sahaların periyodik olarak gözden geçirilmesi sağlanır. Plan esnek olmalı, eğilim ve sapmalar
belirlendiği zaman plansız denetimlerin yapılabilmesine izin vermelidir. Takip denetimleri
gerekli zamanlarda düzeltici faaliyetlerin uygulandığını ve etkili olduğunu doğrulamalıdır.
Genellikle işletmelerde 5 yıllık denetim planı yapılması, yıllık periyotlarla gözden geçirilmesi
önerilir. Denetim periyodunun en uzun 12 aylık sürelerde yapılması ve denetim sonucunda
kritik sahalara öncelik verilmesi sağlanır.
Denetim planında, denetimin kapsam ve amacı, ilgili yönetim sistemi şartları, tarih ve saati,
denetçi ve baş denetçi adı ve soyadı, açılış ve kapanış toplantı saatleri yazılır, üst yönetim
onayı ile tüm kuruluş çapında duyurulur. Denetçiler, hazırlanan plana azami ölçüde uyar,
değişiklik söz konusu olursa ilgili taraf ile birlikte yeni durumu belirler.

9.4.2. Denetçilerin Yetkinliği

Denetçiler belirlenmiş kriterlere sahip çalışanlar arasından seçilir ve üst yönetim onayı ile
atanırlar.
Denetçi atamasında aşağıda belirlenen şartlar aranır:
 Yönetim sistemleri temel eğitimlerini almış olmak,
 İç denetçi eğitimi almış olmak,
 Denetim edilecek birim ve birim prosesleri hakkında yeterli seviyede bilgi ve tecrübe
sahibi olmak ve
 Denetlenen birimden bağımsız olmak.

9.4.3. Havaalanının Yönetiminde Denetim Alanlarının Seçimi
Havaalanı işletmeleri, emniyetli ve güvenli bir uçuş ve yer hizmetleri faaliyeti
sürdürülmesinde önemli rol üstlenmiştir. Bu görevi sürekli eğitim, sitematik denetim ve
gözetimler sayesinde sağlayabilmektedir. Havaalanı işletmeleri, kamu otoritesi SHGM ve
DHMİ tarafından denetlenir. Bu denetim genellikle aşağıdaki alanları kapsar:
a. Organizasyonel yapı
b. Politika, hedef ve planlar
c. Doküman ve kayıtlar
d. İşletme ruhsatlandırma (AOC (Air Operator Certificate)/Operasyon Spesifikasyonları)
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Uçuş emniyeti faaliyetleri
Güvenlik faaliyetleri
Terminal işletme faaliyetleri
Havaalanı hizmetlerinin performansları
Müşteri memnuniyet ve şikayetleri, yapılan aksiyonlar
Her türlü hava koşulunda uçuş operasyonu
Kalibrasyon ve doğrulama faaliyetleri
İş ekipmanları ve emniyet teçhizatı
Teknik ve IT sistemlerin çalışmaları
Periyodik bakım ve onarım faaliyetleri
Uygunsuzlukların düzeltilmesi faaliyetleri
Tehlikeli maddeler
Acil durum yönetim faaliyetleri

9.4.4. İç Denetimin Gerçekleştirilmesi
Kuruluşta denetimin gerçekleşmesi için hazırlıktan, raporlama aşamasına; gerekli ise takip
denetimine kadar geçen süreç aşağıda tanımlanmıştır:

9.4.4.1.Denetim Öncesi Denetçi Hazırlıkları
Denetime, planının hazırlanmasıyla başlanır. Denetimin amacı, kapsamı, gereklilikler ve
standartlar belirlenir. Kalite departmanı kontrolünde birim denetçileri tarafından her bir birim
için ilgili dokümanlar ve ihtiyaca bağlı olarak iç denetim soru listesi oluşturulur. Kontrol
listeleri hazırlanır. Verilerin nasıl toplanacağına dair karar verilir. Veri toplama işlemi;
doküman ve kayıtları inceleyerek, fiziksel incelemeler sonucu, faaliyetlerin gözlenmesiyle ve
mülakat şeklinde yapılabilir.

9.4.4.2. Açılış Toplantısı

Tüm denetçiler zamanında denetim yerine ulaşır ve birim yöneticisi ile açılış toplantısı
yaparak denetime başlanır. Denetime başlamadan önce, denetimin amacı, kapsamı, süresi ve
denetimde izlenecek yönetim izah edilir, uygunsuzlukların tanımı yapılır, gizlilik alanları
belirlenir ve denetim planı açıklanır. Bir bölüm denetlenirken bölüm sorumlusu denetime
katılmalıdır.

9.4.4.3. Doküman ve Kayıtların Değerlendirilmesi (Masa Başı Denetim)

Masa başı denetiminde; öncelikle geçmiş denetimlere ait raporlarda bulunan uygunsuzluklar
denetlenerek, uygun bulunanlar kapatılmalıdır. Ayrıca kayıtlar/dokümanlar incelenerek
bulgular kaydedilir. Dokümanların yeterlilik açısından kontrolü kolay ulaşılabilirliği,
saklanma, değişiklik ve onay durumları kontrol edilir. Kayıtların ise uygulamayı yansıtması,
kolay ulaşılabilirliği ve muhafazası kontrol edilir.

9.4.4.4. Saha Gözlemi, Mülakat ve Objektif Delillerin Bulunması

Veri toplama, objektif deliller toplama, mülakat, nesnel kanıt, gözlemler, PUKO döngüsü
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esnasında değerlendirmeler yapılır. Saha gözlemi esnasında bulgular ve tespit edilen
uygunsuzlukla ilgili somut deliller ve görülen başka konular mümkün olduğunda detaylı
olarak soru listesi üzerine kaydedilir. Mülakata katılanların adı, verilen yanıtlar aynen
kaydedilir. Bulgular ve alınan yanıtlar, mutlaka not alınır.

9.4.4.5. Analiz ve Değerlendirme

Denetimde elde edilen bulguların iyileştirme alanı, majör/minör uygunsuzluk veya gözlem
olduğuna denetim sonrasında denetçiler karar verir. Denetçiler arasında ayrılık olması
durumunda son karar verme yetkisi baş denetçinindir.
Uygunsuzlukların analiz edilerek önemli-önemsiz olarak sıralanması, bulguların ve gelişim
noktalarının değerlendirilmesi, kapanış toplantısı için notlar, sorunlar ve sonuçların kaydı
yapılır.

9.4.4.6. Kapanış Toplantısı ve Denetimin Tamamlanması
Birim yöneticisine, denetim bulguları hakkında açık ve net olarak bilgiler verilir. Denetimde
tespit edilen gözlemler, birim yöneticisi ile mutabık kalınarak düzeltilir. Uygunsuzluklar ise
uygunsuzluk önem derecesin göre analiz edilir. İç denetim raporuna yazılır, ayrıca Düzeltici
Önleyici Faaliyet (DÖF) Formu ile ilgili departmandan uygunsuzluğun giderilmesi istenir.
Birim yöneticisi ile mutabık kalınarak denetim tamamlanır.

9.4.4.7. Denetim Raporunun Hazırlanması ve Üst Yönetime Sunulması

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılan denetim raporu, denetlenen departman-süreç
bazında hazırlanarak konsolide olarak üst yönetime sunulur. Denetim raporunda; denetim
konuları, kapsamı, bulgular ve düzeyleri (gözlem, minör, majör ya da düşük, orta, yüksek
şeklinde), iyileştirme alanları ve sonuçlar açıkça belirtilir. Denetim raporu hazırlanırken
bulunan gözlem ve uygunsuzluklar açıkça tanımlanır. Tanımlamalar, sonradan yapılacak
incelemelerde izlenebilecek düzeyde objektif delillerle olmalıdır.
Denetim rapor sonuçları yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında Yönetim Gözden
Geçirme (YGG) girdisi olarak ele alınır ve iyileştirme ihtiyaçları karara bağlanır. Yapılan tüm
iç denetimler ile ilgili raporlar kayıt altına alınır ve belirlenen süre kadar saklanır.

9.4.4.8. Takip Denetim Yapılması Uygunsuzlukların Kapatılması

Denetim raporlarında yer alan uygunsuzluklar düzeltici önleyici faaliyet kapsamında takip
edilir. Uygunsuzlukların kapatılması ve takip denetiminin belirlenen tarihlerde yapılması,
Kalite Departmanı sorumluluğunda yürütülür. Müşteri süreçlerinde tespit edilen uygunsuzluk
için, gerekirse müşteri ile mutabık kalındıktan sonra kapatılması sağlanır.
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Uygulamalar
• Havaalanında performans yönetimini araştırınız?
• Havaalanında performans göstergelerini öğreniniz?
• Havaalanında performans ölçme ve değerlendirme sürecini oluşturun?
• Havaalanında kalite yönetim sistemi nasıldır?
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Uygulama Soruları
• Havaalanında Performans Yönetimi Nedir?
• Havaalanında Performans yönetiminin önemi nedir?
• Havaalanında Performans göstergeleri nelerdir?
• Havaalanında Kalite yönetimi nedir?
• Havaalanında Kalite Yönetim Sistemi nasıl kurulur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde havaalanı performansı ile ilgili temel kavramları ve havaalanı performans
bileşenleri tanımlanmış ve performans değeri süreci ifade edilmiştir.
Havaalanı kalite yönetim için temel kavramları ve prensipleri açıklanarak, havaalanında kalite
yönetim sistemi kurmak için çalışmalar sıralanmıştır.

Bölüm Soruları

1. “En basit anlamıyla verimliliğin ölçülmesi” şeklinde ifade edilen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Performans
b. Motivasyon
c. Strateji
d. Misyon
e. Vizyon

2. “Alt birimleri ile uyumlu çalışma kabiliyetinde olan yapılardır” tanımı aşağıdakilerden
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hangisine aittir?
a. Süreç
b. Sistem
c. Kalite
d. Yönetim
e. Hiçbiri
3. Kalite Yönetim Sistemi
tanımlanmaktadır?
a. ISO 9001
b. ISO 9011
c. ISO 9004
d. ISO 31000
e. ISO 14001

prensipleri,

aşağıdaki

standartların

hangisi

ile

4. Aşağıdakilerden hangisi performans göstergelerinden değildir?
a. Kalite yönetim sistemleri
b. Operasyonel hizmet boyutları
c. Teknik ve Bilgi Teknolojisi boyutları
d. Finansal boyutları
e. İnsan kaynakları boyutları
5. Aşağıdakilerden hangisi havaalanları için performans değerlendirme sürecini ifade
etmez?
a. Performans ölçme ve değerlendirmenin planlanması
b. Kontrol ve uygulama planı
c. Performans göstergelerinin planlanması
d. Uygulama ve veri raporlama
e. Performans sonuçlarının analizi ve yönetim raporu hazırlanması

6. Aşağıdakilerden hangisi performans ölçümü ve değerlendirmesi yapılırken göz önüne
alınan operasyonel hizmet boyutlarından değildir?
a. Saatlik uçak iniş-kalkış sayısı
b. Havaalanı hizmet kaynaklı gecikme performansı
c. Taksi ve apronda bekleme süreleri
d. Havaalanı hizmetlerine erişim kolaylığı
e. Hava trafik gelirleri
I.
II.
III.

Gerekli ise test, gözlem laboratuvar analizi vb. yaptırılması
Performans göstergelerini sahada ölçümlemesi
Gerçekleşme ile hedef değerler arasındaki farkların belirlenmesi
7. Yukarıdakilerden hangisi havaalanları için performans değerlendirme sürecinde
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uygulama ve veri raporlama adımlarındandır?
a. Yalnız I
b. Yalnız III
c. I ve II
d. II ve III
e. I,II ve III
8. Aşağıdakilerden hangisi havacılık kuruluşlarında önerilen doküman yapısı içerinde yer
alan elemanlardandır?
a. Kalite Politikası,
b. Kalite Güvence Programı
c. Görevlerin ve sorumlulukların tanımı,
d. Açıkça belirtilen operasyonel standartlar
e. Eğitim kayıtları
9. Havaalanlarındaki denetim planları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a. Denetim planı esnek olmalı, eğilim ve sapmalar belirlendiği zaman plansız
denetimlerin yapılabilmesine izin vermelidir.
b. Denetçi denetlenen birimin elemanı olmalıdır.
c. Denetim periyodunun en uzun 12 aylık sürelerde yapılması gerekir.
d. Denetim planında, denetimin kapsam ve amacı açık şekilde belirtilmelidir.
e. Denetçi yönetim sistemleri temel eğitimlerini almış olmalıdır.
10. Aşağıdakilerden hangisi Juran’ın kalite iyileştirme sürecini adımlarından değildir?
a. Sürekli iyileştirmenin gerekli olduğuna herkes ikna edilmelidir
b. Etkin bilgi akışı sağlanmalıdır.
c. Önerilen değişikliklerin etkileri belirlenmelidir.
d. Tek bir problem belirlenmeli ve sadece ona odaklanılmalıdır.
e. Yapılan değişiklikler kurumsallaştırılmalıdır.

CEVAPLAR
1 a, 2 b, 3 a, 4 a, 5 b, 6 e, 7 c, 8 e, 9 b, 10 d
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10. HAVAALANLARINDA EMNİYET VE GÜVENLİK YÖNTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. HAVAALANLARINDA EMNİYET VE GÜVENLİK YÖNTEMİ
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Havacılık Emniyeti ve Güvenliği
Havaalanı Emniyet Yönetimi
Havaalanı Güvenlik Yönetimi
Havaalanı Acil Eylem Planı

283

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
• Havacılık ve Emniyet Güvenliği Nedir ?
• Emniyet ve Güvenlik kavramları nelerdir?
• Havaalanı Emniyet Yönetimi nedir?
• Havaalanı Emniyet Yönetimi Sistemi Bileşenleri nelerdir?
• Havaalanı Güvenlik Yönetimi Nedir?
• Havaalanı Acil Durum Paylaşımları nelerdir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Emniyet ve Güvenlik
kavramı

Emniyet ve Güvenlik
kavranmını öğrenir

Okuma faaliyetleri

Havaalanı Emniyet
Yönetimi

Emniyet Yönetimini öğrenir

Okuma faaliyetleri

Havaalanı Güvenlik
Yönetimi

Güvenlik sistemini kavrar

Araştırma yaparak

Havaalanı Acil Eylem Planı

Acil Eylem Planı kavrar

Araştırma yaparak

Anahtar Kavramlar
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• Havacılık Emniyeti
• Havacılık Güvenliği
• Havaalanı Emniyet Yönetimi Sistemi
• Havaalanı Güvenlik Önlemleri
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10. Havaalanlarında Emniyet ve Güvenlik Yönetimi
10.1. Havacılık Emniyeti ve Güvenliği
Oldukça karmaşık olan hava taşımacılığı çevresinde, yolcular A noktasından B noktasına hızlı
bir şekilde ulaşmak için biletlerini alırlar. Aynı zamanda araçlarını yakına park etmek, seyahat
sigortası, uçuşta ikram seçimi yapmak gibi beklentileri vardır. Ayrıca yolcular bağlantılı
uçuşları için bilgi almak ve yönlendirme desteğine ihtiyaç duyarlar. Yolcuların uçuşları ile
ilgili hizmetleri aldıkları, uçuşlarını emniyetli, güvenli, düşük maliyetli, zamanında ve diğer
beklentilerini karşılayarak tamamladıkları merkezi yapı havaalanlarıdır. Yolcuların uçuş
öncesi beklentileri arasında emniyet ve güvenlikleri açısından riskleri değerlendirmeleri
öncelikli değildir. Bu değerlendirmeleri yapması gereken ulusal ve uluslararası havacılık
otoriteleri, havaalanı emniyet ve güvenlik yönetimleri, havayolu ve yer hizmetleri emniyet ve
güvenlik yönetimleri, operasyonel personel, güvenlik birimleri vb. kurum ve kişilerdir.
1977 mart ayında İspanya’nın Tenerife adasındaki Los Rodeos havalimanında iki Boeing 747
uçağı pistte çarpışmış ve 583 kişi hayatını kaybetmiştir. Havacılık olay ve kazaları bir tek
nedenden gerçekleşmez. Genelde emniyet ve güvenlik standartlarının yüksek olduğu
havacılık sisteminde hataların art arda gelmesi bir başka deyişle “hatalar zinciri” nedeniyle
kazalar olur. Tenerife kazasının başlangıcı ise bir yolcunun başka bir havalimanında bomba
ihbarı yapması üzerine verilen güvenlik alarmı nedeniyle uçuşların Tenerife’ye
yönlendirilmesine dayanmaktadır. Yoğun hava trafiği, düşük görüş şartları ve iletişim
problemlerinin eklenmesiyle bu facia yaşanmıştır. Kazanın başlangıcı kötü bir güvenlik olayı
ile olmuş, daha sonra uçuş emniyeti açısından yaşanabilecek en kötü durum tecrübe
edilmiştir.
Sivil havacılık için var olan ve yeni ortaya çıkan tehditler günümüzde havacılık çevresi için
kaygı yaratmaktadır. Tehlike yaratacak risk unsurlarının kabinde taşınması gibi ölümcül
tehditler, hava seyrüsefer sistemlerine olan siber tehditler, taşınabilir hava savunma silahları
gibi tehditler küresel anlamda hava taşımacılığını tehdit etmektedir. Ulaşım güvenliği fiziksel
altyapılar, ekonomik gelişme, araç koruma, yolcuların, personelin ve operatörlerin korunması
etkileşmektedir. 11 Eylül (2001) ve Madrid metro (2004) saldırılarından sonra dünyada ulusal
ve uluslararası anlamda zorunluluk olmuş ve güvenlik öncelikli hale gelmiştir. Bu yüzden, bir
noktadan bir noktaya ulaşmaya çalışırken, güvenlik unsuru özellikle hava taşımacılığı
açısından seyahat dinamiklerimizi etkilemektedir. Ulaştırma güvenliği fizyolojik ve psikolojik
problemler anlamında bireyler ve kurban aileler üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. 11
Eylül’den sonra ICAO, tüm üye ülkelerin benzer güvenlik standartlarında olması için hem
finansal hem de insan kaynağı açısından birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.
Böylece hep birlikte güvenlik tehditlerini önlemek için önlemler uygulanabilir.
Havaalanlarında emniyet ve güvenlik yönetimi faaliyetlerinin geliştirilmesi ile bu
olumsuzluklar azaltılabilir.
Emniyet (safety) ve güvenlik (security) kavramları günlük hayatımızda birbirinin yerine
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kullanılsa da havacılık operasyonel çevresinde farklı anlamlar ifade etmektedir.

10.1.1. Emniyet ve Güvenlik Kavramları
Emniyet ve güvenlik konuları teknik açıdan tam olarak birbirlerinin yerine geçebilecek
konular değildir. Emniyet genel olarak bir kaza tehdidine karşı alınan önlemlere işaret eder.
Güvenlik ise düşmanlık ya da kötü niyet motivasyonundan kaynaklanan tehditlere karşı
korunmaya işaret eder. Ekonomik açıdan ise hem emniyet hem de güvenlik çok önemlidir.
İkisi de riskin kontrol edilmesiyle ilgilidir. Havaalanı güvenliği yolcular için risklerin
azaltılması zorunlu kılmaktadır.
Emniyet profesyonelleri için ise emniyet kelimesi sistemde devamlı olarak risk ölçme,
değerlendirme ve geribildirim anlamına gelir. Eylem olarak ise aktifliği temsil etmektedir.
Emniyet tanımını seyahat açısından değerlendirdiğimizde, en temel anlamda herhangi bir
zarar görmeden ve yaralanmadan varmak istediğimiz yere ulaşmamızdır. Mantıklı bir şekilde,
az da olsa seyahatimiz sırasında biraz risk olduğunu kabul ederiz. Bilinçli ya da bilinçsiz
olarak seyahatimiz sırasında yaralanma ya da ölme olasılığımız olduğunu biliriz. Ancak
genellikle bu konu üzerinde durmaz; seyahatimizdeki zaman, konfor gibi beklentilerimize
yoğunlaşırız.
11 Eylül saldırılarını hem emniyet hem de güvenlik kavramlarını daha iyi anlamak için
değerlendirebiliriz. Uçuş emniyeti açısından en önemli olan aktör pilotlar yani uçuş ekibidir.
Güvenliğimizi tehdit eden en önemli aktör ise teröristtir. 11 Eylül saldırılarındaki uçakların
uçuş ekibi, havaalanı güvenlik önlemlerinden fark edilmeden geçerek amaçlarını
gerçekleştirmek için uçakların kontrolünü de ele geçirmişlerdir. En önemli emniyet aktörünün
yerine geçerek, olabilecek en kötü senaryoyu gerçeğe dönüştürmüşlerdir. Bu saldırılarda
emniyet ve güvenlik dinamiklerinin nasıl birbirleri ile etkileştiklerini görebiliriz.
Emniyet ve güvenlik arasında karakter açısından farklılık vardır. Emniyet faydalarının
değerlendirilmesi büyük oranda, kaza olasılıkları ve istatistiklerinin anlaşılmasına bağlıdır.
Güvenliğin faydalarını ölçmek ise çok daha zordur çünkü düşmanca bir hareket tehdidini
tahmin etmemiz kolay değildir. Bu hareket bir uçağın patlatılması olabilir. Sonuç olarak
sadece bir uçağın ve donanımların kaybı değil aynı zamanda çok sayıda insan ve yetişmiş
uzman personelin kaybı anlamına gelir. Emniyet, uçuş operasyonunun içerisinde yer alan
aksaklıklara ve dinamiklere işaret eder. Söz gelimi uykusuz ve yorgun bir pilotun hata
yaparak uçuş operasyonunu riske sokabilme ihtimali emniyet kavramı ile ilgilidir. Diğer
taraftan uçağa bomba konulduğunun ihbarı ise güvenliği ilgilendiren bir durumdur. Genellikle
dış kaynaklı olan güvenlik tehditleri uçuş emniyetini de etkileyecektir.
ICAO’ nun tanımına göre emniyet, insanlara ya da varlıklarına zarar verebilecek risklerin
devamlı bir şekilde tanımlama ve risk yönetimi ile kabul edilebilir bir düzeye indirilmesi ve
muhafaza edilmesidir. Bu anlamda riskin sıfır olabileceği düşünülmemekte ve
yönetilebileceği anlaşılmaktadır.
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Emniyet ve güvenlik yönetiminde sıklıkla kullanılan kavramlar arasında risk, tehlike – tehdit
kavramları vardır. Risk kavramı, istenmeyen olayların olma olasılığı ve beklenen kayıpların
ölçülmesi olarak tanımlanabilir. Bu anlamda olayın gerçekleşme olasılığı ve şiddeti önem
kazanır. Risk olasılık ve şiddetin çarpımı ile hesaplanır. Söz gelimi, apronda bir uçağın
pervanesine bir personelin kapılması olasılığı ve şiddetini ele aldığımızda, olasılık düşük,
ancak gerçekleşme durumunda şiddeti ölümcüldür. Bu yüzden risk derecesine sahiptir. Bu
yüzden böyle bir olayın yaşanmaması için her türlü önlemin alınması gerekir.
ICAO’ ya göre risk, olasılık ve şiddet açısından ölçülen, belirli bir işlevi yerine getirme
yapabilirliğinin azalmasına, materyalin kaybedilmesine, donanım ya da yapıların hasar
görmesine ve personelin yaralanmasına neden olma olasılığıdır.
ICAO, tehlikeyi (hazard) ise belirli bir işlevi yerine getirme yapabilirliğinin azalmasına,
materyalin kaybedilmesine, donanım ya da yapıların hasar görmesine ve personelin
yaralanmasına neden olma potansiyeline sahip koşul, nesne ya da faaliyet olarak
tanımlamaktadır. Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA tehlikeyi çevreye hasar
verebilecek, bina, donanım, sistem kaybına neden olabilecek, insanların ölümü ve
yaralanması ya da hasta olmasına neden olabilecek var olan ya da potansiyel herhangi bir
koşul şeklinde tanımlar.
Tehlike ve risk kavramlarını şu şekilde örneklendirebiliriz:
 Piste tam dik bir açıyla 15 knot’ luk bir şiddette esen yan rüzgar iyi bir tehlike
örneğidir. Çoğu kategorideki uçak için bu rüzgar, şiddet ve yön olarak iniş ve kalkış
performansını olumsuz etkileyebilecek bir etkendir.
 Paralel pistlerden hem kalkan hem de inen uçakların bu yan rüzgardan etkilenme
olasılığı ise iyi bir risk örneğidir. Uçaklar birbirlerinin iniş ve kalkış hatlarına
tehlikeli bir şekilde yaklaşma olasılığına sahiptir. Böylesi bir yakın geçme havaalanı
ve trafik operasyonları için çok kötü sonuçlar doğurabilir.
Havaalanı ve çevresindeki operasyonlar risk ve tehlikelerin emniyet ve güvenlik açısından
başarılı bir şekilde ele alınabilmesi için sistemli bir yaklaşım benimsenmelidir.

10.1.2. Emniyet ve Güvenlik Kültürü

Havaalanı operasyonel personelinin sahip olduğu kültür, tüm tutum, davranış ve inançlarını
emniyet ve güvenlik paydasında birleştirecek şekilde olmalıdır. Ancak insanların
davranışlarını ve tutumlarını değiştirmek hiç kolay değildir. Örgütsel olarak pozitif emniyet
ve güvenlik kültürünün yaratılması için çaba gösterilmelidir. Bu sayede insanlar proaktif bir
yaklaşımla en üst kademeden en alt kademeye kadar ortak emniyet ve güvenlik davranışlarını
ve tutumlarını benimserler. Bu sayede olay ve kazalar daha gerçekleşmeden, çalışanlar
tarafından fark edilerek önlenebilir. Söz gelimi, güvenlik kültürüne sahip havaalanı personeli
her gün işine gelirken aynı güvenlik kontrollerinden geçtiğinde rahatsızlık duymaz. Öneminin
ve gerekliliğinin farkındadır ve aksine, görevlilere yardımcı olur. Kültür, emniyet ve güvenlik
yönetimi faaliyetlerinde çok önemli bir yere sahiptir.
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10.1.3. İnsan Faktörleri
Emniyet ve güvenlik uygulamalarında insan faktörleri çok etkilidir. İnsan faktörleri,
insanların sınırlılıkları, becerileri ve ihtiyaçlarıyla uygun olarak sistemlerin, çevrenin,
örgütlerin, ürünlerin, işlerin, görevlerin planlanması, tasarımı ve değerlendirilmesiyle bir
sistemdeki insan performansını en uygun düzeye getirmeyi amaçlayan bir disiplindir.
Havacılık olay ve kazalarında insan hatası önemli bir yere sahiptir.
Havaalanı emniyet ve güvenlik yönetimi faaliyetlerinin performansı insan faktörlerine
bağlıdır. İnsan hatası nedeniyle uçaklar havaalanında çarpışabilir. Acil eylem planları (AEP)
uygulamaları da tamamen insan faktörlerine bağlıdır. Güvenlik personelinin performansı da
kanunsuz girişimleri engellemek için çok önemlidir. Söz gelimi el bagajlarının taranması
sırasında tehlikeli maddeler gözden kaçabilir. Havaalanı personeli iş tatmini ve motivasyon
açısından uygun düzeyde olursa beklenen çalışma performansını ortaya koyabilir.
İnsan faktörleri açısından havaalanı operasyonel ve güvenlik personeli bilinçlendirilmelidir. İş
performanslarını geliştirecek ve uygun düzeyde tutacak uygulamalar için çaba sarf
edilmelidir. Böylece insan hatası azaltılabilir ve emniyet ve güvenlik açısından faydalar
sağlanabilir.
Öte yandan insan faktörleri açısından bilinçli olmak saldırganların eylemlerini tahmin etmek
ve saldırılar ile başa çıkmak açısından da gereklidir. Böylelikle, teröristleri kötü niyetli
eylemleri için motive eden süreçler ve planlamaları daha iyi anlaşılabilir.

10.1.4. Havaalanı Emniyet ve Güvenlik Yönetimi

Havaalanı operasyonlarında emniyetli ve güvenli bir performans için tüm kaynaklar bir araya
getirilerek sistemli bir şekilde riskler ve tehditler yönetilmelidir. Bu amaçla havaalanlarında
emniyet ve güvenlik yönetimi yapılanmalarının oluşturulması gerekmektedir. Ulusal ve
uluslararası havacılık otoriteleri bu yönetim yapılarının kurularak işletilmesini zorunlu
tutmaktadır. ICAO Annex 19 (Doc 9859) Emniyet Yönetim Sistemi ve Doc 8937 ise
Güvenlik Yönetim Sistemi için temel tavsiye ve yeterlilikleri ortaya koymaktadır.
Aşağıdaki Şekil 10.1’ de Emniyet Yönetim Sistemi ve Güvenlik Yönetim Sistemlerinin
süreçleri genel olarak verilmektedir. Şekilde iki sistemin benzer ve farklı yönleri görülebilir.
İki sistemde de gelecekte olabilecek olay ve kazaların tahmin edilmesi ve yönetilmesi için bir
yaklaşım benimsenmiştir.
Emniyet ve güvenlikle ilgili değerlendirmeler yapabilmenin olmazsa olmazı veri toplamaktır.
Havaalanı ile ilgili raporların bir araya getirilerek istatistiki yöntemlerle analiz edilmesiyle
gelecekte olabilecek olay ve kazalar ya da güvenlik açıkları belirlenebilir. Bu sayede faaliyet
planları benimsenerek etkin bir yönetim sağlanabilir.
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Şekil 10.1. Emniyet ve Güvenlik Yönetim Sistemlerinde Süreçler54

10.2.Havaalanı Emniyet Yönetimi
Havaalanı sistemindeki aktörlerin en temel görevi, uçuş operasyonlarında emniyeti
sağlamaktır. Nitelikli insan kaynağı sayesinde uçuş operasyonlarında uygun emniyet düzeyi
sağlanmaktadır. Aynı zamanda yüksek hizmet kalitesi ile yolcuların uçuşlarının her
safhasında kendilerini emniyette hissederek yolculuklarından beklentilerini rahatça elde
etmelerini sağlamaktır.
Emniyet sadece olan olay-kazalarla değil aynı zamanda gelecekteki uçuş operasyonları için de
emniyetli koşulların sağlanması olarak etkin bir şekilde tanımlanabilmektedir.
Havacılık çevresindeki dinamik ve örgütsel gelişmeler dikkate alınarak bir havaalanı hizmet
sağlayıcısı olarak her işletmeci, emniyet üzerine etkin, proaktif ve sistematik bir şekilde
odaklanmalıdır. Bu ise Emniyet Yönetim Sisteminin (EYS) oluşturulması ve doğru şekilde
uygulanması ile sağlanabilir. Emniyet Yönetim Sisteminin genel amacı, daha emniyetli bir
havacılık ve havaalanı çevresi sağlamaktır. Emniyet Yönetimini sisteminin faydaları şu
şekilde sıralanabilir:
 Kazaların direkt ve endirekt maliyetlerinin azaltılması,
54
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Çalışanların moralinin ve üretkenliğinin artması,
İyi bir emniyet geçmişi – emniyetli operasyonlar,
Emniyet ihtiyaçlarının mantıklı bir şekilde özelleştirilmesi,
Emniyet için yasal sorumluluklara uyumluluk,
Kaynakların etkin kullanımı,
Operasyonel kesinti ve olay inceleme maliyetlerinden kaçınma ve
Operasyonel süreçlerde devamlı gelişme.

Havaalanı operasyonları ulusal hava sahamızın bir parçası olarak bu amaca hizmet
etmektedir. Bu amacın kapsamında hava trafik kontrol ve seyrüsefer hizmetleri, havayolları,
yer hizmetleri işletmecileri, prosedür ve standartları, yeni ve modifiyeli donanım (yazılım ve
donanım) ve ilgili insan kaynağı etkileşimleri yer almaktadır. Emniyet yönetim sistemi, ulusal
hava sahamızdaki tüm hizmet sağlayıcıları ve ilgili paydaşlarla çapraz uygulamalı bir Emniyet
Risk Yönetimi (ERY) oluşturmaya çalışmaktadır.
Emniyet yönetim sistemi, emniyet kararlarının daha çok paylaşılmasına yardım ederek,
dolayısıyla zamanın ve kaynakların etkin kullanımı açısından katkı sağlamaktadır. Bunlara ek
olarak, emniyet yönetim sistemi emniyet verilerini toplama ve analiz etmek içi süreçleri;
emniyet görüşlerinin bir araya getirilmesini; emniyeti güvence altına almak için devamlı
olarak verilerin izlenmesini kapsamaktadır.
Emniyet yönetim sistemi, havacılık çevresindeki tecrübelerden, alınan derslerden, gelişen
teknolojiden, yeni emniyet yönetimi araç ve konseptlerinden, gelişen havacılık
operasyonlarından ve risk yönetimi için geliştirilen tekniklerden yararlanılarak evrimleşmeye
devam etmektedir.
Emniyet yönetim sistemi çıktıları emniyet risk değerlendirmesi, emniyet verisi, emniyet
güvencesi ve değerlendirme raporlarını kapsar. Bu çıktılarla emniyette amaçlanan etkinin
gerçekleştirilmesi için karar alma desteği ve dokümantasyon sağlar. Aynı zamanda havaalanı
hizmetleri için emniyetin tanımlanması, öncelikleri ve uygulanması için gelişme sağlar.

10.2.1. Emniyet Yönetim Sisteminin Bileşenleri

Emniyet yönetimi faaliyetlerinin başarıya ulaşması için alt bileşenlerinin dikkatli bir şekilde
uygulanması gereklidir. Emniyet yönetim sisteminin dört bileşeni vardır. Bunlar:
 Emniyet politikası,
 Emniyet risk yönetimi,
 Emniyeti güvence altına alma ve
 Emniyetin teşvik edilmesidir.
Emniyet yönetiminin bu dört bileşeni ve ana işlevleri Şekil 10.2’ de görülebilir.
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Şekil 10.2. Emniyet Yönetim Sisteminin Bileşenleri55

10.2.1.1. Emniyet Politikası

Yönetim tipi ne olursa olsun örgütsel amaçlara ulaşmak için öncelikle politikaların,
prosedürlerin ve örgütsel yapıların tanımlanması gerekir. Bir emniyet yönetim sisteminin
sorumluluklarını, otoritesini, hesap verilebilirliklerini ve beklentilerini detaylı bir şekilde
tanımlayan politika ve prosedürlerini yerleştirmesine ihtiyaç vardır. En önemlisi de emniyet,
örgüt için ana değer olmalıdır.
Emniyet yönetim sistemi yalnızca, organizasyon için bir Emniyet Politikası geliştirildiğinde
ve paylaşıldığında etkin olabilir. Politika oluşturma, üst yönetimin emniyete olan bağlılığını
açıkça belirtmelidir. Emniyet politikası, başarılı bir emniyet yönetimi sistemi uygulaması için
zorunlu prosedürleri tanımlayacak ve örgütsel yapının içine entegre olabilecek emniyet
yönetimi prensiplerine işaret etmelidir.
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Şekil 10.3. Küresel, Bölgesel ve Ulusal Boyutta Emniyet Politikası56
Şekil 10.3.’ te de görüldüğü gibi emniyet politikaları öncelikle küresel otorite tarafından
belirlenir. Bu politikalara bölgesel ve ulusal otoriteler kendi içlerinde çevresel operasyonel
gereksinimleri de dikkate alarak uyum sağlarlar.
Bu kapsamda emniyet yönetim sistemi faaliyetleri içinde riskin nasıl yönetileceği ve örgütsel
amaçlarla nasıl ilişkilendirileceğinin açıkça belirlenmesi yerinde olacaktır. Örgütün ticari
hedefleri varsa, EYS faaliyetleri bu anlamda da fayda sağlayacak şekilde prosedürlerle
belirlenebilir. Politikalar örgütün vizyon ve misyonları ile birebir uyumlu olmalıdır.
Örgüt içerisinde roller, sorumluluklar ve ilişkiler açısından üst düzeyde emniyetin sağlanması
birinci öncelik olarak değerlendirilebilir. Emniyet yönetim sistemi, bu sorumluluğun tüm
paydaşlar ile paylaşılmasını sağlamalıdır. Roller, sorumluluklar ve ilişkiler emniyetli
operasyonlar için tanımlanmalıdır.
Üst yönetim katılımı EYS’ nin başarısında büyük rol oynar. Emniyet faaliyetlerinde üst
yönetimin personel ve materyal olarak katılımı başarı için anahtar faktördür. Emniyet için
roller, sorumluluklar ve ilişkilerin üst yönetiminden en alt kademeye kadar benzer önemle
paylaşılması gerekir.
Bir örnek vermek gerekirse Anadolu Havaalanı emniyet politikası “havacılıtka emniyetin her
personelin sorumluluğunda odluğu” ilkesi, “yönetimin en üst kademesinden, çalışanların en
alt kademesine kadar eğitim, uygulama ve tatbikatlarla benimsetilecektir” şeklindedir.
Böylece, emniyet yönetim sisteminin personelin motivasyonunu artırmada olumlu bir araç
olarak kullanılmasının planlandığı mesajı verilmektedir.
Emniyet politikalarının özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
56
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Emniyet politikası, üst yönetimin tüm çalışanlarla paylaştığı yazılı bir dokümandır.
Kolay hatırlanabilir olmalıdır.
Açık ve anlamlı olmalıdır.
Üst yönetimin bağlılığını göstermelidir.
Örgüte emniyetin kattığı değeri tanımalıdır.
Formal bir dil kullanmalıdır.
Düzenlemelere uyumlu olunduğunu göstermelidir.
Diğer politika ve diğer partilerle uyumlu olmalıdır.
Politikanın yazılması işin sadece bir kısmıdır, önemli olan herkese ulaştırılması ve
anlaşılmasının sağlanmasıdır.
Yayımlama-lansman gerçekleştirilir.
Üst yönetim arkasında olmalı-sunularda kullanılmalıdır.
Eğitimlerde kullanılmalıdır.
Güncellenmelidir.
Faaliyetlerde desteklenmelidir.

10.2.1.2. Emniyet Risk Yönetimi
Riskin kabul edilebilir düzeylere çekilebilmesi için, formal bir şekilde risk tanımlama ve
yönetimine ihtiyaç vardır. İyi tasarlanmış bir risk yönetim sistemi, bölümlere ve personele
göre operasyonel süreçleri tanımlar, anahtar performans göstergelerini belirler ve düzenli
olarak ölçer, metodolojik olarak riski değerlendirir, risk azaltıcı uygulamalar yapar.
Risk yönetim faaliyetleri ile birlikte, tüm operasyonel süreçlerin detaylı bir şekilde
incelenmesi gerekir. Bunun için de operasyonel bilgi çok önemlidir. Sistemdeki örgütsel
yapılar, süreçler, prosedürler, insanlar, donanım be tesisler örgütün misyonunu sağlamada
kullanılır. Sistemdeki tehlikelerin tanımlanması ve risk analizlerinin gerçekleştirilmesi
sistemdeki donanım, yazılım ve çevresinin insan faktörü ile en iyi şekilde etkileşimi ile
gerçekleştirilebilir.
Emniyet risk yönetiminde tehlike (hazard) analizi gerçekleştirilir. Süreçler iyi bir şekilde
anlaşıldığında, sistemdeki operasyonel çevredeki tehditler belirlenebilir, kayıt altına alınabilir
ve kontrol edilebilir. Tehlikeler belirlendikten sonra hangilerinin önemli be öncelikli
olduğunun belirlenmesi gerekir.
Şekil 10.4’ te bir emniyet risk yönetim modeline yer verilmiştir.
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Şekil 10.4. Emniyet Risk Yönetimi57
Şekil 10.4 ‘ te görüldüğü gibi, emniyet risk yönetiminde öncelikle sistemin amaç ve
kapsamının belirlenmesi, etkin olan paydaşların ortaya konması ile faaliyetlerindeki ölçütlerin
belirlenmesi ve sistemi, sistemdeki değişimin tanımlanması amaçlanır. Ardından tehlikelerin
belirlenmesi için yapılandırılmış bir süreç kullanılmalıdır. Kapsamlı bir şekilde tüm faaliyetler
ele alınmalı; var olan verilerden yola çıkarak deneyimlerden elde edilebilecek kazanımlar
belirlenmelidir. Daha sonra belirlenen her bir tehlike için var olan önlemler kontrol
edilmelidir. Tehlikenin olasılığı ve şiddeti nitel ve nicel olarak belirlenmelidir. Yapılan bu
değerlendirme ile riskler olasılık ve şiddetlerine göre sıralanır. Hangi tehlikelere öncelik
verileceği bu tanımlamadan sonra kararlaştırılır. Son olarak, belirlenen riskler ele alınarak
olası çözümler ele alınır, planlar geliştirilir, uygulanır ve iyileştirilerek geribildirim sağlanır
ve bu süreçler diğer riskler içinde tekrarlanır. Risk yönetiminde en önemli faaliyet, etkin bir
raporlama sisteminin olmasıdır. Sağlıklı veri toplanamadığında risk yönetimi için veri elde
edilmemiş olur ve analizler gerçeği yansıtmaz. Bir başka deyişle raporlama yoksa veri de
yoktur.
Riskin olasılığı ve şiddetine örnek olarak Şekil 10.5’ teki matris verilebilir. Bu matriste 5’li
değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Buna göre, tehlikenin olasılığı rakamlarla ve etki derecesi
harflerle belirlenmeye çalışılır. Yeşil bölge kabul edilebilir düzeyde olduğu, sarı bölge
faaliyetlerin riskle ilişkili olarak gözden geçirilmesi gerektiği ve kırmızı bölge ise yoğun riske
bağlı olarak operasyonun durdurulması gerektiğine işaret etmektedir. Görüldüğü gibi, bu
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matris ile operasyonel olarak riskler hakkında kararlar alınabilir ve yönetilebilir.

Şekil 10.5. Risk Belirleme Matrisi58
Söz gelimi, bir havaalanında apron ve taksiyolları arasındaki bir bölgenin yayalar tarafından
kullanılmasının riskinin değerlendirildiğini düşünelim. Uçaklar ile yayaların birbirlerine
tehlikeli şekilde yaklaşmalarını değerlendirelim. Olasılık açısından düşük bir ihtimaldir. Bu
açıdan nadiren – 3 olarak değerlendirelim. Ancak şiddet açısından değerlendirdiğimizde
yayaların zarar görme şiddeti ölümcül olabilir. Bu anlamda etki derecesi olarak felaket olarak
değerlendirdiğimizde kırmızı bölge, diğer bir deyişle çok riskli – kabul edilemez olarak
değerlendirebiliriz.

10.2.1.3.Emniyeti Güvence Altına Alma

Havaalanlarında emniyet yönetimi kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik olarak
karşılaştırma, performans izleme ve geliştirme süreçleri belirlenmelidir. Ulusal ve uluslararası
düzenlemeler ile tavsiye edilen uygulamalar, kurumsal politikalar ve operasyonel emniyet
hedefleri dikkate alınarak emniyet performans ölçütleri belirlenmelidir.
Emniyet performansının izlenmesi için örgüt içi ve dışı denetimler ile değerlendirmeler
yapılmalı; emniyet performanslarına ne kadar uyulduğu belirlenmelidir. Bu sayede gelecek
dönemler için geliştirilebilecek ve ulaşılabilecek hedefler belirlenebilir.
Emniyet yönetim sistemi kapsamında kabul edilebilir ve edilemez davranışlar belirlenerek
hata yönetimi ile emniyet performansı için izlenecek yol çalışanlara benimsetilir.
Değişim yönetimi faaliyetleri ile sistemdeki değişen uygulamaların getireceği riskler
belirlenerek olası olay ve kazaların önüne geçilebilir. Değişikliklerin uygulanmasından önce
58

KAO, Doc 9859,2013

297

emniyet performansı için düzenlemeleri tanımlamak ve örgüt için değişiklikler nedeniyle
ihtiyaç duyulmayan emniyet risk kontrollerini sonlandırmak veya düzenlemek için süreç ve
uygulamalar belirlenir.
Emniyet performansının sürekli olarak izlenmesi ve geliştirilmesi emniyet yönetim sisteminin
başarısı ve sürdürülebilirliği için çok önemlidir.

10.2.1.4. Emniyetin Teşvik Edilmesi

Havaalanı emniyet yönetim sistemi içerisinde katkı gösteren tüm personelin katkısının
oranına bakılmaksızın bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gereklidir. Bunun için emniyetin teşvik
edilmesi, diğer bir deyişle emniyet promosyonu kapsamında emniyet yönetimi eğitimleri ve
sertifikasyonu sağlanmalıdır. Buradaki stratejik hedef, emniyet kültürünün örgüt kapsamında
yayılmasını sağlamaktır. Böylece her kademedeki çalışan, benzer emniyet davranış ve
tutumlarına sahip olarak örgütün emniyet değerlerini paylaşacaktır.
Aynı zamanda, emniyet yönetimi faaliyetleri çalışanlara duyurulmalıdır. Elde edilen raporlar
ve olay incelemeleri paylaşılmalı ve çalışanların bunlardan yararlanarak öğrenmeleri
sağlanmalıdır. Bilgi ve iletişim teknolojileriyle ve sosyal medya sayesinde emniyet yönetimi
faaliyetleri tüm çalışanlara iletilebilir ve katkıları alınabilir.

10.3. Havaalanı Güvenlik Yönetimi
Büyük havaalanları milyonlarca yolcu ve yakınlarının kullandığı, yer ve havayolu personeli
ile diğer personelin görev aldığı yaşayan alanlardır. Bu anlamda havaalanları stratejik olarak
teröristlerin hedefi haline gelmektedir. Yolcuların güvenlik kontrollerinden geçerken çaba ve
zaman sarf etmeleri gerekir. Varsa bilgisayarlarını çantalarından çıkarmaları, ayakkabılarını,
kemerlerini ve mücevherlerini çıkararak ceplerini boşaltmaları gerekir. Ardından yolcuların
bunları tekrar düzenlemeleri ve varsa bir sonraki kontrol noktasında tekrar aynı işlemlerden
geçmeleri gerekir. Öte yandan bazı yolcular ise daha detaylı güvenlik kontrollerinden geçmek
isterler. Bu durumda güvenlik önlemlerinin yoğunluğu onlar için daha fazla tatmin yaratabilir.
Havaalanı güvenliği terimi, havaalanını kullanan yolcuları, personeli ve uçakları kazara ya
da kasıtlı olarak zarar, suç ve tehditlerden korumak için kullanılan yöntem ve tekniklere işaret
eder. Terör tehdidi tüm havaalanlarında ciddi güvenlik önlemleri alınmasına neden olmuştur.
Havaalanındaki güvenlik önlemleri başta insanlar olmak üzere kritik varlıkları korumak ve
diğer bağlantılı havacılık faaliyetlerini korumak için gerçekleştirilir.

10.3.1. Havaalanlarındaki Kritik Varlıklar

Potansiyel tehditler havaalanlarına yöneltilir, ancak sonuçta kritik ve stratejik varlıklarına etki
eder. Bazı varlıklar saldırganlar için açık hedeftir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
 Yolcular ve ziyaretçiler,
 Yolculu ya da boş olsun uçaklar,
 Yolcu ve VIP terminalleri,
 Kargo ve posta terminalleri,
 Hava trafik kontrol kulesi,
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Otoparklar,
Yakıt tesisleri,
Havayolu binaları,
Havaalanı bilgi sistemleri ve
Güç kaynağı tesisleri.

Hazırlıklı ve daha bilinçli saldırganlar havaalanı varlıklarına daha fazla zarar verebilir. Devam
eden operasyonlar ve acil durum operasyonları için önemli olan varlıklar hedef alınabilir.
Bunlar;
 Çalışanlar, anlaşmalı taraflar, yakındaki topluluk üyeleri ve diğer havaalanı ile ilişkisi
olanlar,
 Havaalanı kurtarma ve yangın müdahale tesisleri,
 Havaalanı ışıklandırma,
 Pistler,
 Yakıt deposu ve uçaklar için yakıt dağıtım sistemleri,
 Hava trafik birimleri (kule, radar, meteoroloji istasyonu, iletişim vb.)
 Havaalanı yönetim merkezi,
 Güvenlik yönetim binası (kumanda ve kontrol odaları ile birlikte),
 Acil durum jeneratörleri, yakıt sitemleri, yangın fıskiyeleri ve su tedariki,
 Su kaynağı ve drenaj sistemleri,
 Havaalanı için elektrik güç kaynakları, yedek güç kaynakları,
 Isıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri,
 Asansör makine ve kontrol odaları,
 Seyrüsefer ve iletişim donanımları,
 Kablolu ve kablosuz telekomünikasyon ağları,
 Kargo alanları,
 Yolcuların bagajları,
 Kara tarafı otoparkları,
 İkram (catering),
 Havaalanı personel ofisleri,
 Havayolu ofisleri,
 Acil durum girişleri ve yollar ve
 Demiryolu, karayolu, çevre suyolları gibi international taşımacılık tesisleri,
Ayrıca bu önemli varlıkların korunması için güvenlik önlemleri, tehdit ve havaalanı risk
düzeyine göre uygun hale getirilmelidir.

10.3.1.1. Güvenlik Tehditleri
Gelişen güvenlik teknolojileri ve prosedürleri, teröristleri, yöntemlerini ve taktiklerini
değiştirmeye zorlamaktadır. Bu durum “tehdit değişimi” olarak adlandırılır. Bu anlamda ne
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tür tehditler ile karşılaşılacağını kestirmek zordur. Potansiyel olarak “bilinmeyen” riskler,
analizleri daha da zor hale getirmektedir. Teröristler yeni taktik ve teknolojiler kullandığı için
saldırılar sonucunda çok sayıda insan hayatını kaybetmektedir.
Bir havaalanına yapılacak saldırıların çok yıkıcı etkileri olabilir, ekonomik olarak zarar verici
olacağı ve modern taşımacılık sistemini etkileyeceği için halkın dikkatini fazlasıyla çeker. Bu
nedenle havaalanlarına saldırı olasılıkları ve potansiyel etkileri giderek artmaktadır. Havaalanı
güvenlik güçleri artık farklı saldırganlar ile karşılaşmaktadır. Bunlar aktivist gruplar, bağnaz
insanlar, isyancılar, işten çıkarılmış çalışanlar, suçlular, siber korsanlar (hacker), organize suç
grupları ya da fırsatçılar şeklinde çok farklı kategorilerde olabilmekte ve sıra dışı saldırı
yöntemleri kullanabilmektedirler. Bu yöntemlere, araçla bombalı saldırılar, taşınabilir hava
savunma silahları (MANPAD), patlayıcı aletler, pusu kurma, korsanlık, insan kaçırma ya da
rehin alma, silahlı saldırı ve siber saldırılar örnek olarak verebiliriz. Söz konusu saldırılar
koordine ve karmaşık olabilir. Fiziksel, bilgi teknolojilerine yönelik, çevresel, örgütsel ve
insan zafiyetine yönelik olabilir. Havaalanları için en olası saldırılar şu şekilde sıralanabilir:
 Panik yaratan teknolojiler (ses, duman, yangın, vb.),
 Yolcu terminali yakınında büyük araç bombası,
 Yolcu terminali içinde patlayıcı cihaz,
 Yolcu terminalinde silahlı korsanlık, adam kaçırma, rehin alma,
 Yolcu terminalinde kimyasal, biyolojik ve radyolojik unsurların yayılımı,
 Kargo terminalinde kimyasal, biyolojik ve radyolojik unsurların yayılımı,
 Kargo alanında gizli nükleer materyal ya da kirli bomba olması,
 Yolcu mallarının çalınması,
 Yangına sebep olan materyaller,
 Uçakların iniş ve kakışlarına yönelik balistik saldırılar,
 Siber saldırılar,
 İçsel sabotaj,
 Donanımlara (uçaklar dahil) sabotaj,
 Altyapıya sabotaj,
 Yakıt tesislerine yakın yerlere patlayıcı cihazların yerleştirilmesi,
 Operasyonel kontrol merkezlerine yakın patlayıcı cihazlar yerleştirilmesi,
 Uçaklara patlayıcı cihazlar yerleştirilmesi,
 Araçlara sabotaj,
 Bakım ve onarım tesislerine sabotaj,
 Yasadışı göçmenlikler,
 Uyuşturucu ticareti trafiği,
 Uçak kaçırma,
 MANPAD sistemleri ve
 Havaalanı terminalinde korku yaratma ve medyanın ilgisini çekme amacıyla rehin
alma.
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10.3.1.2. Tehdidin Ölçülmesi
Havaalanları için güvenlik anlamında terör saldırıları öne çıkmakta ve genel önlemler bu
kapsamda değerlendirilmektedir. Ancak havaalanları yaşayan dinamik küçük şehriler gibidir.
Otoparklardaki hırsızlıklar, bagaj soygunları, bakım tesislerinden hırsızlıklar, ofis binalarında
saldırılar, yapmacılık gibi tehditler de vardır. Bu tehditler de güvenlik faaliyetleri açısından
oldukça önemli bir yere sahiptir. Havaalanı güvenliği ile ilgili faydalar uluslararası terörden
daha çok asıl bu suçların önlenmesi ile sağlanabilir. Her iki grup farklı güvenlik prosedürleri
ve eğitim gerektirir. Ekonomik kaynaklarımıza hangi gruba ne kadar yönlendireceğimiz
önemlidir. Buna göre güvenlik faaliyetlerimiz şekillenir.
Teorik olarak havaalanı güvenliğinin etkinliği ve maliyeti, tehditten bağımsız olarak
ölçülebilir. Etkinlik, tehdidin olma olasılığı olarak tanımlanabilir. Söz gelimi bir terörist uçağa
patlayıcı ile ulaşırsa bu, can ve mal kaybına yol açacaktır. Yine teorik olarak güvenliğin
amacı olasılığın sıfıra yaklaştığı durumda etkinliğin de yüzde yüze ulaşması anlamına gelir.
Eğer güvenlik önlemleri geniş bir spektrumda yayılırsa tehdidi belirleme olasılığı artar.
Güvenlik tehditlerinin değerlendirilmesi, emniyet risk yönetimine benzer şekilde yapılır.
Raporlar ve geçmiş olaylardan yola çıkarak tahminler yapılır. İstihbarat desteği ile önlemler
alınmaya çalışılır.

10.3.1.3. Havaalanı Güvenlik Önlemleri

1960 ve 1970 yılları arasında 300’ den fazla uçak kaçırma olayı gerçekleşmiştir. Bu yüzden
FAA uçak kaçırma potansiyeli olan insanların kişisel özelliklerinin bir listesini oluşturma
(profiling) yoluna gitmiştir. Potansiyel kişilerin biniş kartları işaretlenmekte ve daha sonra
detaylı bir şekilde incelenmekteydi. Bu, etkili bir strateji değildi be 1970’ lerin ortalarında son
verildi. Daha fazla benimsenen yöntemler ise el bagajlarının taranması, tüm yolcuların
zorunlu taramadan geçmesi ve x-ray teknolojisinin kullanımıydı. Yeni strateji ile uçak
kaçırma olaylarının sayısı azaldı. 1980 ve 190’ larda uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle
profiling tekrar gündeme geldi. FAA’ nin bu amaçla geliştirdiği programın adı Bilgisayar
Destekli Yolcu Tarama (CAPS) sistemidir. Yolcuların vatanına göre öncelikli olarak
sınıflandırılmasıyla 11 Eylül sonrası ek güvenlik taramasına yönlendirmektedir. CAPS’ in ana
amacı yolculardan toplanan ana veriler ile yolcunun potansiyel güvenlik riski oluşturup
oluşturmadığına karar vermektir. Söz gelimi, ABD’ de 11 Eylül saldırılarına kadar Arap
kökenli Amerikalılar beyaz ırkın içinde sınıflandırılırken daha sonra karalama, hakaret,
suçlama, ayrımcılık ve tahammülsüzlük ile karşılaşmışlardır.
Bazı araştırmalar, özellikle 11 Eylül’den önce ABD’ deki havaalanı güvenliği önlemlerinin
Avrupa’ ya kıyasla daha zayıf olduğunu ortaya koymuştur. Havayolu güvenliğinin olmayışı,
biniş öncesi sorgulamanın olmayışı, X-ray cihazlarının ve metal detektörlerinin etkin
kullanılmaması bu eksikliklerden bazılarıydı. Ayrıca insan faktörleri de, yetersiz eğitim,
düşük maaş, güdülenmemiş ve fazla çalıştırılan personel gibi nedenlerle bir diğer önemli
etkendi.
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11 Eylül saldırılarından sonra ABD, kanada ve Avustralya’da uçak kaçırmalarının yeninde
tekrarlanmaması için çalışmalar başlatıldı. Bu amaçla yeni iki güvenlik önlemi belirlendi;
 Sağlamlaştırılmış kokpit kapıları
 Federal hava güvenlik görevlisi
Bu iki yeni önlemin ABD için yıllık maliyeti ! milyar Dolara mal olmaktadır.
Havacılıkta risk azaltma önlemleri açısından ABD taşımacılık sistemi için Stewart ve Muler
(2008) aşağıdaki listeyi oluşturmuştur:
 İstihbarat,
 Gümrük ve sınır koruma,
 Birleşik terör görev gücü,
 Uçmayanların listesi ve yolcu ön-tarama,
 Personel güvenlik incelemesi,
 Görünür İntermodal Koruma Müdahale Ekipleri (VIPR),
 Köpekler,
 Davranış gözlemleme memurları,
 Seyahat belge kontrolörü,
 Kontrol noktası güvenlik memurları,
 Bagaj kontrolü,
 Ulaştırma güvenliği müfettişleri,
 Tesadüfi personel taraması,
 Bomba inceleme memurları,
 Federal hava güvenliği hizmeti,
 Federal kabin güvenlik memurları,
 Eğitimli uçuş ekibi,
 Kanun uygulama memurları,
 Güçlendirilmiş kokpit kapıları ve
 Yolcular.
Son altı önlem uçuşla ilgilidir.
Günümüzde havacılık güvenliği, potansiyel tehditlerden uçakları uzak tutmak için havaalanı
güvenlik önlemlerinde yoğunlaşmıştır. Tarayıcıların asıl görevi X-ray görüntülerine bakarak
el bagajlarında şüpheli ya da tehdit oluşturan neşen olup olmadığını belirlemektir. İnsan
faktörlerinden algısal ve bilişsel kapasiteye bağlı olarak değişen tarama performansları, X-ray
görüntülerindeki zayıf sinyallerden de etkilenebilmektedir. Havacılık güvenliğinde eğitim
açısından insan faktörlerinin önemi her geçen gün artmaktadır.
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Resim 10.1. Havaalanı Güvenliğinde Kilit Unsur: İnsan Faktörü59

10.3.1.4. Uçak ve Havaalanı Güvenliği

Havaalanlarında terörist saldırıların hedefi olarak görülen öncelikli alanlar belirlenmiştir.
IATA’ ya göre aşağıdaki alanlarda sabotajlara karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır:
 Uçak yer güvenliği,
 Bagaj güvenliği ve
 Kargo ve posta güvenliği
Yine IATA tarafından uluslararası havaalanları için aşağıdaki 8 grupta tavsiye edilen güvenlik
standartları verilmektedir. Bu tavsiye edilen güvenlik standartlarının maliyet etkinlik
açısından en uygun düzeyde uygulanması yerel gerekliliklere bağlıdır. Ülkelerin genel olarak
yapması gerekenler aşağıda belirtilmiştir:
1. Bir havaalanı güvenlik programı, güvenlik komitesi, güvenlik eğitim programı ve acil
durum eylem planı oluşturulur. Uygun tüm kaynaklar uluslararası havaalanlarında
kanunsuz girişimlere karşı yer hizmetlerinin güvenliğini sağlamak için bir araya
getirilir.
2. Murahhas yetkililer, uygun eğitimli ve teçhizatlı devriyeler olası kanunsuz girişim
şüphesi ya da gerçekleşmesi durumuna karşı hazır olmalıdır.
3. Tüm uçuşların uçağa biniş (boarding) işlemleri için steril alan oluşturulur. Bu alanın
girişinde yolcular ve el bagajları güvenlik taramasından geçirilir. Bu alanlara girecek
diğer tüm kişiler yetkili olmalı ve yine güvenlik taramasına tabi tutulmalıdır.
4. Direkt ya da aşamalı iletişim sistemleriyle, yolcu tarama noktalarında ve diğer giriş
noktalarında herhangi bir kanunsuz girişime karşı havaalanı kontrol merkezi ile temas
sağlanmalıdır.
5. Tahditli girişi bölgeleri, yetkisiz kişilerin ve araçların girişlerini engellemek için
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uygun şekilde işaretlerle kapalı oldukları belirtilmelidir. Tüm tahditli bölgelere girişte
her zaman havaalanı kimlikleri kontrol edilmelidir.
6. Halka açık alanlar ile tüm kargo, bagaj, posta, depolar, operatörün tedarik ve ikram
amacıyla uçağa taşınacak her şey fiziksel bariyerler yerleştirilerek ayrılır. Bunların
hepsinin güvenlik kontrolü için düzenlemeler yapılır.
7. Uçakların park alanları kontrol edilir, gözlenir ve iyi bir şekilde aydınlatılır. Uçak park
alanlarına bakan tüm halka açık noktalar kanunsuz girişimlere karşı korumak için
güvenlik kontrolüne alınır.
8. Uluslararası sivil havacılık güvenliği önlemlerinin uygulanması için zorunlu mimari
gerekliliklerine göre var olan havaalanı altyapısındaki değişiklikler ve yeni binaların
yapımı ve tasarımı yapılır.
Havaalanlarında emniyet ve güvenlik uygulamaları belirli bir plana göre uygulanmalıdır.

10.4. Havaalanı Acil Eylem Planı
Endüstrimizdeki emniyet yönetimi uygulamalarındaki gelişim, doğal olarak felaketlere
gösterdiğimiz reaktif tepkilerimizden gelmektedir. Küçük ya da büyük olsun bütün
havaalanlarının ve havayolları gibi operatörlerin Acil Eylem Planlarının (AEP) olması ICAO
kuralları ile zorunlu hale getirilmiştir. Bu planlar sayesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı
hazırlıklı olmak, acil durumu yönetmek ve sonrasında tekrar eski konuma hızlı bir şekilde
dönmek için avantaj sağlanabilir. AEP’ ler havaalanlarında emniyet ve güvenlik yönetiminin
faaliyetlerinin kesiştiği planlardır. Güvenlik nedeniyle karşılaşılan olaylar ve kazalar emniyet
yönetimini de etkilediği için, AEP’ ler ile bütünsel bir yaklaşımla ele alınır ve planlanırlar.
AEP’ ler, bir olay ya da kaza anında ve sonrasında neler yapılacağı ve kimlerin hangi
sorumlulukları yerine getirirken, nasıl bir koordinasyon sağlanacağını gösteren planlardır.
AEP’ lerin amacı, olayları sırasıyla ve etkin bir şekilde ele almaktır. Yaşanacak sıra dışı
durumların üstesinden gelerek en az kayıpla normal operasyonlara dönmek için planlar
yapılır.

10.4.1. Acil Durumlar
Acil durumlar uçaklar, yolcular, yer hizmetleri ve terminal hizmetleri sırasında yaşanabilir.
İnişi sırasında bir uçağın pistten çıkması, taksi yapan bir uçağın bir yer aracı ile çarpışması,
terminal binasında yangın çıkması, bir uçağa bomba ihbarının yapılması, bir uçağın
kaçırılması, doğal afetler gibi sıra dışı gelişmelerden kaynaklanabilecek acil durumlar
yaşanabilir.
ICAO hava trafik hizmetleri ve arama kurtarma faaliyetleri için 3 aşama tanımlamıştır. IATA
dokümanları ve Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği de bu safhaları aynı biçimde ele
almaktadır. Aşağıda sıralanan bu aşamaların deklere edilmesi sadece hava trafik hizmetleri
tarafından yapılabilir:
1. Şüphe Safhası (INCERFA): Bu acil durum safhasının başlatılabilmesi için bir uçak
ile 30 dk süreyle iletişim kurulamaması ya da son iletişimden sonra yine aynı sürenin
geçmesi ve iletişim kurulamaması ya da uçağın beklenen varış zamanından 30 dk
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geçmesi ve haber alınamaması durumunda hava trafik hizmetleri tarafından deklere
edilir. Uçak ve taşıdığı insanların emniyetinin şüpheli olduğu durumlardır.
2. Alarm Safhası (ALERFA): Şüphe safhasının ardından uçakla iletişim kurmada tüm
var olan kaynaklarla bile iletişim kurulamaması durumunda ya da bir uçağın iniş izni
lamasından sonra 5 dk içinde iletişim kurulamaması durumunda ya da uçağın
operasyonel etkinliği açısından zarar gördüğü yönünde bilgi alınması durumunda
deklere edilir. Uçak ve taşıdığı insanların emniyetinden endişe edildiği durumlardır.
3. Tehlike Safhası (DETRESFA): İlgili uçağın tehlikede olduğu sonucunda hiçbir
şekilde uçakla iletişim kurulamaması durumunda ya da uçağın yakıtının varış için
yetersiz olması durumunda, ya da zorunlu iniş gibi uçağın operasyonunun etkinliğinin
tehlike olması ile ilgili bilgi alınması durumunda ve uçak ve taşıdığı insanın
emniyetinin tehlikede olduğu durumlarda deklere edilir.

10.4.2. Acil Durum Paydaşları
Havaalanları karmaşık ve açık sistemler olup çevreleri ile sürekli etkileşim halindedirler. Bu
yüzden acil durumların yönetimlerinde bağlantılı kuruluşlar ile iş birliği ve koordinasyon
protokolleri gerçekleştirilir ve birlikte tatbikatlar yapılarak uygulamalar iyileştirilir.
Havaalanlarının acil durum hazırlıkları yaşanabilecek acil durumlara verilecek tepki açısından
hayati öneme sahiptir. ICA Doc 9137 Part 7’ de AEP’ ler ile ilgili kural ve prosedürler
verilmektedir. Buna göre koordinasyon sağlanacak ve aktif rol oynayacak paydaşlar şu
şekilde sıralanmıştır:
 Havaalanı Otoritesi / Yönetimi,
 Havayolu Taşıyıcısı / Operatörü,
 Hava Trafik Hizmetleri,
 Havaalanı İşletmeleri,
 İletişim Hizmetleri,
 Acil Durum Yönetimi Birimleri,
 Acil Durum Sağlık Hizmetleri,
 Ülke ya da Yerel Çevre Birimi,
 Sivil Havacılık Otoritesi,
 İçişleri Bakanlığı,
 Uçak RFF,
 Devlet Otoriteleri,
 Tehlikeli Maddeler Müdahale Ekibi,
 Ambulans,
 Hastane,
 Yardım Kuruluşları (Kızılay, Kızılhaç vb.),
 Meteoroloji Hizmetleri,
 Polis/Güvenlik ve
 Halkla İlişkiler/Medya
Yaşanabilecek bir acil durumda bu paydaşların en üst düzeyde etkileşimi ile planlar
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gerçekleştirilebilir. Her bir paydaş AEP’ deki rolü ve sorumluluğuna özen göstermelidir.

Uygulamalar
• Emniyet ve Güvenlik kavramlarını araştırınız?
• Emniyet ve Güvenlik Kültürünü çalışınız?
• Havaalanı Emniyet Yönetimi nedir?
• Havaalanı Acil Eylem Planı nedir?
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Uygulama Soruları
• Havacılık Emniyeti ve Güvenliği nedir?
• Havaalanı Emniyet ve Güvenlik Yönetimi nedir?
• Havaalanı Emniyet Yönetimi nedir?
• Emniyet Yönetim Sistemi Bileşenleri nelerdir?
• Havaalanı Güvenlik Yönetimi nedir?
• Acil Durum Nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde havacılık emniyet ve güvenliği sorgulanmış emniyet yönetim süreci ve aşamaları
açıklanmıştır. Sistem kurma çaba ve aşamaları anlatılmış, güvenlik yöntemleri anlatılmıştır.
Havaalanı güvenlik tehditleri ve önlemleri tanımlanarak acil eylem planlarının gerekliliği
değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Havacılık emniyeti ve güvenliğinin yoğunlaştığı ortak faaliyet aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Birbirinin yerine kullanılırlar.
b. Risk kontrolü ile ilgilenirler.
c. Emniyet varsa güvenlik sorun olmaz.
d. İkisinde de insanlar yaralanır.
e. Ölçme kolay yapılır.
2. İstenmeyen olayların olma olasılığı ve şiddetinin birlikte hesaplaması ile elde edilen
kavrama ne ad verilir?
a. Güvenlik
b. Tehdit
c. Tehlike
d. Emniyet
e. Risk
3. Gelişen havaalanı güvenlik teknolojileri ve prosedürleri nedeniyle teröristlerin yeni
yöntem ve taktiklere yönelmesine ne ad verilir?
a. Bilinmeyen tehdit
b. Tehdit geliştirme
c. Sürpriz tehdit
d. Post-modern terör
e. Tehdit değişimi
4. Aşağıda verilen havaalanı güvenlik tehditlerinden hangisi yeni ve diğerlerinden farklı
yapıdadır?
a. Bombalama
b. Siber saldırı
c. Uçak kaçırma
d. Yangın çıkarma
e. Rehin alma
5. ICAO, hangi olaydan sonra dünya genelinde güvenlik önlemlerini arttırma ve
standartlaştırma durumuna gitmiştir?
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a.
b.
c.
d.
e.

11 Eylül
29 Mart
30 Ağustos
15 Temmuz
01 Ocak

6. Aşağıdakilerden hangisi acil durum paydaşlarından değildir?
a. Havaalanı yönetimi
b. Havayolu taşıyıcısı
c. Hastane
d. Okullar
e. Ambulans
I.
II.
III.

Politika beyanı
Organizasyonel yapı
Prosedürler
7. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri emniyet yönetiminin ana bileşenlerinden olan
emniyet politikası elemanlarındandır?
a. Yalnız II
b. Yalnız III
c. I ve II
d. I ve III
e. I,II ve III
8. Aşağıda verilen havaalanı güvenlik önlemlerinden hangisi uçuşla ilgili değildir?
a. Güçlendirilmiş kokpit kapıları
b. Yolcular
c. Eğitimli uçuş ekibi
d. Federal hava güvenliği hizmeti
e. Bagaj kontrolü
9. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak bir kaza tehdidine karşı alınan önlemleri ifade
etmektedir?
a. Emniyet
b. Güvenlik
c. Risk
d. Emniyet politikası
e. Kaza
İlgili uçağın tehlikede olduğu sonucunda hiçbir şekilde uçakla iletişim kurulamaması
durumunda ya da uçağın yakıtının varış için yetersiz olması durumunda veya uçak ve
taşıdığı insanın emniyetinin tehlikede olduğu durumlarda hava trafik hizmetleri
tarafından yapılan duyurudur.
10. Yukarıda açıklaması verilen ifade seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
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a.
b.
c.
d.
e.

Tehlike Safhası
Alarm Safhası
Şüphe Safhası
Acil Eylem Duyurusu
Havaalanı Güvenlik Alarmı

CEVAPLAR
1 b, 2 e, 3 e, 4 b, 5 a, 6 d, 7 e, 8 e, 9 a, 10 a
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11. HAVAALANLARININ EKONOMİK VE SOSYAL ROLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. HAVAALANLARININ EKONOMİK VE SOSYAL ROLLERİ

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

Hava Ulaştırma Sektörünün Gelişimi
Havaalanlarının Değişen Rolü
Havaalanlarının Ekonomik Rolü
Havaalanlarının Sosyal Rolü
Havaalanlarının Çevresel Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Havaalanlarının bulundukları bölge için rolleri nedir?



Havaalanlarının bulundukları bölge için sosyal katkıları nelerdir?



Hava Ulaştırma Sektörü Gelişimi nasıldı?



Havaalanlarının çevresel etkileri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Hava Ulaştırma Sektörü
Gelişimi

Sektör hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuma faaliyeti

Havaalanının Rolü

Havaalanının rolü hakkında
bilgi sahibi olmak

Okuma faaliyeti

Havaalanlarının Ekonomik
Rolü

Havaalanlarının ekonomik
rolünü analiz etmek

Araştırma yaparak

Havaalanlarının Sosyal Rolü

Havaalanlarının sosyal
rolünü incelemek

Araştırma yaparak

Havaalanlarının Çevresel
Etkileri

Havaalanlarının çevre
etkilerini araştırma

Araştırma yaparak
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Anahtar Kavramlar
•

Ekonomik Katkı

•

Sosyal Katkı

•

Çevresel Katkı

•

Gürültü

•

İstihdam

11. Havaalanlarının Ekonomik ve Sosyal Rolleri
11.1.Hava Ulaştırma Sektörünün Gelişimi
İnsanoğlunun kanatlı canlılarla birlikte yaşamaya başlaması ile önceleri korunma içgüdüsü
sonraları da özgürlük dürtüsü ile uçmaya olan merakı sayesinde günümüz hava ulaşım
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araçlarına sahip olduğumuz söylenebilir. Her yüzyılda, dünyanın dört bir yanında, farklı
meslek gruplarından olup uçma teşebbüsünde bulunan kişiler tarihin sayfalarında yer
almaktadır. Ancak burada havacılığın başlangıç noktası olarak kabul edilen 17 Aralık 1903
tarihinde, Orville ve Wilbur Wright kardeşlerin Kuzey Caroline, Amerika Birleşik Devletleri’
nde (ABD) gerçekleştirdikleri ilk başarılı motorlu uçuş ile başlayan gelişim ve değişim kısaca
ele alınmaktadır. Daha sonra, hava taşımacılığı sisteminin önemli bir alt sistemi olan
havaalanlarının bir bölgedeki mevcudiyeti ve faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ekonomik ve
sosyal katkılar sıralanmakta, sürdürülebilir hava ulaşımı için çevresel olumsuz etkilerin
azaltılıp sosyal ve ekonomik katkıların artırılması arasında bir denge yaratılması gerekliliği
konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.
Ulaştırma sektörü, insan hayatında sürekli var olan, günlük yaşamında turistik amaçlı
seyahatlere ve iş gezilerine kadar hayatın her aşamasında kullandığı, insan yapımı teknoloji
sayesinde sürekli geliştirdiği, ulaştırma sistemleri bütününden oluşan bir sektörü temsil
etmektedir. Ulaştırma; insan faaliyetlerinin, hareketliliğinin bir parçası olarak hem sosyal
gelişimin hem de iş faaliyetlerinin önemli bir altyapısı durumuna gelmiştir. Tarihe bir göz
attığımızda, önceleri doğal güçlere dayanan insan hareketliliği, buhar enerjisinin keşif ile
birlikte deniz ve demiryolu ulaşımında yaşanan önemli teknolojik buluş ve uygulamalar
sayesinde, doğal güçlerden makine gücüne geçilmesine ve modern ulaştırma sektörünün
doğmasına yol açmıştır. Buhar gücü ile çalışan makinenin icadının ardından 19. Yüzyılda
denizyolu ve demiryolu ulaştırmasında büyüme ve gelişme devam etmiştir. Motor
teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı dünya savaşları sonrası gelişen otomotiv teknolojisi
ile bireysel taşımacılık ve devamında hava ulaştırma sektörü ile toplu taşımacılık kavramları
yeni bir şekil almaya başlamıştır.
Hava ulaştırma sektörünün doğuşu ve gelişiminde önder konumda olan ABD’ de, 1900’ lü
yılların başında ilk uçuş denemeleri sırasında havaalanı kavramından söz edilemezdi. Geniş
ve düz alanlar uçak iniş ve kalkışı için kullanılmaktaydı. 1918 yılında, ilk tarifeli hava posta
servisi başlatılmış olup yolcu terminallerinin yapımı 1920’ li yıllara; sıkıştırılmış dolgu
malzeme ile iniş pisti yapımı 1930’ lu yıllara rastlamaktadır. Gerçek anlamda havaalanları,
hava ulaştırma sektörünün emekleme dönemi olan 1920’ li yıllarında ortalarından 1930’ lu
yılların sonuna kadar olan dönemde planlanmış ve inşa edilmiştir. Zamanla bu havaalanları
daha karmaşık yapılara dönüşmüşlerdir. Talebin artması ile kapasiteye yönelik yeni
teknolojilerin hizmete sunulması havaalanı yapılarını ve işlevlerini de değiştirip geliştirmiştir.
Bu dönemlerden 80’ li yılların ortalarına kadar geçen sürede havaalanları sadece aktarma
noktaları olarak kabul edilmekteydi.
İkinci Dünya Savaşı sırasında geliştirilen teknoloji sivil hava taşımacılığını da etkilemiştir.
Savaş sonrası uçaklara olan güven artmış, daha geniş kapasiteli, uzun mesafe uçuşlar ile
ülkelerarası tarifeli seferler hizmete girmiştir. Bütün bu gelişmelere paralel olarak havaalanı
sistemi oluşmaya başlamıştır. 1909 yılında kurulan College Park Havaalanı, Maryland, ABD;
317

1911 yılında kurulan Hamburg Havaalanı, Almanya; ilk uçuşlar 1909 yılında başlasa da resmi
olarak 1912 yılında açılan Banesea Havaalanı, Bükreş, Romanya günümüzde hala işlerliğini
sürdüren ilk havaalanları arasında yer almaktadır.
Ülkemiz sivil havacılık faaliyetlerinin 1912 yılında, bugünkü İstanbul Atatürk Havalimanı
civarında Sefaköy’de kurulan hangarlar ve iniş kalkış pistinin bulunduğu bir meydan ile
başladığı kabul edilmektedir.
Atatürk’ ün desteğiyle, 16 Şubat 1925 yılında Türk Tayyare Cemiyeti kurulmuştur. Cemiyetin
açılış töreninde Atatürk: “ …İstikbal göklerdedir; çünkü göklerini koruyamayan milletler
yarınlarından asla emin olamazlar… Türk çocuğu her işte olduğu gibi havacılıkta da en
yüksek düzeyde, gökte, seni bekleyen yerini, az zamanda dolduracaksın. Bundan gerçek
dostlarımız sevinecek, Türk ulusu mutlu olacaktır.” diyerek halkı bilgilendirmiştir.
20 Mayıs 1933 tarihinde, 2186 Sayılı Kanunla, bugünkü Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları A.O’ nun başlangıcını oluşturan Hava
Yolları Devlet İşletme İdaresi kurulmuştur. Havayolu işletmesi ve havaalanları kurmak,
havayolu taşımacılığı hizmeti oluşturmakla görevlendirilmiştir. Bu dönemde, askeri amaçlı
bazı uçaklar modifiye edilerek yolcu ve yük taşımacılığı için kullanılmıştır. Aynı yıl, 5
uçaklık bir filo ile Türk Hava Postaları adı altında sivil hava taşımacılığı yürütülmeye
başlanmıştır, İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı ticari uçuşları hizmete girmiştir.
Nuri Demirağ, 1936 yılında on yıllık bir plan yaparak Tayyare Etüd Atölyesi’ ni kurmuştur.
Bunun bir örneği de o dönemde Avrupa’ nın en modern havaalanı olan Amsterdam’ da
bulunmaktadır. İstanbul fabrikalarında yapılan ilk yerli Türk uçağı Nu.D.38 tamamen Türk
mühendisler ve işçiler tarafından gerçekleştirilmiştir. 1948-1952 yılları arası ABD Hükümeti’
nin Marshall Planı adı altında Türkiye’ ye uyguladığı ekonomik yardım çerçevesinde uçak ve
motor fabrikaları traktör fabrikalarına dönüştürülmüştür.
Havaalanı yapımının önemi doğrultusunda 3 Haziran 1938 tarihinde, 3424 sayılı Kanun ile
Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi, Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü adını alarak
Bayındırlık Bakanlığı’ na, daha sonra da 1943 yılında, 4467 sayılı Kanun ile Ulaştırma
Bakanlığı’ na bağlanmıştır.
1944 yılında imzalanan Chicago Sözleşmesi, ülkemiz ve dünya sivil hava taşımacılığı için
büyük önem taşımaktadır. Uluslararası Sivil Havacılık Antlaşması ile kurallara bağlanan
havacılık faaliyetleri İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak
tarifeli yolcu ve yük taşımacılığı büyük ivme kazanmıştır.
1953 yılında, Chicago Sözleşmesinde yapılmasına karar verilen uluslararası havaalanı,
İstanbul Yeşilköy’ de tamamlanıp uluslararası hava trafiğine açılmıştır. Havaalanı uluslararası
standartta bir piste, modern yolcu terminaller ve bakım hangarlarına sahip olarak hizmete
girmiştir. Bu hızlı gelişim sonucu, ülkemizde havaalanı işletme hizmetleri ile uçak
işletmeciliğinin aynı kuruluş tarafından yürütülmesine son verilmiştir. 21 Mayıs 1955
tarihinde 6623 sayılı Kanun ile uçak işletmeciliği Türk Hava Yolları’ na ; 28 Şubat 1956 tarih
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ve 6686 sayılı kanun ile havaalanı işletmeciliği, yer hizmetleri, hava seyrüsefer ve muhabere
hizmetleri katma bütçeli Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’ ne
devredilmiştir.

Resim 11.1. Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü Amblemi60
1978 yılında, Amerikan Hükümeti, yeni özel havayolu işletmelerinin kurulmasına, iç hatlarda
istenilen rotaya sefer düzenlemesine ve yolcuların tahammül edebileceği fiyatı belirlemelerine
imkan tanıyan Havayolu Serbestleşme Yasası’ nı (The Airline Deregulation Act) senatodan
geçirmiştir. Bu yasa ile ABD iç hatlarında başlayan “serbestleşme eğilimi” başta Avrupa
ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerini etkilemeye başlamış ve halen tüm dünya pazarında
devam etmekte olan bir süreçtir.
Avrupa’ da 1987, 1990 ve 1992 yılları arasını kapsayan ve üç paket halinde aşamalı olarak
serbest piyasa ekonomisi dönüşümü yaşanmış ve 1997 yılında üçüncü paket tam olarak
yürürlüğe girerek sektördeki rekabetin artışına yol açmıştır. Tam rekabete açılan hava
ulaştırma sektörünün hızlı gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur;
o İlk düzenleme paketi ile yerleşik kurallar esnek hale getirilmiş; Avrupa Topluluğu
içi ulaşımda, hükümetlerin yeni ücret tarifelerinin sunulmasına karşı çıkma
sınırlandırılmıştır. Aynı zamanda havayolu işletmelerine koltuk kapasitesi
paylaşımıyla ilgili esneklik sağlanmıştır.
o İkinci paket, pazarı biraz daha açarak, bilet ücretleri ve kapasite paylaşımının
düzenlenmesinde daha fazla esneklik sağlamıştır. Bu paket, tüm Avrupa Topluluğu
havayolu işletmelerine kendi ülkeleri ile diğer topluluk üyesi ülkeler arasında
sınırsız sayıda yolcu ve yük taşıma hakkı vermiştir.
o Üçüncü
paket,
havayolu
işletmelerinin
ruhsatlandırma
koşullarının
uyumlaştırılması, işletmelerin bütün güzergahlara açık erişimi, bölgesel kalkınma
açısından önem taşıyan güzergahlara da kamu hizmeti yükümlülüğü getirilmesi,
bilet ücretleri ve tarifelerde tam özgürlük gibi konularda yasal düzenlemeler
içermektedir.
60
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1986 yılında, İngiltere’ de verimliliği artırmak ve özel teşebbüsü yatırımlara yönlendirmek
amacıyla Havaalanları Kanunu (Airports Act) çıkarılmıştır. Kamuya ait havaalanlarının halka
arz yoluyla özelleştirme havaalanı özelleştirilmesinde ilk ve başarılı bir örnek olarak kabul
edilmektedir.
Türkiye’ de 14 Ekim 1983 tarihinde kabul edilen 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’
nun yürürlüğe girmesi ile monopol bir yapıda olan hava ulaştırma sektörüne yeni özel
havayolu işletmelerinin girişine ve faaliyette bulunmasına imkan tanınmış sektör, rekabete
açılmıştır. 1990 yılının ilk yarısına kadar belirgin bir gelişme gösteren sektör, 1991 yılında
ortaya çıkan Körfez Krizi nedeniyle olumsuz yönde etkilenmiştir. 1992 yılında canlanan
sektör gelişimini 1997 yılına kadar sürdürmüş, ancak 1998 yılında Uzak Doğu ülkelerinde
yaşanan Asya Ekonomik Krizi yolcu ve yük taşımacılığında önemli düşüşlere neden olmuştur.
2000’ de toparlanan hava ulaştırma sektörü 11 Eylül 2001 terör saldırısı ve 2003 yılında
SARS ve Irak Savaşı ile yine bir darboğaza girmiştir. Dünyada ve Türkiye’ de havayolu
işletmeleri krizden çıkabilmek için filo küçültme, personel çıkarma ve bazı hatlarda uçuş
frekanslarının azaltılması yoluna gitmişler, personel çıkarma ve bazı hatlarda uçuş
frekanslarının azaltılması yoluna gitmişler, bu dönemlerde öngörülen trafik rakamlarına
ulaşamamışlardır.
Ülkemizde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hava ulaştırma
alanında oluşturulan mevzuata uygun olarak geliştirilen politika çerçevesinde seyahat
maliyetlerinde azalma, havaalanlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve modern bir çehreye
kavuşturulması, yeni havaalanlarının dünyadaki rakipleri ile yarışacak nitelikte inşa edilmesi
gibi faktörler sektöre ivme kazandırmıştır. “ Her Türk vatandaşı hayatında en az bir kere
uçağa binecek” sloganıyla yola çıkılmış ve 1983 yılında tam olarak uygulanamayan,
sürdürülebilirliği sağlanamayan “Havacılıkta Serbestleşme Projesi” 2003 yılında yeniden
başlatılmıştır.
Hava ulaştırma hizmetlerinin serbest rekabete açılması ve sektöre yeni giren işletmeler ile
hava trafiğinde yaşanan artış havaalanlarında uçak hareketi kapasitesi üzerinde bir baskı
oluşturmuştur. Yaşanan gecikmeler havaalanı otoritesini harekete geçirmiştir. Türkiye’ de
genel olarak havaalanı sahipliği ve işletimini yürütmekte olan DHMİ yoğu trafiğe sahip
havaalanlarında dış ve iç hat terminal binalarının Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile kullanım
ve işletimi haklarının özel sektöre belirli bir süreliğine devredilmesi kararını almıştır.

11.2.Havaalanlarının Değişen Rolü
Dünyada havaalanlarının mülkiyeti ve işletimi genel olarak kamuya aittir ve havaalanı
yatırımları devlet bütçesinden karşılanmaktadır. Yaşanan serbestleşme süreci ile rekabetin
artması, artan talebi karşılamada güçlük çeken kamu kurumlarının yatırımda ve değişen
teknolojiyi yakalamada zorlanması sadece havayolu işletmelerinin değil; havaalanlarının da
özelleştirilmesi eğilimini tetiklemiştir. Geleneksel havaalanı modelinden ticari havaalanı
modeline geçiş başlamıştır. Resim 11.2’ de modern bir havaalanı terminaline yer verilmiştir.
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Resim 11.2. Modern Havaalanı Terminali61
Kamuya ait olan, ülke için stratejik önem ve konuma sahip olan, asıl misyonu kamuya hizmet
sunmak olup kar amacı gütmeyen, kara taşıtları ile hava taşıtları arasındaki aktarma noktası
olarak kullanılan, yolcular, havayolu işletmeleri ve acentelerden oluşan kullanıcıların temel
gereksinimlerini karşılayacak hizmetleri sunan bir yapıya sahip geleneksel havaalanı
modelinin yerini ticari gelirlerini artırmak suretiyle çevre halkı dahil daha farklı hedef
kitlelerini ( havaalanı çalışanları, karşılamaya uğurlamaya gelenler, ziyaretçiler, çevre halkı,
çevrede bulunan işletmeler) müşteri olarak kabul eden, temel havacılık faaliyetlerinin yanı
sıra havacılık dışı faaliyet ve yapılanmaya giden bir ticari havaalanı modeli gündeme
gelmiştir.
Hava ulaşımı talebinin sürekli olarak artması; havaalanlarının kapasitelerinin öngörülenden
çok önce dolmasına neden olmuştur. Teknoloji, yolcu eğilimleri, uçak büyüklüğü, günlük ve
yıllık uçuş sayısı öngörüleri talebi karşılamaktan çok uzak olduğu için beklenenden çok kısa
süre önce havaalanlarında kapasite sıkışıklığı ve artan talebi karşılayamam durumu söz
konusu olmaktadır. Artan talebi karşılamak için gerek pist sayısı ve uzunluğu; gerekse
terminalin büyüklüğü ve işlevselliği konusundaki yetersizliklerin giderilmesi ancak büyük
miktarda yatırımla mümkün olabilmektedir. Kamunun eğitim, sağlık ve güvenlik vb. asli
hizmetlerinden ulaşım hizmetine yüklü miktarda kaynak ayırması finansman sorununa neden
olmaktadır. Bu nedenle, vergi gelirlerini havaalanlarına kullanmak yerine, artan yatırım
ihtiyacını özel sektörle birlikte karşılamak ve kapasite sorunlarını özelleştirme ile çözmek
seçeneği ön plana çıkmıştır. Ayrıca, kamunun işlettiği havaalanlarının etkin ve verimli
olmaması da söz konusudur.
Havayolu işletmelerinin serbestleşme sürecinde bulunmaları, havaalanlarını daha fazla
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müşteri odaklı olmaya yöneltmiş, ticarileşen havaalanları özel yatırımcıların ilgisini çekmiştir.
Havaalanı endüstrisinin evriminde ana gelişme unsuru havacılık dışı veya ticari gelirlerdeki
artıştan kaynaklanmaktadır. Özelleştirme ve ticarileşme sürecinde havalimanları kendi ticari
alanlarını geliştirmede, daha özgür ve yaratıcı hale gelmişlerdir. Dünya genelinde çoğu
havaalanındaki ticari gelirler, trafik gelirlerinden daha hızlı bir şekilde artmaktadır. Hava
trafiğinde güçlü büyüme eğilimi, yolcu ve yük trafiğinde artış olasılığı, pazarda öncüler
arasında olmanın avantajları, rakip veya yeni firmaların pazara girişinde önemli engellere
bağlı olarak havaalanı özelleştirmeleri, havaalanlarında iş yapmak isteyen farklı yatırımcıları
ve işletmeleri etkilemektedir.
Ticari havaalanı modelinin gelişimi ve sistematik planlaması oldukça yeni bir olgudur. Bu
olgu çoğu ülkede karmaşık ve politik hassaslığı olan kamusal bir süreçtir. Planlama ve
geliştirme sürecinde yer almak isteyen birçok farklı havaalanı kullanıcısı ve dikkate alınması
gereken birçok çevresel faktör bulunmaktadır. Havaalanı planlama sürecinde havaalanları
artık toplumların, bölgelerin sosyal ve ekonomik gelişim aracı niteliğinde öncelikli olarak ele
alınmaktadır.
Avrupa’ da havayollarında yaşanan serbestleşme sonucunda pazara giriş yapan yeni havayolu
işletmelerinin rekabeti artırması, kamu sahipliğindeki havayolu ve havaalanı işletmeciliğini
yeni rekabet ortamında değişen koşullara uyumda zorlanmasına yol açmıştır. Etkinlik ve
verimliliğin artması, kamu üzerindeki yatırım yükünün azaltılması, özel sektörün teşvik
edilmesi amacı ile 1987 yılında, Birleşik Krallık’ ta ilk havaalanları özelleştirilmesi
gerçekleştirilmiştir. 1992 yılında kısmen özeleştirilen Viyana Havaalanı’ nı takiben 1997
yılında 5 ülkede 12 havaalanı; 1998 yılında 6 ülkede 51 havaalanı özelleştirilmiştir. Tüm
dünyada serbestleşme, rekabet, ticarileşme rüzgarı havayolu işletmelerinin özelleştirilmesi ile
başlamış havaalanlarının özelleştirilmesi ile devam etmektedir.
Havaalanlarındaki özelleştirme sürecini havaalanlarının planlanması, inşa edilmesi,
geliştirilmesi, ek kapasite yatırımları ve finansmanı, havaalanlarının işletilmesi ve
yönetilmesinde özel sektör payının giderek artması olarak değerlendirilmektedir.
Genel olarak serbestleşme süreci ile pazara yeni girenlerin yarattığı rekabet sonucu ayakta
kalabilmek için ticari gelirleri artırma eğilimi görülmektedir. Havaalanlarının
ticarileşmesinde, bir kamu teşebbüsünden ticari bir işletmeye dönüşümü ve ticari kurallara
uygun bir yönetim felsefesinin benimsenmesinde serbestleşme hareketinin payı yüksektir.
Havaalanları yapımı, yönetimine özel sermayenin ve yeni yatırımcıların katılımı, yalnızca
gerekli finansal kaynakları sağlamakla kalmamış, havacılık dışı faaliyetlerde yeni iş
alanlarının gelişimine ve mevcut etkinliğin artmasına yol açacak yeni bilgi birikimini de
beraberinde getirmiştir.
Amerika’ da başlayıp tüm kıtalara yayılan serbestleşme süreci henüz tamamlanmamış olsa da
hava ulaştırma sektörünü uluslararası bir faaliyetten küresel bir faaliyete dönüştürmüştür.
Küresel havaalanı işleticilerinin ve havaalanı iş birliklerinin ortaya çıkışı havaalanlarının
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küreselleşmesi kavramını doğurmuştur. Havaalanı işletmeciliği için ulusal pazarlar diğer
birçok sektörlere göre çok daha hızlı doygunluğa ulaşmakta ve havaalanı işletmecileri yeni
Pazar arayışlarına girmektedirler. Bu durum, küresel havaalanı işleticileri için rekabet
üstünlüğü ve yeni pazarlar anlamına gelirken; bu deneyime ihtiyaç duyan az gelişmiş ülkeler
için ise havaalanlarında kısa sürede profesyonel yönetim anlayışı ile verimlilik, etkinlik
sağlanarak artan talebe çağdaş hizmet sunma anlamına gelmektedir.
Ülkemize bakıldığında, 1980’ li yılların sonu ile 1990’ lı yılların başlarında havaalanı
yatırımlarının yeni yeni geliştirildiği; hava trafik kontrol, haberleşme, seyrüsefer hizmetleri,
yer hizmetleri gibi faaliyetlerin kalite ve güvenirliğini artırmaya yönelik çalışmaların
sürdürüldüğü görülmektedir. Aynı dönemde, birçok şehirde mahalli idarelerin de katkılarıyla
STOL (Short Take off and Landing) havaalanı olarak adlandırılan bölgesel, küçük
havaalanlarının yapımı başlatılmış ve askeri havaalanlarının sivil hava ulaşımına da açılması
çalışmalarına hız verilmiştir. Yıldan yıla istikrarlı biçimde artış gösteren toplam yolcu, yük ve
uçak trafiğinin İstanbul Atatürk, Antalya, Esenboğa, Adnan Menderes havaalanlarında
yoğunlaştığı görülmektedir. Havayolu işletmelerinin sayısının artması, filo kapasitesinin ve
sektördeki paylarının artması, rekabet ve kalite gelişimi ile bilet fiyatlarının düşmesi hava
ulaştırma sektöründeki gelişimin temel nedenleri arasında yer almaktadır.
Türkiye’de havaalanı işletmeciliğinde KÖİ (Kamu – Özel İşbirliği) modeli çerçevesinde
Yap-İşlet-Devret ve Kiralama/İşletme Hakkı Devri (İHD) projeleri uygulanmaktadır.
Bulundukları bölgede genellikle tekel konumunda ve ulaştırma ağı açısından stratejik öneme
sahip havaalanları alt yapı yatırımlarının finansmanında özel sektör ile iş birliği yaparak, aynı
zamanda ticari potansiyeli açığa çıkarıp verimlilik artışı da sağlanmaktadır.
Hava ulaşımının gelişmesi, uluslararası ticaretin büyümesi, bireylerin daha hızlı, kolay ve
güvenilir bir şekilde istedikleri noktaya erişimi turizmi geliştirirken; kıtalararası bütünleşmede
de önemli rol oynamaktadır. Son 10 - 15 yıldır hava ulaştırma dünyada % 5 oranında
büyürken, Türkiye’ de % 14,5 seviyelerinde büyüme göstermiştir. Birçok gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkede hava ulaştırma sektörü kriz yaşarken, işletmeler küçülmeye giderken,
Türkiye’ de sektör büyüme eğilimini sürdürmektedir. 2003 yılı öncesi sektörde talep
yetersizliği nedeniyle Bakanlar Kurulu kararı ile mevcut bazı havaalanları hizmete
kapatılmışken; 2003 yılında gerçekleştirilen mevzuat düzenlemeleri sonucu Bölgesel
Havayolu Taşımacılığı uygulaması ile kapalı olan havaalanları açılmış, uçuşlar başlamıştır.
Kamu özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilen yatırım projelerinde, kamu kaynağı
kullanılmadan özel sektör tarafından gerçekleştirilen, Yap-İşlet-Devret modeli son derece
başarılı olmuş ve birçok ülkede Türk Modeli olarak anılmaya başlamıştır.
Aşağıda, hava ulaştırma sektöründe yolcu ve yük trafiği on yıllık dönemler halinde
verilmektedir. Türkiye’ de hava ulaşımını kullanan toplam yolcu sayısına baktığımızda
periyodik bir artışın söz konusu olduğunu görmekteyiz. 1960 yılında 700 bini aşan yolcu
sayısı, 1970 yılına gelindiğinde 2,5 milyonun üzerine çıkmış, 1980 yılında ise 3,5 milyona
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yaklaşmıştır. Böylece 20 yılda % 385’ lik bir oransal artış gerçekleşmiştir.
Tablo 11.1. Hava Ulaştırma Sektöründe 10 Yıllık Dönemlerde (1960-2013) Yolcu Trafiği62
DIŞ HATLAR

TOPLAM YOLCU
TRAFİĞİ

YIL

İÇ HATLAR

1960

528.846

184.371

713.217

1970

1.661.890

1.017.249

2.679.139

1980

1.621.998

1.836.167

3.458.165

1990

5.347.723

8.282.242

13.629.965

2000

13.339.039

21.633.495

34.972.534

2003

9.147.439

25.296.216

34.443.655

2013

76.148.526

73.281.895

149.995.868

Hava ulaştırma ile yolcu taşınması, özellikle 1992 yılından itibaren tarifesiz uçuşların yaygın
olarak gerçekleştirilmesiyle daha da hızlanan bir gelişme sürecine girmiştir. Bu çerçevede
1990 yılında 13,5 milyona ulaşan toplam yolcu sayısı, 2000 yılına gelindiğinde 35 milyon
yolcuya yaklaşmıştır. 2001 yılından itibaren zaman zaman meydana gelen ekonomik krizler
ve terör saldırıları, havayoluyla seyahat eden yolcu sayısında azalmalara neden olmuşsa da
genel eğilim hep artışlar şeklinde olmuştur. Böylece 2009 yılında toplam yolcu sayısı 85
milyonu aşmış ve nihayet 2010 yılında ilk kez 100 milyon yolcuya ulaşılmıştır. Böylece son
10 yılda % 194’ lük bir artış gerçekleşmiştir. Konu iç ve dış hatlar esas alınarak
değerlendirildiğinde; bir yandan yıllara göre miktar değişimleri, diğer yandan ise iç ve dış hat
verilerinin toplama göre oranlarında farklılıkların yaşandığı gözlenmektedir. Bu çerçevede
hava ulaştırma yolcu taşımacılığı iç ve dış hat oranlarına bakıldığında iki farklı dönemden söz
edilebilir. 1960 – 1980 yılları arasında iç hat yolcu taşımanın oransal olarak öne çıktığı dönem
ilk farklılığı oluştururken, 1985 yılında bir dengeye geldiği görülmektedir. 1990 yılından
itibaren dış hat yolcu sayısında yaşanan oransal artış ikinci bir farklı periyoda işaret ederken,
2010 yılında yeniden bir denge yaşandığı izlenmektedir.
1960 yılından itibaren Türkiye’ de havayoluyla yük taşımanın gelişimine baktığımızda, 1960
yılında 13 bin ton yük havayoluyla taşınırken, 1970 yılında 45 bin tona yaklaşmıştır.
Havayoluyla yük taşıma sonraki dönemlerde de devam ederek, 1980 yılında 75 bin tonu, 1990
yılında 300 bin tonu aşmıştır. 2000 yılı sonrasında da adeta katlanarak artan yük taşıma, 2000
yılında 800 bin tona yaklaşmış, nihayet 2010 yılında 2 milyon tonun üzerine çıkmıştır.
Böylece 1960-2010 arasını kapsayan dönemde toplam yük taşımada % 15.460’ lık büyük bir
artış sağlanmıştır. Konu iç ve dış hatlar açısından değerlendirildiğinde; Türkiye’ de 19602010 döneminde havayoluyla yük taşımada iç hatlarda genel olarak oransal azalma, dış
hatlarda ise artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu bakımda iç hatlar oransal olarak en yükse
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orana 1960 yılında ulaşırken, dış hatlar 2010 döneminde sahip olmuştur.

Tablo 11.2. Hava Ulaştırma Sektöründe 10 Yıllık Dönemlerle (1960 – 2013) Yük Trafiği63
TOPLAM YÜK
YIL

İÇ HATLAR

DIŞ HATLAR

TRAFİĞİ (KARGO,
POSTA, BAGAJ) TON

1960

8.306

4.696

13.002

1970

24.249

19.790

44.039

1980

32.232

43.211

75.443

1990

99.549

201.854

301.403

2000

226.356

570.271

796.627

2003

188.979

775.101

964.080

2013

744.029

1.851.289

2.595.318

2003 – 2013 yılları arasında büyük atılım gösteren Türk hava ulaştırma sektöründe istihdam
edilen personel sayısında % 177,8; sektörün toplam ciro miktarında % 91,8 oranında artış
yaşanmıştır. İç hat yolcu talebinde; 2003 yılında 9 milyon 147 bin olan trafik 2013 yılında %
732 oranında artarak 76 milyon 149 bine ulaşmıştır. Aynı yıl 34 milyon 444 bin olan toplam
yolcu trafiği 2013 yılı sonunda % 335 oranında artış göstermiştir. 2003 yılında bakım
organizasyon, uçuş eğitim ve tip eğitim veren organizasyonların toplam sayısı 40 iken 2014
yılında 105’e ulaşmıştır. 2003 yılı havayolu uçak sayısı 162, koltuk kapasitesi 27.599, kargo
kapasitesi 302.737 kg iken 2014 Eylül sonu itibariyle sırasıyla uçak sayısı 422, koltuk
kapasitesi 75.700 ve kargo kapasitesi 1.393.602 olarak saptanmıştır. 2003 yılında istihdam
65.000, ciro miktarı 2.2 milyar Amerikan Doları($); 2013 yılında 180.570 personel sayısı ve
yaklaşık 24 milyar Amerikan Doları ($) ciro miktarı kaydedilmiştir.
2013 yılına göre, 2014 yılında toplam uçak trafiğinde % 10 oranında artış kaydedilmiştir.
2014 yılı toplam uçak trafiği içindeki iç hat trafiği payı % 56’ dir. 2013 yılına göre, toplum
yolcu trafiğinde % 11 oranında artış olmuştur. 2014 yılında iç hat yolcu trafiğinin toplam
yolcu trafiği içindeki payı % 52’ dir. 2013 yılına göre, 2014 yılında, Türkiye genelinde 53
havaalanında gerçekleşen yük trafiğinde % 11,5 oranında bir artış yaşanmıştır. 2014 yılında iç
hat yük trafiği % 8,9 ve dış hat trafiği % 12,5 oranında artış kaydetmiştir.
1980 yılında sivil hava ulaşımına açık havaalanı sayısı 12 iken yıllar itibariyle; 1990 yılında
18; 1998 yılında 36; 2000 yılında 40; 2008 yılında 43 ve 2015 yılında 53 sayısına ulaşmıştır.
Günümüzde, sivil havacılığın küresel resmine bakıldığında; dünyada 920’ den fazla havayolu
taşıyıcısı ile 4200’ ün üzerine havalimanında, yaklaşık 62 bin uçakla yılda ortalama 3 milyar
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yolcuya hizmet verildiği görülmektedir. Dünyadaki bu büyüklük içinde Türkiye’ nin küresel
yolcu payı % 2.3’ ü üzerine çıkmış bulunmaktadır. Aşağıda, ülkemizde bulunan
havaalanlarını gösteren harita yer almaktadır.

Resim 11.3. Türkiye’ de Sivil Hava Trafiğin Açık Havaalanları64
Resim 11.3 ‘ te de görüldüğü gibi son yıllarda aktif olarak kullanılan havaalanı sayısı önemli
ölçüde artmıştır. Ülkemiz hava ulaşımında yaşanan büyüme ile talep ve trafikte yaşanan artış
dünya ve Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında ortalamanın daha da üzerinde görülmektedir.
Uluslararası otoriteler tarafından yapılan öngörülerde, bu büyümenin önümüzdeki yıllarda da
artması beklenmektedir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan bu büyüme eğilimine karşı kamu
sahiplik ve işletiminde çıkan havaalanlarının bölgesel yönetimler ve özel sektör yönetimine
kayması ile kentsel ve bölgesel gelişim bütünlüğü sağlanabilmektedir. Son yıllarda çalışmalar
yapılan çalışmalar hava ulaşım ile kent ilişkisinin mega-kent yapısı ile bütünleşeceği
yolundadır. 2030 yılına kadar, günde en az 10.000 uzun mesafe uçuş yolcusuna sahip megakent sayısının 39’ dan 87’ ye çıkması beklenmektedir.
10.Ulaştırma Şurası’ nda, 2023 hedefleri arasında yer alan “mega-kent” için atılan adımlardan
biri İstanbul’ un kuzeyinde inşa edilmeye başlanan ve dünyanın en büyük havaalanlarından
biri olacak 3. İstanbul Havalimanı projesidir. Bu proje, artan talebe uygun alt yapı ve hizmet
kalitesi ile gecikmeler yaşanmadan cevap verebilecek, bölgesel lider ve küresel aktör olarak
havaalanı işletmeciliğinde önemli rol oynayabilecektir.
Ülkemizin jeopolitik konumu nedeniyle Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney Bölgeleri arasında
yolcu transfer merkezi olarak köprü konumunda bulunan Atatürk Havalimanı’ nda kapasite
sorunu yaşanmaktadır. Bu kapasite sorununa çözüm bulmak üzere, İstanbul’un Avrupa
Yakasında yeni bir havaalanı yapımı gündeme gelmiş ve yapılması planlanan yeni projesinin
3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde uluslararası
ihalesine çıkılabilmesi için Yüksek Planlama Kurulunun 21.01.2013 T-1 No’ lu Kararı ile
DHMİ yetkilendirilmiştir. İstanbul yeni havalimanı, Yap-İşlet-Devret modeli ile 23 yıllık
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işletme hakkı karşılığında 2013 yılında ihale edilmiştir. İnşaat süreci üç aşamada
gerçekleştirilecektir. Birinci aşama 42 ay içinde tamamlanacaktır. 4 terminal binası, 6 pist ve
8 hava trafik kontrol kulesi ile 150 milyon yolcu kapasitesine sahip dünyanın büyük
havaalanlarından biri olarak 2017 yılında hizmet vermesi planlanmaktadır.
Geleceğe yönelik öngörüler; iktisadi ve sosyal refah bütünleşmesine ve demografik
büyüklüğe sahip mega-kentler arası hava trafiğinin yeni bir hava yolu haritası oluşturacağı
yönündedir. Kentleşme dinamikleri hava ulaşım sektörü ve havaalanları açısından belirleyici
olacak; bir kent küresel iş ve turizm ağlarına bağlantıları derecesinde hava ulaşımından pay
alacaktır. Aynı derecede, kentsel gelişim için yapılacak çabalar da hava ulaşımının gelişimini
doğrudan etkileyecektir.
Geleneksel olarak havaalanları, uçak aracılığıyla yolcu ve yük taşımacılığının içinde yer
aldığı sınırlı bir bölge olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel anlayış, bugün yerini daha geniş
ve kapsamlı bir modele bırakmıştır. Bu yeni modelle birlikte havacılık dışı faaliyetlerde
havaalanı kavramına dahil olmuş bulunduğu kent ve bölge ile birlikte değerlendirilme
kapsamına alınmıştır.
Havaalanı kentleri; “Airport City” ; “Aetropolis”; “Aviapolis” olarak adlandırılan bu
stratejik durum yeni bir mekansallık belirtmektedir. 2000 yılında Kasarda ve Lindsay
tarafından ortaya atılan bu kavram “aero=hava” ve “tropolis=büyük şehir” kelimelerinin bir
araya gelmesinden türemiştir. Kasarda’ ya göre bir bölgenin temel hava koridorları ileri
teknoloji mesleklerinin kümelendiği yerler haline gelmekte ve sonuçta havaalanı
kenti/aetropolisi ortaya çıkarmaktadır. Bu yeni mekansallık, kent ve havaalanlarının fiziksel
olarak ayrıldığı, ulaşımın tek kanalla sağlandığı yerleşim türü yerine, kent ve havaalanlarının
ortak bir zemine oturduğu ve çok kanallı ulaşımla bütünleştiği yeni yerleşimler olarak ortaya
çıkartmaktadır. Ulaşım sistemi ile kentsel gelişme arasındaki bu sıkı ilişki 19.yüzyılda
demiryollarında, 20.yüzyılda karayollarında ortaya çıkmış ve 21.yüzyılda havayolları ve
havaalanları önceliğinde yeniden tanımlanmıştır. Hava ulaşımının hız, emniyet ve çabukluk
özellikleri sayesinde havaalanları ileri teknoloji kullanan ticaretin ve işin merkezlerinin, ana
istikamet noktası olmaktadır. Havaalanı kenti modelinde alan anlayışı terminal dışına çıkmış
oteller, alışveriş merkezleri, konferans salonları, iş-ofis merkezleri de havaalanının birer
parçası olmuştur.
Hava ulaştırma sektöründe yaşanan gelişmeler, tutarlı hava ulaştırma politikalarının
uygulanması, turist sayısında meydana gelen artış, ticari ve kültürel anlamda düzenlenen
etkinliklere bağlı olarak yaşanan trafik artışı, hava ulaşımı altyapısı ve araçlarına doğru
yatırımlara ve yönetimine fırsat tanımıştır. Toplumun her kesiminin hava ulaşımına erişimini
sağlayabilmek adına ulusal havaalanı ağı sürekli geliştirilmeli, etkin planlama, nitelikli
fizibilite ve kapasite analizleri çerçevesinde genişletme ve modernizasyon çalışmaları
üzerinde durulması bu sektörün sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır.
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11.3. Havaalanlarının Ekonomik Rolü
Hemen hemen her sektörün bölgeye ve ulusal ekonomiye katkılarını ortaya çıkarmanın çok
önemli olduğunu vurgulayan çalışmalarda, temel faktörler farklı şekillerde ele alınmaktadır.
Ünitenin bu bölümünde hava ulaştırma alanında uluslararası otoritelerin yayımlandığı raporlar
dikkate alınarak, genelde hava ulaştırma ve özelde havaalanlarının ekonomik katkılarını
belirleyen temel faktörler sıralanıp hem ulusal hem de uluslararası düzeyde gerçekleşen
değerler sunulmuştur.
Küresel dünya hava ulaştırma sektörü milyonlarca insanın ve milyarlarca Amerikan Doları
değerindeki malların tüm dünyada hızlı hareketini sağlamaktadır. Dünya ekonomisinin hemen
hemen her sektörünün, dünya nüfusunun her kesiminden müşterilere hitap eden bu sektör için
önemli bir eleman olan havaalanları fabrikalar gibi, çeşitli kaynakları bir süreç içinde
değerlendirerek hava taşımacılığı çıktısını üretirler. Bulundukları bölge için havaalanları arz
ve talep kaynağı konumundadırlar. Diğer büyük endüstrilerde olduğu gibi havaalanları da
istihdam, refah, istikrar ve gelir kaynağı oluşturarak bölgede büyük bir “ekonomik değer”
yaratırlar. Bu katkının tanımlanabilmesi için ölçülebilir olması gerekmektedir. Bu açıdan, bu
bölümde hava ulaştırma sektörünün ekonomiye katkıları ele alınırken kullanılan temel
faktörler aşağıda, Şekil 11.1’ de gösterilmektedir.
Havayolu ile yolcu ve yük taşımacılığı, sosyal ve ekonomik yönden küreselleşmenin en
önemli bileşenlerindendir. Ticari hava taşımacılığı; dünya ekonomisinin gelişimine yön veren,
uzak mesafeleri birbirine bağlayıp sosyal ve kültürel gelişimi sağlayarak ulusların
yakınlaşması ile küreselleşmeyi beraberinde getirmektedir. Yirminci yüzyılda, diğer ulaştırma
araçları ile karşılaştırıldığında ciddi bir atılım ve büyüme gösteren havayolu taşımacılığı,
istihdam yaratmada da önemli sektörlerden biri durumuna gelmiştir. Küresel ticaretin
gelişimini hızlandırmış, turizm açısından yeni pazarlar ve fırsatlar sunulmasına imkan
tanımıştır. Teknolojik gelişim sonucu hava ulaştırmasında kullanılan uçakların hızı, menzilli
ve güvenilirliklerinin artması ile toplumların artması ile toplumların ve bireylerin refah
seviyelerinin ve harcanabilir gelirlerinin artmasıyla farklı kültürleri tanıma istekleri uzak
bölgelerde turizmi de geliştirmektedir. Talep ve rekabetin artmasına bağlı olarak düşen bilet
fiyatları; çok uluslu işletmelerin oluşturduğu ticari ağlar yolcu ve yük taşımacılığındaki payın
ve öneminin artmasına da neden olmaktadır.
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Şekil 11.1. Hava Ulaştırma Sektörünün Ekonomik Etkileri65
Havaalanı olmayan, hava ulaştırma hizmeti alamayan bölgelerin ekonomik gelişimi belirli
sınırlar içinde kalmaktadır. Uçak üretimini de içine alan hava ulaştırma sektörünün ekonomik
etkileri doğrudan, dolaylı ve uyarılmış eki hava ulaştırma dışındaki sektörleri de etkileyin
katalizör etkiler olarak sınıflandırmak mümkündür.
Hava ulaştırma sektörünün doğrudan ekonomik etkileri: Doğrudan hava ulaştırma
sektörü faaliyetlerinde yer alan istihdam ve bu sektörde çalışanların geliri, bu ekonomik
etkileri oluşturmaktadır. Havayolu, havaalanı, yer hizmetleri, havaaracı bakım, hava trafik
kontrol hizmetleri ile havayolu işletmelerine havaaracı ve yedek parça satan üretici firmaların
faaliyetleri sonucu yaratılan istihdam ve gelir seviyesi bu kapsamda ele alınmaktadır.
Hava ulaştırma sektörünün dolaylı ekonomik etkileri: Hava ulaştırma faaliyetlerinin
yerine getirilmesinde destekleyici rol oynayan iş kolları bu kapsam içinde yer almaktadır.
Havaalanı ve diğer ek tesisleri yapan inşaat firmaları, yakıt ikmal ve her türlü mal tedarikçileri
ile bilgi teknolojileri, çağrı merkezleri, muhasebe gibi geniş bir hizmet sektörü faaliyetleri
sonucu ortaya çıkan istihdam ve gelir etkilerini içermektedir.
65

Oktal ve diğerleri, 2007 : 17
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Hava ulaştırma sektörünün uyarılmış (çarpan) ekonomik etkileri: Hava ulaştırma
sektöründe doğrudan ve dolaylı olarak istihdam edilen iş gücünün ihtiyaçları doğrultusunda
sağlık, eğitim, eğlence gibi alanlarda gerçekleştirilen satın almalar sonucu yaratılan ekonomik
etkilerdir.
Hava ulaştırma sektörünün katalizör ekonomik etkileri: Bir bölgede hava ulaştırma
sektörünün yapılanması o bölgede var olan ve havacılığın başlamasına bağlı olarak o bölgede
açılan yeni iş kolları ve sektörlerin büyümesine, verimliliklerinin artmasına yardımcı
olmaktadır. Bu boyutu ile bakıldığında hava ulaşımının diğer sektörler üzerindeki etkisi
doğrudan, dolaylı ve uyarılmış etkilerinin toplamından daha fazla olmaktadır.
Genelde hava ulaştırma sektörünün ekonomiye katkıları özelde havaalanları için de geçerlidir.
Ekonomik etkiler temelde doğrudan, dolaylı, uyarılmış ve katalizör etki olarak ele
alınmaktadır. Havaalanlarının hem ulusak hem de yerel ekonomiye etkileri iki safhada
incelenebilir;
 Birincisi havaalanı inşaat safhasında yaratılan doğrudan, dolaylı ve uyarılmış
ekonomik etkilerin her birinin yarattığı istihdam, gelir ve Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
(GSYH) olmak üzere belirlenir.
 İkinci safha, havaalanı faaliyet safhasıdır. Bu safhada da ekonomik etkileri ortaya
koyabilmek amacıyla havaalanı operasyonuna bağlı yaratılan doğrudan, dolaylı ve
uyarılmış ekonomik etkiler ile her birinin yarattığı istihdam, gelir ve GSYİH belirlenir.
Havaalanlarının katalizör etkisi üzerinde çalışılacak, ölçülebilir hale getirilecek zor
konulardan birisidir. Birçok alanı ve sektörü kapsayabilmektedir. Havaalanlarının katalizör
ekonomik etkileri arasında; uluslararası seyahat maliyetlerinin azalması, dünya ticaretinin
gelişimi, yeni pazarlara giriş imkanı yabancı yatırımcıların bölgeye kolay ulaşımı, rekabet ve
Pazar hacminin artışı, kümelenme ekonomisine etkileri ve turizm sektörünün gelişimine
katkısı sayılabilmektedir. Yapılan araştırmalar, genellikle turizm sektörüne olan katalizör
etkiler üzerinde durmaktadır.
Hava ulaştırma sektörünün etkilerine paralel olarak havaalanlarının da ekonomik etkilerini
temelde dört ana başlık altında sınıflandırabiliriz. Bunlar;
1. Havaalanlarının doğrudan ekonomik etkisi: Havaalanı faaliyetleri ile doğrudan
ilişkili olan istihdam ve gelir yapısının ekonomik etkileridir. Havaalanı içinde ve yakın
bölgesinde yaratılan istihdam en çok üzerinde çalışılan ev ölçülebilen ekonomik
etkidir. Havaalanlarında doğrudan istihdam yaratılan iş alanları şu şekilde
sıralanabilir:
a. Havaalanı işletmecisi,
b. Havayolu işletmeleri,
c. Yer hizmeti,
d. İkram,
e. Kargo işletmeleri,
f. Hava trafik hizmeti sunanlar,
g. Genel havacılık işletmeleri,
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h. Uçak bakım ve uçak parçası satan işletmeler
2. Havaalanlarının dolaylı ekonomik etkisi: Havaalanı mevcudiyetini ve faaliyetlerini
desteklemek amacıyla mal ve hizmet üreten diğer sektörlerin oluşturduğu tedarik
zincirinde yaratılan istihdam ve gelir etkileridir. Yakıt ikmal, ikram işletmelerine
yiyecek satan toptancılar, havaalanı yapımındaki inşaat işletmeleri, uçak yedek parça
tedarikçileri, havaalanındaki perakende mağazalarında satışı yapılan malların
üreticileri, çağrı merkezleri, bilgi teknolojileri ve havayolu işletmelerine muhasebe ve
hukuk hizmeti sunan işletmeler, seyahat acenteleri gibi çeşitli meslek dalları.
3. Havaalanlarının uyarılmış (çarpan) ekonomik etkisi: Bölgede doğrudan ve dolaylı
ekonomik etki yaratan iş kollarında çalışanların banka, restoran, market, ev
dekorasyon, sağlık hizmeti gibi ulusal ekonomiye gelir sağlayıcı mal ve hizmet üreten
perakende mağazalarında yaratılan istihdam ve buralarda satın almalara bağlı
harcamalarıyla yaratılan gelirdir.
4. Havaalanlarının katalizör etkisi: Havaalanları geniş ekonomik fayda yaratabilecek
gerekli alt yapıyı sağlamaktadırlar. Havaalanının bir bölgedeki varlığı ve faaliyetleri,
erişilebilirlik sağladığı için bölgeye yeni yatırımcıları çekmekte, yatırım ve iş yeri
seçiminde etkili olmaktadır. Havaalanının olduğu bölgelerde turizm, konaklama
tesisleri, sosyal faaliyet merkezleri, kültür merkezleri, alışveriş merkezleri ve benzeri
iş olanakları artmakta, bölgeye kazanç sağlanmaktadır. Bu gelişmeler bölgede arazi
kullanım yapısını da şekillendirirken göçlerin başlamasıyla nüfus artışı ve demografik
yapısı da değişmektedir. Havaalanları aynı zamanda farklı ulaşım türlerinin birleştiği
aktarma noktası özelliği de taşımaktadırlar. Bu sayede bölge, stratejik açıdan önemli
bir konuma gelmektedir. Dünya genelinde havaalanlarında dair raporlar hazırlayan
uluslararası kurum ve kuruluşlar havaalanlarının katalitik ekonomik etkilerini dört ana
başlık altında toplamaktadırlar:





Ticaret,
Yatırım,
Turizm
Verimlilik

Bu etkiler aşağıda kısaca açıklanmıştır:
 Ticaret: Hava ulaşım ihraç/dış satım pazarlarına bağlantı sağlar
 Yatırım: Uluslararası havaalanları yakınlarında depolama, üretim imkanı şirket
yerleşim kararlarında önemlidir.
 Turizm: İş amaçlı, eğlence amaçlı turizm gelişiminde hava ulaştırma önemli bir
etkendir. Turizm bağlantılı otel, restoran, araç kiralama, dinlenme ve eğlence
merkezleri de aynı ölçüde desteklenmektedir.
 Verimlilik: Hava ulaştırma yolu ile yeni, uzak, yakın, bölgesel, küresel pazarlara
erişime imkan tanımakta, bu ulaşım türü sayesinde yeni iş alanları ve kalifiye personel
bölgeye çekilebilmektedir.
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2012 verilerine göre, dünyada 2.97 milyar yolcu taşınmış, 58,1 milyon istihdam yaratılmış,
söz konusu istihdam 2,4 trilyon ciro ile Amerikan Doları küresel ekonomiye katkı sağlamıştır
(Hava Ulaştırma Faaliyet Grubu, - Air Transport Action Group) ATAG 2014 yılı sektör
raporuna göre; dünya hava ulaştırma sektöründe 58,1 milyon istihdam (470.000 havaalanı
işletmecisi için çalışanlar; 4.602.000 havaalanında perakende mağaza, araç kiralama, kargo,
ikram acentelerinde çalışanlar ile gümrük ve göçmen bürolarındaki kamu çalışanları;
2.272.000 havayolu işletmesi personeli; kokpit ve kabin görevlileri, yöneticiler, yer hizmeti,
bilet kontrol, eğitim, bakım personel; kokpit ve kabin görevlileri, yöneticiler, yer hizmeti,
bilet kontrol, eğitim, bakım personeli; 1.203.000 sivil uçak motor, gövde ve parça tasarımcısı,
mühendis; 195.000 seyrüsefer hizmet sağlayıcıları, hava trafik kontrol personeli ve yöneticiler
sağlamış; küresel ekonominin GSYİH % 3,4 oranına denk gelen 2,4 trilyon Amerikan Doları
küresel ekonomik etki (doğrudan, dolaylı, uyarılmış ve turizm katalizör etki dahil) yaratılmış;
2012 yılında her gün 8.6 milyon yolcu, 99.700 uçuş ile taşınmıştır. 2032 yılı öngörüleri ise;
6,63 milyar yolcu, 103,1 milyon istihdam ve 5,8 trilyon Amerikan Doları ekonomik katkı
olarak belirlenmiştir.
Tablo 11.3. Hava Ulaştırmanın Küresel Ekonomik Etkileri66
KÜRESEL
EKONOMİK
ETKİLER

GSYİH (MİLYAR $) KÜRESEL

İSTİHDAM

EKONOMİYE

2004

2012

2004

2012

Doğrudan

5.0

8.7

275

606

Dolaylı

5.8

18.6

375

1.303

Uyarılmış

2.7

23.2

175

1.627

Katalizör (Turizm)

15.5

58.1

1.180

2.434

Tablo 11.3’ te hava ulaştırma sektörünün küresel boyutta doğrudan, dolaylı, uyarılmış ve
turizm sektörünü konu alan ekonomik etkileri 2004 ve 2012 yılları itibariyle yer almaktadır.
Hava ulaştırmanın ekonomik katkısının giderek artan bir eğilim içinde olduğu görülmektedir.
Tablo 11.4. Avrupa Havaalanları Toplam Ekonomik Etkileri67
BÖLGE

ULUSAL GSYİH’

İSTİHDAM

GSYİH € MİLYAR

EU 28

8.970.000

541.4

4.1

EFTA

326.800

38.0

4.3

DİĞER ÜLKELER

3.047.100

95.1

3.6

TOPLAM AVRUPA

12.343.900

674.5

4.1.

66

ATAG, 2004

67

ACI Europe, 2015

YA % ORANI $
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Avrupa’da havaalanlarının istihdam ve GSYİH açısından toplam (doğrudan, dolaylı,
uyarılmış ve katalizör) ekonomik etkileri Tablo 11.4’ te verilmektedir. İlk satırda, Avrupa
Birliği üyesi 28 ülkenin verileri yer almaktadır. İkinci satırda, Norveç, İsviçre, İzlanda ve
Lihtenştayn’ ın oluşturduğu Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde (EFTA) havaalanı ekonomik
etkilerine yer verilmiştir. Ancak, Lihtenştay’ da havaalanı olmadığı için sadece 3 ülkeye ait
değerler bulunmaktadır. Diğer ülkeler kategorisinde Türkiye, Ukrayna, Rusya, İsrail,
Gürcistan, Bosna-Hersek, Belarus, Arnavutluk, Makedonya, Moldova, Monako, Karadağ,
Sırbistan bulunmaktadır.
Avrupa havaalanları arasında yapılan araştırma sonuçlarına göre, toplam ekonomik katkıda
istihdam sıralamasında ilk beşte yer alan ülkeler aşağıda verilmektedir:
1. Türkiye
1.456.900
2. İspanya
1.334.700
3. Almanya
1.267.400
4. Birleşik Krallık
1.171.100
5. Fransa
1.141.900
Yine, Avrupa Ülkelerinde katalizör etki içinde yaratılan istihdama bakıldığında ilk beş ülke
ise;
1. Türkiye
979.900
2. İspanya
895.800
3. Almanya
745.400
4. Fransa
712.500
5. Birleşik Krallık
679.700
olarak sıralanmıştır. Doğrudan, dolaylı ve uyarılmış ekonomik etki alanında yaratılan toplam
istihdam sıralamasında ilk beş ülke;
1. Almanya
522.000
2. Birleşik Krallık
491.400
3. Türkiye
477.000
4. İspanya
438.900
5. Fransa
429.400 olarak belirlenmiştir.
Hızlı bir büyüme gösteren ve bu durumu sürdüren ülkemizin ilk sıralarında yer alması şaşırtıcı
değildir. Ancak yine aynı araştırma içinde verilen bir diğer sıralamada ülkemizin ilk
sıralardaki yerini kaybettiği görülmektedir. Doğrudan, ekonomik etki yaratan alanda ortalama
ödenen ücretlerde ilk beş sırada; Norveç 88.300; İsviçre 88.200; Finlandiya 55.700;
Lüksemburg 53.900; Danimarka 53.100 Avro ile yer alırken Türkiye’ de 13.000 Avro olarak
gösterilmiştir.
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Tablo 11.5. Avrupa Havaalanları Katalizör Ekonomik Etkileri68
BÖLGE

ULUSAL GSYİH’

İSTİHDAM

GSYİH € MİLYAR

EU 28

5.711.400

338.0

2.6

EFTA

148.900

19.0

2.1

DİĞER ÜLKELER

2.033.200

69.7

2.6

TOPLAM AVRUPA

7.893.500

426.7

2.6

YA % ORANI $

Tablo 11.5 ve 11.6’ ya bakıldığında, istihdam ve GSYİH miktar ve oranları Avrupa Birliği
üyesi 28 ülke, EFTA üyesi 3 ülke ile Türkiye’nin de yer aldığı diğer ülkeler kapsamında hem
katalizör ekonomik etkiler (Tablo 11.5) hem de doğrudan, dolaylı ve uyarılmış etkilerin
toplamı (Tablo 11.6) görülmektedir.
Tablo 11.6. Avrupa Havaalanları Doğrudan + Dolaylı + Uyarılmış Ekonomik Etkiler69
BÖLGE

ULUSAL GSYİH’

İSTİHDAM

GSYİH € MİLYAR

EU 28

3.258.600

203.4

1.6

EFTA

177.900

19.0

2.1

DİĞER ÜLKELER

1.013.900

25.4

1.0

TOPLAM AVRUPA

4.450.400

247.8

1.5

YA % ORANI $

11.4.Havaalanlarının Sosyal Rolü
Havaalanının bir bölgedeki mevcudiyeti o bölgenin demografik yapısını da etkilemektedir.
Havaalanları yalnızca iş alanları geliştirmek, yeni is sahalarının açılmasına öncülük etmekle
kalmaz; aynı zamanda çevresindeki yerleşim merkezlerinin sosyal konumlarını da etkilerler.
Havaalanlarının sosyal etkileri 1920’li yılların ortasından sonra önemli değişiklikler
yaşamıştır. Toplu ulaşımda havaalanları yerel ölçekte belediyelerin ulusal ölçekte milletin
gururu; kentin gelişiminde önemli bir etken; serbest pazarda adını duyurmak isteyen girişimci
için de fırsat olarak özel bir yer edinmiştir. Özellikle savaştan sonra kendisini güvende
hissetmek isteyen halkın havaalanlarının gelişimini desteklediği görülmüştür.
Havaalanlarının bulunduğu bölge ve özellikleri, mülkiyet ve işletim şekli, talebin yoğunluğu
ve demografik yapısı gibi birçok etken havaalanlarının sosyal etkilerinin bölgeden bölgeye ve
havaalanından havaalanına değişiklikler gösterdiğinden bu etkileri kesin sınırlar çizerek
sınıflandırmak güç bir hale gelmektedir. Uzak bölgelere erişilebilirlik ve o bölgeye sağlanan
refah etkisi, bölgelerin birbirleriyle bağlantıları sağlandığında yeni iş imkanları ve yeni
kurulacak iş yerleri için yerleşim yeri seçiminde belirleyici olmaktadır. Bölgesel planlama ile
68
69

ACI Europe,2015
ACI Europe,2015
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uyum sağlanması, bölgenin dışa açılımı ile bölgedeki sosyal ve kültürel değerlerin yeniden
ortaya çıkması ve sürdürülmesine etki etmektedir.
Çeşitli şekillerde ortaya çıkan havaalanlarının sosyal katkıları aşağıda yer almaktadır:
 Uzak bölgelere ve ülkelere ulaşım imkanı: Özellikle diğer taşımacılık araçları ile
ulaşımın sınırlı ve zor olduğu bölgelerde yaşayanların diğer yerleşim bölgelerine
kolayca ulaşabilmelerinde hava taşımacılığı önemli rol oynar. Bu amaç için
geliştirilmiş olan küçük ölçekli havaalanları arasında gerçekleştirilen uçuşlar
sayesinde, geri kalmış bölgelerde yaşayanların hastane, eğitim ve posta ile haberleşme
gibi temel ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri ve ülke içerisinde yaşayan her
bireyin aynı refah seviyesine ulaşabilmeleri sağlanabilmektedir. Modern dünyanın
gereği eğitim, kültür ve spor faaliyetlerin düzenlendiği programlara katılabilirliğin
sağlanması ve bu programların gelişimi hava ulaşım sektörünün gelişimine bağlı
görünmektedir. İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi dağınık yerleşim alanlarının olduğu
kuzey ülkeleri için hava ulaşımı ticaretin vazgeçilmez unsuru durumundadır.


Sürdürülebilir kalkınmaya katkı:
Uluslararası
turizmi
destekleyerek,
yaygınlaşmasına yardımcı olup dünya genelinde yeni iş imkanları yaratılmasına,
ülkelerin vergi gelirlerinin artmasına yardımcı olmaktadır. Turizm odaklı koruma
altına alınmış bölgeler ile kültürel zenginliklerin ve doğal çevrenin daha iyi
korunmasına, turizmden elde edilen gelirlerden doğanın ve kültürel kaynakların
korunması için ödenek ayrılmasına ve çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı
sağlamaktadır.



İnsani yardımların zamanında yerine ulaştırılabilmesi imkanı: Hava ulaşımı,
doğal afetler, açlık veya savaş durumlarında insani yardımların bölgeye
ulaştırılmasında, doğal afete maruz kalmış veya kalacak bölgelerin boşaltılmasında
önemli rol oynamaktadır. Özellikle afetin/savaşın olduğu bölgelere ulaşımın diğer
taşımacılık türleri ile zor olduğu durumlarda hava ulaşımı daha da önemi
kazanmaktadır. Ayrıca, dünya genelinde zamanın önemli olduğu durumlarda hava
ulaşımı ilk seçenek olmaktadır.



Bölge halkının refahına katkı: Hava ulaşımı farklı kültürlerden ve uluslardan gelen
insanların birbirlerini daha iyi anlamalarına ve bütünleşmelerine olanak sağlar. Bilet
fiyatlarının ucuzlaması ve uçuş tarifelerindeki artış, insanları daha uzak yerlere tatil
amaçlı seyahate yöneltmektedir. Hava ulaşımı sayesinde her zaman bulunamayan
mevsimlik sebze ve meyvelere yılın her döneminde uygun fiyatlarla ulaşma mümkün
olabilmektedir.

Havaalanları ulusal ve bölge ekonomisi açısından lokomotif görevi üstlenmektedir. Bölgesel
erişilebilirlik arttıkça sosyal alanda hayat standardı artmakta ve bölge halkının yaşam
kalitesine olumlu yansımaktadır.
Ekonomik etkiler ölçülebilir olduğundan sınıflandırmak ve grafik haline getirmek daha kolay
iken; sosyal katkıları belirlemek ve ölçmek aynı ölçüde kolay değildir. Üstelik ekonomik
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etkilerin aynı zamanda sosyal faydaya da dönüşebilmesi söz konusudur. Sözgelimi, ekonomik
etkinin en önemli belirleyicisi istihdamdır. İstihdam yaratma ile elde edilen gelir bireylerin
yaşam kalitesini artırmakta, uzak mesafelere erişimini sağlayarak sosyal hayata dahil etmekte
ve toplumsal bütünleşmeyi sağlamaktadır.
Havaalanlarının yerleşim yeri konusunda da belirleyici etkisi bulunmaktadır. Hava ulaşımını
düzenli kullananların bilinçli olarak havaalanı yakınlarında yaşadıkları söylenebilir.
Sözgelimi, Stockholm’ de yapılan bir araştırma, yöneticilerin ve akademisyenlerin büyük bir
bölümünün havaalanının bulunduğu şehrin kuzey bölgesinde yaşamayı tercih ettikleri ortaya
koymuştur.
Eğitim, sağlık, kültür değişimi açısından hava ulaştırma ve aktarma noktaları olarak sosyal
birleştirmeyi sağlamaktadır. Havaalanları diğer ulaştırma türleri ile birlikte, bireylerin
hareketlilik özgürlüğüne geniş imkanlar tanımaktadır.
Hava ulaşımı, diğer ulaştırma türleri ile karşılaştırıldığında Ar-Ge çalışmaları ve teknolojiye
yapılan yatırımlar sayesinde çevre dostu olma yönünde ilerlemektedir. Çevreye daha az zarar
verme, sosyal faydalarını artırma düşük maliyetli havayolu işletmeleri ile daha çok sayıda
hedef kitleye ulaşma yönündeki çabalar ile sürdürülebilir kalkınmaya önemli etkileri
bulunmaktadır.

11.5.Havaalanlarının Çevresel Etkileri
Havaalanları diğer taşımacılık sistemleri gibi bulundukları bölgeye sosyal ve ekonomik
açıdan büyük canlılık getirmelerine rağmen, başta gürültü ve hava kirliliği olmak üzere çeşitli
olumsuz çevresel etkilere de yol açmaktadırlar. Küresel anlamda, hava taşımacılığı yoluyla
dünya atmosferine her yıl yaklaşık 750 milyon ton kirlilik bırakılarak ozon tabakasına zarar
verilmekte ve sera etkisine yol açılmaktadır. Bölgesel anlamda ise bir havaalanı çevresine
gürültü ve hava kirliliği (emisyon) yaratıp, sıvı ve katı atıklar bırakarak hem doğal çevreyi
hem de insan sağlığını tehdit etmektedir.

Şekil 11.1. Havaalanlarının Olumsuz Çevresel Etkileri ve Ekonomik ve Sosyal Katkıları70
Sivil havacılık faaliyetlerinin çevre üzerinde yarattıkları olumsuz etkiler aşağıdaki gibi
70

And. Ünv. Görsel Arşivi
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özetlenebilir:
 Havaalanı yakınlarında hava kirliliği
o Uçak motorundan çıkan gazlar
o Havaalanı yer faaliyetlerinde kullanılan motorlu araçlardan çıkan gazlar
o Havaalanı ile şehir arasındaki ulaşımı sağlayan araçlardan çıkan gazlar
 Küresel ısınma
o Asit yağmurlarına da yol açabilecek uzun süreli hava kirliliği
o Sera etkisi
o Ozon tabakasının zarar görmesi
 Uçak gürültüsü
o Uçak hareketlerinden doğan gürültü
o Havaalanında uçak motor testi sonucu olan gürültü
o Sesten hızlı uçakların yarattığı gürültü patlaması
 Uçak kazaları
o Uçak kazaları sonucu ölümler, yaralanmalar, mal ve mülke verilen zararlar
o Acil durumlarda uçakların yakıtlarını boşaltması
 Sıkışıklık ve gecikmeler
o Havaalanı içinde ve havaalanına ulaşımdaki karayolunda trafik tıkanıklığı
 Havaalanı inşası
o Arazinin işgali
o Toprak erozyunu
o Su kaynaklarının kirlenmesi
o Flora ve fauna üzerindeki etkisi
 Havaalanı çevresindeki su ve toprak kirliliği
o Havaalanı atıklarının yol açtığı su kirliliği
o Yakıt ve yağ tanklarından sızıntı sonucu oluşan kirlilik
 Havaalanı atıkları
o Uçak servis ve bakımında çevreye zararlı maddelerin kullanımı
o Havaalanının ve gelen uçakların yiyecek, içecek ve temizlik atıkları
Havaalanlarında gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda çevreye olan etkiler gürültü, hava
kirliliği, su kirliliği, katı atık ile arazi kullanımı ve doğal hayat olmak üzere beş genel başlık
altında sınıflandırılabilir.
 Gürültü: Bir havaalanının faaliyete geçmesi ile ortaya çıkan en önemli çevre sorunu
gürültüdür. Özellikle yer seçimi yapılırken şehir dışında bir bölgede kurulan
havaalanı, kentsel gelişim sonucunda yerleşim alanları içerisinde kalarak gürültü
sorununa neden olmaktadır. Gürültünün bu bölgede yaşayan kişilerin yaşam
kalitelerini etkileyerek fiziksel fizyolojik, psikolojik ve performans etkileri gibi sağlık
etkileri olmaktadır. Havaalanı faaliyetleri sırasında oluşan gürültü kaynakları
genellikle uçak gürültüsü ve yerdeki gürültü şeklinde ele alınmaktadır.
İniş, kalkış ve havadaki uçuş esnasında ortaya çıkan uçak gürültüsü, o bölgede
yaşayan çok fazla sayıda insanı etkilemektedir. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’
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nün (International Civil Aviation Organization – ICAO) yayınladığı “Gürültü
Sertifika Standartları” na ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak bir uçağın neden
olduğu gürültü günümüzde önemli ölçüde azalsa da hava taşımacılığındaki büyümeye
paralel olarak artan uçak sayısı ile sorun devam etmektedir. Havaalanında; uçağın yer
hareketinden, kullanılan yedek güç kaynaklarından, yer hizmet araçlarından, havaalanı
yer araç trafiğinden, uçak motor testlerinden ve acil durum araçlarının sirenlerinden
kaynaklanan gürültü söz konusu olmaktadır. Havaalanı büyüklüğü, yerleşim planı ve
havaalanında gerçekleştirilen faaliyetlerin türü yerdeki gürültüyü artırmaktadır. Bazı
büyük havaalanlarındaki gürültü seviyeleri büyük fabrikalarının yol açtıkları gürültü
seviyelerine benzer özellikler göstermektedir.


Hava Kirliliği: Havaalanları ve uçaklar yerel ve küresel ölçekte hava kalitesini
olumsuz yönde etkileyen çok miktarda toksik emisyon üretilmesine yol açmaktadırlar.
Havaalanlarında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu olan emisyonlar nedeni ile büyük
havaalanları önemli ölçüde hava kirliliği yaratmaktadırlar. Toksik emisyon ile ilgili
olarak havaalanları büyük endüstriyel fabrikalar ile karşılaştırıldığında, oksit ve uçucu
organik bileşik (VOCs, Volatile Organik Compounds) emisyonu petrol rafinerileri,
enerji istasyonları ve kimyasal ürünler üreten fabrikalar ile birlikte ilk sıralarda
görülmektedir. Örneğin; JFK Havaalanı’ nın, New York şehrindeki en büyük nitrojen
oksit ve ikinci en büyük VOCs kaynağı olduğu bilinmektedir. Almanya’ nın en büyük
havaalanı olan Frankfurt Havaalanı’ nda yapılan bir çalışma; havaalanının bu bölgede
yanmamış hidrokarbonların % 74’ ünden, karbon monoksit, sülfür dioksit ve nitrojen
dioksitin % 40 – 44 ‘ ünden sorumlu olduğunu göstermiştir. Bir havaalanında hava
kirliliğine neden olan kaynaklar aşağıda sıralanmıştır:
o Uçak: Uçağın yaklaşma, iniş, taksi, aprona giriş, park yerinden çıkış, kalkış ve
tırmanış safhaları.
o Yedek güç kaynakları: Uçak motorları çalışmak iken aydınlatma,
ısıtma/soğutma için uçağa elektrik ve basınçlı hava sağlayıcıları,
o Yer ulaşım araçları: Havaalanına gelen ve havaalanından giden otobüs, taksi,
kamyon, özel araç gibi tüm yer araçları.
o Yer hizmet araçları: Havaalanında uçağın yüklenmesi ve boşaltılması
esnasında uçağa yer hizmeti vermek amacıyla kullanılır ve uçak çekicilerini,
motor çalıştırma ünitesini, yükleyicileri, bagaj arabalarını, iklimlendirme
ünitelerini, kargo taşıma araçlarını, bagaj yükleme bantlarını, hizmet araçlarını,
otobüsleri, arabaları, kamyonetleri, kar küreyicileri ve süpürme araçlarını
kapsar.
o Diğer kaynaklar: Isınma, jeneratör, itfaiye eğitimi, uçak motor testi, yakıt
tankları, boyama, buz çözme ve buz önleme faaliyetleri sonucu oluşan
emisyonlar.



Su Kirliliği: Yeraltı ve yüzey suları kirleticilerine karşı gösterilen hassasiyet aslında
aynı zamanda toprak kirliliği ve vahşi hayat korumasına da yöneliktir. Aşağıda
sıralanan faaliyetler sonucu havaalanlarından yüzey ve yeraltı suyu kirliliği
oluşmaktadır:
o Bakım ve ikmal faaliyetleri sırasındaki ya ve yakıtın dökülmesi ve yere
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o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

sıçramaları,
Havaalanı yer hizmet araçlarının ve hava araçlarının yıkanması,
Çeşitli kimyasalların dolum ve boşaltım sırasında dökülmesi ve yere
sıçramaları,
Havaalanı içinde yer alan bakım ikmal faaliyetleri dışında kullanılan, boya,
buz önleyici gibi kimyasalların dolum ve boşaltımı sırasındaki dökülmeleri ve
sıçramaları,
Karayollarının, apron, pist temizliği, havaalanı sahasında yer alan her türlü sıvı
depolarından meydana gelen sızıntı,
Uygun şekilde depolanmayan veya araziye bırakılan malzeme,
Havaalanı çevresindeki özellikle çim alanların ve pist etrafındaki arazilerin
yeşillendirilme çalışmalarında kullanılan inorganik tarım ilaçları,
Atıkların uygun olmayan şekilde araziye bırakılması,
Terminal binası atık su sistemi,
Eğitim amaçlı veya ihtiyaç halinde açık veya kapalı alanlarda gerçekleştirilen
yangın söndürme faaliyetleri,
Uçak kazaları ve
Havaalanı inşaatı hem toprağı hem de yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesine
sebep olmaktadır.



Katı Atık: Günümüzde büyük ölçekli havaalanlarında küçük bir kasabada üretilen
karı atık kadar atık üretilmektedir. Havaalanındaki faaliyetlerin neden oldukları katı
atıklar aşağıda sınıflandırılmıştır:
o Terminal binasındaki yolcu ile kargo taşımacılığından kaynaklanan ofis ve
ambalaj atıkları,
o Terminal binası içindeki yiyecek içecek tesislerinin atıkları,
o Havaaracı ve havaalanı yer hizmet araçlarının bakımından kaynaklanan katı
atıklar,
o Havaalanı yapısı içinde yer alan sağlık birimleri içinde zaman zaman yapılan
müdahaleler sonucu ayrı bir katık kategorisi olan tıbbi atıklar,
o Havaalanına gelen ve yer hizmeti alan uçakların içi temizlendiğinden yiyecek
içecek atıkları,
o Uçak kazaları sonucu oluşan atıklar ve
o Havaalanı inşaatı sonucu oluşan atıklar hem toprağı, yeraltı ve yüzey su
kaynaklarını hem de çevredeki doğal hayatı olumsuz yönde etkilemektedir.



Arazi kullanımı ve doğal hayatı: Havaalanı arazi seçimi, çevresel etkilerin
azaltılması konusunda en önemli faktördür. Sözgelimi, havaalanı sulak alanların
yakınlarına inşa edildiğinde su kirliliğine, yerleşim alanlarına yakın inşa edildiğinde
ise gürültü ve hava kirliliğine olan etkileri artmaktadır. Diğer önemli bir husus da
havaalanının inşası ile havaalanı çevresindeki bitki ve hayvan varlığına olan olumsuz
etkisidir. Arazi seçiminde aynı zamanda kültürel miras değerleri de göz önünde
bulundurulmalıdır.
Görüldüğü gibi havaalanlarının bir bölgede bulunması ve faaliyetleri sonucu birçok
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açıdan çevresel etkilere yol açılmaktadır. Yukarıda sıralanan organizasyonların
tavsiyeleri doğrultusunda ulusal düzeyde talimatlar ve yönetmelikler bulunmaktadır.

Uygulamalar


Hava Ulaştırma sektörünün gelişimi araştırınız?



Havaalanlarının rolleri nelerdir?



Havaalanlarının ekonomik rolü nedir?



Havaalanlarının sosyal rolü nedir?



Havaalanlarının çevresel etkilerini araştırınız?
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Uygulama Soruları


Hava Ulaştırma sektörününü anlatınız?



Hava Ulaştırma sektörünün gelişimi nasıl oluştu?



Havaalanlarının çevresel etkileri nelerdir?



Havaalanlarının ekonomik ve sosyal rollerini anlatınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde havaalanlarının bulundukları bölge ve ülke için ekonomik rolü ve önerileri
açıklanarak, havaalanlarının bulundukları bölge için sosyal katkıları irdelenmiştir.
Ayrıca havaalanları ve faaliyetlerinin çevreye verdiği olumsuz etkileri saptanarak ekonomik
ve sosyal katkılarını arttırıcı, çevresel etkileri azaltıcı unsurlar tanımlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Türk hava taşımacılığı sisteminin rekabete açıldığı serbestleşme hareketinin yılı
aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1913
b. 1943
c. 1983
d. 2003
e. 2013
2. Dünyada yaygınlaşan serbestleşme eğilimini havaalanı sahipliği ve işletimi üzerindeki
etkileri arasında sayılamaz?
a. Kamu sahipliği ve işletiminin sürdürülmesi
b. Kamu sahipliğinde özel sektöre işletimi hakkının verilmesi
c. Özel sektörün sahipliği ve işletim hakkının uygulanması
d. Kamu-özel sektör işbirliğinin başlatılması
e. Uluslararası işletmelerle kiralama sözleşmesinin imzalanması
3. Aşağıdakilerden hangisi havaalanlarının sosyal etkilerinden biridir?
a. İşgücü yaratma
b. Yeni iş olanakları sağlama
c. Gayrisafi milli hasılaya katkı
d. Sürdürülebilir kalkınmaya katkı
e. Yeni yatırımcıları bölgeye çekme
4. Avrupa havaalanları arasında istihdam sıralamasında Türkiye kaçıncı sıradadır?
a. 5
b. 7
c. 3
d. 1
e. 2
5. Aşağıdakilerden hangisi havaalanında hava kirliliğine neden olan kaynaklardan
değildir?
a. Uçak
b. Yedek güç kaynakları
c. İçecek su kaynağı
d. Yer ulaşım araçları
e. Yer hizmet araçları
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6. 2012 verilerine göre dünyada taşınan yolcu sayısı nedir?
a. 2,97 milyar
b. 1,0 milyar
c. 1,8 milyar
d. 2,5 milyar
e. 2,0 milyar
7. Aşağıdakilerden hangisi havaalanlarının katalitik ekonomik etkileri içerisinde yer
almamaktadır?
a. Ticaret
b. Yatırım
c. Turizm
d. Etkililik
e. Verimlilik
8. Havaalanı kentleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Airport City, Aetropolis ve Aviapolis olarak da adlandırılır.
b. İleri teknoloji mesleklerinin yoğun olduğu yerler haline gelmektedir.
c. Kent ve havaalanlarının fiziksel olarak ayrıldığı, ulaşımın tek kanalla
sağlandığı yerleşim türüdür.
d. Hava ulaşımının hız, emniyet ve çabukluk özellikleri ile havaalanları ana
istikamet noktası olmaktadır.
e. Havaalanı kenti modelinde alan anlayışı terminal dışına çıkmıştır.
Havaalanında uçağın yüklenmesi ve boşaltılması esnasında uçağa yer hizmeti vermek
amacıyla kullanılır.
 Bagaj arabalarını, iklimlendirme ünitelerini, kargo taşıma araçlarını, bagaj yükleme
bantlarını ve kar küreyicileri gibi çok çeşitli araçları kapsar.
9. Yukarıda özellikleri verilen araç hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a. Yer hizmet araçları
b. Yer ulaşım araçları
c. Yedek güç kaynakları
d. Yardımcı uçak ekipmanları
e. Diğer araçlar



I.
Asit yağmurlarına da yol açabilecek uzun süreli hava kirliliği
II.
Sera etkisi
III.
Uçak motorundan çıkan gazlar
IV.
Ozon tabakasının zarar görmesi
10. Yukarıdakilerden hangisi sivil havacılık faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz
etkilerinden küresel ısınma ile ilgili değildir?
a. Yalnız III
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b.
c.
d.
e.

Yalnız IV
II ve III
III ve IV
I,II ve IV

CEVAPLAR
1 c, 2 a, 3 d, 4 d, 5 c, 6 a, 7 d, 8 c, 9 a, 10 a
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12.HAVAALANI KAVRAMI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.HAVAALANI KAVRAMI
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Havaalanı Temel Kavramları
Havaalanlarının Sınıflandırılması
Havaalanı Sertifikasyonu
Havaalanı Yayınları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Havaalanı temel kavramları nelerdir?



Havaalanı kodları nelerdir?



Havaalanı bölümleri nelerdir?



Havaalaını ile ilişkili genel tanımlar nelerdir?



Havaalanının sınıflandırılması nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Havaalanı Temel Kavramları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Havaalanı hakkında bilgi
sahibi olun

Okuma Faaliyetleri

Havaalanı Bölümleri

Havaalanı bölümleri
hakkında bilgi sahibi olun

Okuma Faaliyetleri

Havaalanı ile İlgili Tanımlar

Genel tanımları öğrenir

Okuma Faaliyetleri

Havaalanlarının
Sınıflandırılması

Sınıflandırılmayı öğrenir

Okuma Faaliyetleri
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Anahtar Kelimeler


Havaalanı



Kara Tarafı ve Hava Tarafı



Referans Kodları



Havaalanı Tesis ve Donanımları

12.HAVAALANI KAVRAMI
12.1. Havaalanı Temel Kavramları
12.1.1.

Havaalanı Tanımı

Havacılık sisteminin önemli altyapılarından birisi olan havaalanları, kara ve hava ulaşımı
arasındaki değişimi kolaylaştırmak için farklı elemanların ve çeşitli faaliyetlerin bir araya
getirildiği yerlerdir. Havaalanları havacılık faaliyetleri için ev sahipliği yapar. Havacılık
faaliyetlerinin büyük bölümü havaalanlarında gerçekleşir. Havayolu işletmeleri ve diğer
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havacılık işletmeleri havaalanlarının içerisinde faaliyetlerini sürdürebilmektedir.
Havaalanlarında havaaraçlarının kalkış, iniş ve yer manevralarını yapabilmesi için özel olarak
tasarlanmış tesis ve donanımlar bulunur. Bu tesis ve donanımların bir bölümü veya tamamı
kara veya su üzerine kurulup işletilebilmektedir. Havaalanlarının içerisinde havaraçlarına,
yolculara, bagajlara, hava kargosuna ve diğer havacılık işletmelerine hizmetler sunulur.
Kısaca havaalanlarını: “Karada veya suda, içerisindeki bina, tesis ve teçhizat dahil olmak
üzere kısmen veya tamamıyla uçağın iniş, kalkış ve yer hareketini yapması için belirlenmiş
alanlardır” şeklinde tanımlayabiliriz.
Havaalanı ve havalimanı terimleri birbiri yerine kullanılsa da hukuksal açıdan iki terim
arasında farklılıklar söz konusudur. Havalimanı; uluslararası hava trafiğinin geliş ve
gidişlerine hizmet vermek amacıyla tesis edilmiş havaalanlarıdır. Havalimanlarında gümrük,
göçmenlik, halk sağlığı, bitki ve hayvan karantinası gibi uluslararası hudut işlemlerinin
yapılabileceği tesisler vardır.

12.1.2.Havaalanı Kodları

Havaalanlarının isimleri yerel havacılık otoritesi veya siyasi otorite tarafından belirlenir.
Fakat isimlerin yerel haliyle kullanılması, telaffuz farklılıkları gibi problemlere yol
açabilmektedir. Bu nedenle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation
Organization – ICAO) tarafından yayınlanan bir doküman (Dos 7910) ile havaalanlarına 4
harften oluşan ve birbirine benzeyen kodlar verilmiştir.
 İlk harf, havalimanının dünya üzerinde bulunduğu bölgeyi simgelemektedir. ICAO
tarafından dünya, Resim 1.1’ de görüldüğü gibi bölümlenerek harfler ile ifade
edilmiştir.
 İkinci harf ülkeyi belirtmek için kullanılır.
 Son iki harf ise o ülkedeki havaalanını göstermektedir.
Örneğin İstanbul Atatürk Havalimanının ICAO kodu “LTBA” dır.
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Resim 12.1. Havaalanları ICAO Kodları Bölge Harfleri71




L : Havaalanının Avrupa Bölgesinde olduğunu
T : Havaalanının Türkiye’ de olduğunu
BA : Atatürk Havalimanını ifade etmektedir.

Benzer nedenlerden dolayı ticari anlaşmalarda, biletleme, bagaj ve rezervasyon işlemlerinde
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association – IATA)
tarafından yayınlanmış olan 3 harften oluşan havaalanı kodları ile kullanmaktadır. Örneğin,
İstanbul Atatürk Havalimanının IATA kodu: IST’ dir. Yeni açılan havaalanları ve
tekrarlanmış kodların önlenmesi için havaalanları kodları IATA tarafından “Airline Coding
Directory” dokümanı ile yolda 3 kez yayınlanmaktadır.

12.1.3.Havaalanı Bölümleri

Havaalanı tesis ve donanımlarının teknik standartları ICAO’ nun yayınlanmış olduğu eklerden
14’ ünde yer almaktadır (Annex 14). Havaalanı tesis ve donanımları hava tarafı ve kara tarafı
olmak üzere 2 ana bölüme ayrılmaktadır.
 Kara Tarafı (land side): Havaalanlarının karayolu taşımacılığı ile bağlantısını
sağlayan; havaalanına erişim imkanları, yolcu terminal binaları, kargo tesislerinin
bulunduğu bölümlerdir.
 Hava tarafı (air side): Uçakların iniş, kalkış ve yerdeki manevralarını yapabilmeleri
için tasarlanmış pist, apron ve taksiyollarının (PAT) bulunduğu alanlardır.
Hava tarafı ve kara tarafında bulunan tesis ve donanımların bazıları Şekil 12.1’ de
gösterilmiştir.
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Şekil 12.1. Havaalanı Tesis ve Donanımları72

12.1.4.Havaalanları İle İlişkili Genel Tanımlar







72

Havaalanı referans noktası: Havaalanlarının kara ve hava tarafı geniş bir alana
yayılmıştır. Koordinat olarak havaalanının yeri verilmek istendiğinde bu geniş alana
içerisinde bir nokta verilmelidir. Çünkü koordinat sisteminde enlem ve boylamlar
derece, dakika ve saniye ile ifade edilmektedir. Bu ise yeryüzünde bir noktaya karşılık
gelir. Havaalanı referans noktası temel alınarak havaalanındaki diğer tesis ve
donanımların yerleri belirlenmektedir.
Havaalanı ve pist rakımları: Rakım, ortalama deniz seviyesinden yüksekliği
göstermektedir. Pilotlar uçakların iniş ve kalkışlarında havaalanı ve pist rakımlarını
dikkate alırlar. Böylece havada olan uçağın ne kadar alçaldıktan sonra piste teker
koyacağı vb. bilgiler hesaplanabilir.
Havaalanı referans sıcaklığı: Jet motorlu uçakların kalkış performansı
hesaplamasında 1 m3 hava içerisindeki oksijen miktarının bilinmesi gerekmektedir.
Değeri rakım ve sıcaklığa bağlı olarak değişen havaalanı referans sıcaklığı uzun yıllar
boyunca elde edilmiş verilere dayanır. Bu verilere göre yılın en sıcak ayı için günlük
maksimum sıcaklıkların aylık ortalaması alınarak hesaplamalar yapılır. Havaalanı
referans sıcaklığı pist, taksiyolu gibi havaalanı elemanlarının boyutlandırılmasında
kullanılır.

Ateş,2013
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Uçuş öncesi altimetre kontrol yeri: Havaalanı ve pist rakımları altimetre ile ölçülür.
Atmosferik basınç deniz seviyesinden yükseldikçe azalır. Bu prensipten yararlanılarak
uçakların piste teker koyması için ne kadar alçalması gerektiği, deniz seviyesinden ne
kadar yüksekte olduğu vb. bilgiler hesaplanabilmektedir. Havaalanlarında uçuş
öncesinde uçakların altimetrelerini kalibre etmek için “uçuş öncesi altimetre kontrol
yerleri” belirlenmiştir. Uçaklar bu noktaya geldiklerinde altimetrelerini kontrol ederek
kalibre ederler.
Heliportlar: Helikopterlerin iniş ve kalkışı için kullanılması öngörülen, bir yapı veya
zemin üzerinde tanımlanmış alanlara heliport denir.

12.2. Havaalanlarının Sınıflandırılması
Birbirleriyle karşılaştırılabilmesi, sosyo-ekonomik yapıya etkilerinin tanımlanabilmesi ve
çevresel etkilerinin ölçülebilmesi gibi nedenlerle havaalanları sınıflandırılmaktadır.
Havaalanlarının sınıflandırılmasında havaalanının tesis ve donanım özellikleri, hizmet
sunduğu ve/veya yük miktarı, kuruluş yeri gibi özellikler karşılaştırma kıstası olarak
alınabilir. Sınıflandırmalar havaalanlarının bulundukları ülke veya bölgelere, sınıflandırmanın
kullanıldığı yere ve diğer ihtiyaçlara göre çeşitlenebilmektedir.
Birçok havaalanı sınıflandırmasında, ICAO Ek 14’ te yer alan havaalanı referans kodları
temel kabul edilmektedir. Havaalanı referans kodu sisteminde havaalanlarının ve havaalanını
kullanacak uçakların özellikleri kıstas alınmaktadır. ICAO havaalanı referans kodlarına göre
havaalanları 6 kategoriye ayrılmıştır. Her kategori bir referans kodu ile gösterilir. Bu kod, bir
sayı be bir harften oluşur. Havaalanı kod rakamları (1-4) havaalanını kullanması muhtemel en
büyük uçağın havaaracı referans saha uzunluğunu gösterirken, havaalanı kod harfleri (A-F)
havaalanını kullanması muhtemel en büyük uçağın kanat açıklığı ve ana iniş takımı tekerlek
dış kenarları arasındaki mesafeyi göstermektedir. Havaalanı referans kodları Tablo 12.1’ de
gösterilmiştir.
Tablo 12.1. ICAO Havaalanı Referans Kodları73
TEKERLEK DIŞ

REFERANS
KOD NO

SAHA

KOD HARFİ

UZUNLUĞU

73

KANAT

KENARLARI

AÇIKLIĞI (m)

ARASI MESAFE
(m)

1

<800 m

A

15 m’ den az

< 4,5 m

2

800 – 1200 m

B

15 m – 36 m

4,5 m – 6 m

3

1200 – 1800 m

C

24 m – 36 m

6m–9m

4

> 1800 m

D

36 m – 52 m

9 m – 14 m

E

52 m – 65 m

9 m – 14 m

F

65 m – 80 m

14 m – 16 m

KAO,2004
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Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) havacılık otoritesi, Federal Havacılık
İdaresi FAA (Federal Aviation Administration) havaraçlarına dayalı bir sınıflandırma modeli
geliştirmiştir. ABD’ de havaalanını kullanabilecek en büyük uçak (kritik uçak) referans
alınarak havaalanlarının hava tarafı tasarımı yapılır. FAA, ICAO havaalanı referans kodları
yanında, kendi bünyesindeki Havaaracı Tasarım Grubu ADG (Airplane Design Group)
tarafından geliştirilmiş referans kod tablosunu da kullanır. Havaraçları bu kod tablosunda
kanat genişliği veya kuyruk yüksekliği baz alınarak 6 kategoride toplanır (Tablo 12.2).
Tablo 12.2. FAA Hava aracı Tasarım Grubu Referans Kodları74
KOD NO

KUYRUK YÜKSEKLİĞİ (ft)

KANAT AÇIKLIĞI (ft)

I

= 20 ft

< 49 ft

II

20 ft – 30 ft

49 ft – 79 ft

III

30 ft – 45 ft

79 ft – 118 ft

IV

45 ft – 60 ft

118 ft – 171 ft

V

60 ft – 66 ft

171 ft – 214 ft

VI

66 ft – 80 ft

214 ft – 262 ft

ICAO havaalanı referans kodları ve FAA hava aracı tasarım grubu dışında kabul görmüş
sınıflandırmalarından önemli olanları bölgelere göre aşağıda vermiştir.

12.2.1.Amerika Birleşik Devletleri’nde Havaalanı Sınıflandırması

ABD havacılık otoritesi FAA’ in uygulamaları, bölgesel bir otorite olmasına rağmen havacılık
alanında ABD’ nin öncü olması ve dünya hava trafiğinin yaklaşık % 40’ ının ABD’ de
gerçekleşmesinden ötürü, dünyanın diğer bölgelerini de etkilemektedir. FAA, havaalanlarını
yıllık yolcu kapasitelerine ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırmıştır. Entegre Havaalanı
Sistemleri Ulusal Planı (National Plan of Intagrated Airport System – NPLAS) ile yapılan
sınıflandırmada havaalanları 4 gruba ayrılmıştır:
 Ticari hizmet veren havaalanları: Kamuya açık, her takvim yılında en az 2.500
tarifeli yolcunun çıkış yaptığı havaalanlarıdır.
o Birincil olmayan ticari hizmet veren havaalanları: Bu kategoriye giren
ticari havaalanları, yıllık en az 2.500 en fazla 10.000 yolcunun çıkış yaptığı
havaalanlarıdır.
o Birincil havaalanları: bu kategoriye giren havaalanları, yıllık 10.000’ den
fazla yolcunun çıkış yaptığı havaalanlarıdır.
 Kargo hizmeti veren havaalanları: Diğer hava taşımacılık hizmetlerine ek olarak
yıllık toplam 100 milyon pound (yaklaşık 220.000 ton) ve üzerinde kargo inişi
gerçekleşen havaalanlarıdır.
 Trafiği rahatlatıcı havaalanları: Ticari havaalanlarında yaşanan tıkanıklığı
74

FAA,2012
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hafifletmek ve genel havacılığın gelişimine katkı sağlamak için kullanılan
havaalanlarıdır. Bu havaalanları kamu veya özel sahiplikte olabilir.
Genel havacılık havaalanları: Genel havacılık havaalanları tarifeli olmayan veya
yıllık 2.500 yolcudan az çıkışı olan havaalanlarıdır.

ABD’ de NPLAS’ da genel havacılık havaalanlarının her birine işlevsel ve ekonomik olarak
ulusal havacılığa katkıları doğrultusunda roller tanımlanmıştır. Havaalanlarının tesis ve
faaliyetlerini geliştirecek yatırım planlamaları NPLAS’ daki rollerine bağlı olarak yapılır. Bu
roller 5 gruba ayrılmıştır:
 Ulusal: Toplumun ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini sağlayarak ulusal ve
eyalet sistemini destekleyen havaalanlarıdır.
 Bölgesel: Eyalet çapındaki toplulukları eyalet içi pazarlara bağlayarak bölgesel
ekonomiyi destekleyen havaalanlarıdır.
 Yerel: Öncelikli eyalet içi pazarlardan diğer eyalet içi pazarlara erişim sağlayarak
kamuyu destekleyen havaalanlarıdır.
 Temel: Toplumu ulusal havaalanı sistemine bağlayan ve genel havacılık faaliyetlerini
destekleyen havaalanlarıdır.
 Tanımlanmamış: Havacılık sistemine erişim sağlayan diğer havaalanlarıdır.

12.2.2.Avrupa Birliği’nde Havaalanı Sınıflandırması
Avrupa Parlamentosu ve Konseyinde havaalanları için kabul edilen yasa ve yönetmeliklerde
tüm üye ülkeleri kapsayacak şekilde havaalanları sınıflandırılmıştır. Avrupa Birliği’ nde (AB)
üye ülkelerin havaalanları konusunda kendi ülkeleri için kullandıkları farklı sınıflandırmalar
da vardır.
AB içerisinde yapılacak istatistik çalışmaları için yolcu kapasitelerine göre havaalanları 4
kategoriye ayrılmıştır (EC 1358/2003 sayılı yönetmelik gereği);
 Kategori 0: Yıllık 15.000 yolcuya kadar hizmet veren havaalanları,
 Kategori 1: Yıllık 15.000 – 150.000 arası yolcuya hizmet veren havaalanları,
 Kategori 2: Yıllık 150.000 – 1.500.000 arası yolcuya hizmet veren havaalanları,
 Kategori 3: Yıllık 1.500.000’ dan fazla yolcuya hizmet veren havaalanları şeklinde
ayrılmıştır.
AB Mekânsal Planlama Enstitüsü (The Institue os Spatial Planning – IRPUD) 581
uluslararası havaalanını ulaşım sistemindeki rollerini dikkate alarak sınıflandırmıştır. Avrupa
Komisyonunun yayınlamış olduğu yönetmelik ile IRPUD, havaalanlarını temel işlevlerine
göre 4 gruba ayırmıştır:
 Uluslararası havaalanları,
 Bölgesel havaalanları,
 Yerel havaalanları,
 Diğer havaalanları,
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12.2.3.Türkiye’de Havaalanı Sınıflandırması
Türkiye’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), ICAO’ nun havaalanı referans
kodlarından yararlanarak havaalanlarını yönetmelikler ile sınıflandırmıştır. Bu
sınıflandırmalardan biri “Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği” nde
yapılmıştır. Havaalanları; küçük, orta büyüklükte ve büyük havaalanları olarak 3 grupta
sınıflandırılmıştır. Sözü geçen Yönetmeliğe göre havaalanı sınıflarının özellikleri aşağıda
verilmiştir:
 Küçük havaalanları: Tablo 1.1’ de kod numarası 1, 2 ve kod harfi A, B, C olarak
belirlenen referans saha uzunluğu 1.200 m’ den küçük olan havaalanlarıdır. Bu
havaalanlarına yapılacak iniş ve kalkışlar havayolu işletmecisi ve kaptan pilotun yetki
ve sorumluluğundadır.
 Orta büyüklükteki havaalanları: Tablo 1.1’ de kod numarası 3 olan, koda harfi A,
B, C, D olarak tarif edilen, referans saha uzunluğu 1.200 m ile 1.800 m arasında olana
havaalanlarıdır. Orta büyüklükteki havaalanları, en az iki uçak kapasiteli apronu olan
ve uçuş emniyeti bakımından asgari uçuş ünitelerine sahip havaalanlarıdır. Bu
havaalanlarında uçakların manevra yapabileceği ebatlarda pist, apron ve taksiyolu
olmalıdır. Ayrıca yolcu ve personel ihtiyacını karşılayabilecek terminal, teknik blok,
kule, seyrüsefer cihazları, donanım yapıları, güvenlik ve benzeri, üstyapı binaları da
yer almalıdır. Gece uçuşları düşünüldüğü hallerde ise, gerekli pist aydınlatma ve
yeterli enerji teminine yönelik tesisleri de içeren ünitelere sahip olması
beklenmektedir. Bu havaalanlarının gerektiğinde üst grup uçakların fiziki ihtiyaçlarını
dikkate alarak tasarlanması zorunludur.
 Büyük havaalanları: Tablo 1.1’ de kod numarası 4 olan, kod harfi C, D, E, F olarak
tarif edilen, referans saha uzunluğu 1.800 m’ den büyük olan havaalanlarıdır. Büyük
havaalanlarının, havaalanı trafik kapasitesine göre apron ve taksiyolları olmak
zorundadır. Bunun yanında pistler orta ve büyük gövdeli uçakların zorlu hava
koşullarında aletli (IFR) iniş ve kalkış yapabilecekleri özellikte olmalıdır. Ayrıca
büyük havaalanları, ICAO tarafından yayınlanan tüm standart ve tavsiyelere, iç ve dış
hat ve trafiğine uygun alt ve üst yapıya sahip olmalıdır. Bu havaalanlarında
havaalanının seçilmiş kategorisine göre aydınlatma, sinyalizasyon ve uçuş emniyetli
elektronik ve seyrüsefer sistemleri olması beklenmektedir. Ayrıca büyük havaalanları
bulunduğu yerleşim bölgesinin gelişimine göre büyüme potansiyeli olan
havaalanlarıdır.

12.3. Havaalanı Sertifikasyonu
Havayolu taşımacılık hizmeti ülke sınırlarının ötesinde yapılan küresel bir iştir. Örneğin
uluslararası bir uçuşta İstanbul Atatürk Havalimanından kalkan bir uçak New York John F.
Kennedy Uluslararası Havalimanına inebilir. Kalkış ve iniş için havaalanlarında ICAO
standartlarında uygun tesis ve donanımlar bulunduğundan hizmet sürecinde problemler
yaşanmaz. Pilotlar, aldığı eğitim sayesinde dünyanın herhangi bir havaalanına iniş ve kalkış
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yapabilirler. Havaalanlarının sertifikalandırılmasındaki temel amaç, havaalanlarındaki
tesislerin, donanımların, hizmetlerin ve operasyonel standardın belgelendirilmesidir.
Havaalanlarının mülkiyet, işletme ve denetleme yöntemleri ülkelere göre değişiklikler
gösterebilmektedir. Bir havaalanına sertifika verildiğinde havayolları ve diğer havacılık
işletmeleri o havaalanlarındaki tesis, donanım ve hizmetlerin ICAO’ nun yayınlamış olduğu
kurallara uygun olduğunu bilmektedir.
Sertifikalandırılmayan havaalanlarına da uçuşlar düzenlenebilmektedir. Bu tür havaalanlarına
yapılacak iniş ve kalkışlarda tüm yetki ve sorumluluk havayolu ve kaptan pilota verilmiştir.
12.3.1. Havaalanı Sertifikalandırma İşlemleri
Havaalanları sertifikalandırma işlemleri ile ilgili ulusal sivil havacılık otoritesine; kural
koyma, denetleme ve sertifikalandırma yetkisi verilmiştir. Sivil havacılık otoriteleri ICAO Ek
14 ve diğer ilgili ICAO gerekliliklerini dikkate alarak havaalanları sertifikalandırma
yönetmeliklerini hazırlarlar.
Türkiye’ de 14 Mayıs 2002 tarihinde “Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma
Yönetmeliği (SHY-14A)” Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğe göre havaalanları için ACAO doküman 9774 AN969’ da öngörülen standartlara
göre “Havaalanı Kılavuzu” hazırlanır. Bu kılavuzda havaalanına ait aşağıdaki bilgiler yer alır:
 Havaalanı sahası,
 Tesisleri,
 Servisleri,
 Ekipmanları,
 İşletme prosedürleri,
 Organizasyon yönetimi
 Emniyet yönetim bilgi sistemi,
Bu bilgilere ek olarak havacılık bilgileri ve bunların yayınlanmasına ilişkin prosedürler, uçak
bilgileri kayıt sistemi ve havaalanı işletmecisinin yükümlülükleri de bu kılavuzda
bulunmalıdır.
12.3.2. Havaalanı Sertifikalandırma Süreci
Türkiye’ de havaalanı sertifikalandırma sürecinde toplam 11 adımda ulusal ve uluslararası
dokümanlardan yararlanarak havaalanı sertifikası alınmaktadır. Türkiye’de havaalanı
sertifikalandırma süreci adımları aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
 Adım 1: SHY-14A’ ya göre işletme ruhsatı alan havaalanı işletmecisi yönetmeliğin
ilgili kriterlerini karşılıyorsa başvuruda bulunur.
 Adım 2: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, SHY-14A’ da
başvuru için istenen bilgi ve belgelerin havaalanı tarafından verilip verilmediği kontrol
edilir.
 Adım 3: Bakanlık bilgi ve belgeleri kontrol eder.
 Adım 4: Bilgi ve belgelerde eksiklik durumuna bakılır.
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Adım 5: Bilgi ve belgelerde eksiklik varsa eksikliklerin tamamlanması istenir.
Adım 6: Bilgi ve belgelerde eksiklik yoksa inceleme komisyonu toplanır ve komisyon
kararı hazırlanır.
Adım 7: İnceleme komisyon kararı olumsuz ise havaalanının sertifika alamayacağı
başvuru sahibine yazı ile bildirilir.
Adım 8: İnceleme komisyon kararı olumlu ise havaalanı yönetmelikte yayınlanmış
olan kontrol formları ile denetlenir.
Adım 9: Kontrol sonucunda eksiklikler varsa başvuru sahibinden bunları resmi bir
yazı ile tamamlaması istenir.
Adım 10: Kontrol sonucunda eksiklikler yoksa Bakan onayı hazırlanır.
Adım 11: Sertifika ücretinin yatırılmasından sonra Havaalanı Sertifikası verilir.

12.4. Havaalanı Yayınları
Uçuş planlaması yapanlar ve pilotlar için güncel havaalanı bilgilerine ulaşmak önem
taşımaktadır. Bu bilgilerin hızlı ulaşılabilir ve güvenilir olması gerekmektedir. Bu nedenle
havacılıkta havaalanları, seyrüsefer imkanları gibi tesis ve donanımlara ait bilgilerin
yayınlanmasının bir standardı vardır.
Ulusal ve uluslararası hava seyrüsefer bilgileri, ülkelerde bulunan Havacılık Enformasyon
Hizmetleri (Aeronatical Information Services – AIS) birimi tarafından verilir. AIS birimleri
kendi sorumluluk sahası içerisindeki ulusal ve uluslararası hava seyrüseferinin güven, düzen
ve verimliliğini arttırmak için gerekli olan bilgi akışını sağlamaktan sorumludur. Türkiye’ de
Ankara Esenboğa ve İstanbul Atatürk havalimanlarında iki merkezde “Merkez AIS Birimi”
vardır. Diğer havaalanlarında merkez AIS’ lere bağlı “Havaalanı AIS Birimleri”
bulunmaktadır. Böylece havaalanlarındaki güncel bilgi Merkez AIS Birimlerine ulaştırılır.
Merkez AIS Birimlerinin tüm havaalanları için yayınlamış olduğu bilgi de Havaalanı AIS
Birimleri tarafından pilotlara ve diğer harekat personeline ulaştırılmış olur. Havaalanı AIS
Birimleri, Türk hava sahasına ilişkin tüm havacılık bilgilerinin toplanması ve uçuş ekiplerine
sunulmasından sorumludur. Havaalanı AIS Birimleri, uçuş planlarının ve bunlarla bağlantılı
uçuş plan mesajlarının alınması, kabulü, kontrolü ve gönderimini yapmaktadır. Merkez ve
Havaalanı AIS Birimleri ile beraber çalışan uluslararası NOTAM (Notice To Airman) ofisi ve
Uçuş Bilgi Merkezi (Flight Information Center – FIC) önemli havacılık bilgilerinin
aktarılmasındaki diğer yapılanmalardır. Bu yapılanmaların yayınlamış olduğu yayınlara
Entegre Havacılık Bilgi Paketi yayını denir. Bu yayınlar aşağıdaki gibidir:
 Havacılık Enformasyon Yayını (AIP),
 AIP Ekleri (AIP SUP/AIRAC SUP),
 AIP Düzeltmeleri (AIP AMDT/AIRAC AMDT),
 Havacılık Enformasyon Genelgeleri (AIC),
 NOTAM,
 Uçuş Öncesi Bilgi Bültenleri (PIB),
 NOTAM Kontrol Listesi ve Özeti
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Şimdi Entegre Havacılık Bilgi Paketi Yayınlarından önemli olanlardan bir bölümünü daha
ayrıntılı olarak ele alalım.
12.4.1. Havacılık Enformasyon Yayını (AIP)
AIP, ülkelerin havacılık bilgilerinin uluslararası alanda karşılıklı değişimini amaçlayan
havacılık yayınlarından biridir. AIP’ de uluslararası hava seyrüseferine temel teşkil eden
kalıcı nitelikteki havacılık bilgileri yer alır. Ayrıca bir havaalanında yeni pist inşaatı veya yeni
terminal binası yapımı gibi uzun süren geçici değişiklikler de AIP’ de yayınlanır. AIP, Türk
hava sahası ve havaalanlarına ilişkin, hava seyrüseferine temel teşkil eden ve işletme
açısından önem arz eden tüm havacılık bilgilerini içermektedir. AIP’ ler kağıda dayalı, CD ve
web olmak üzere 3 ayrı ortamda yayınlanmaktadır. Türkiye ve AIP’ si iki cilt halinde
yayınlanmakta olup, Genel Bilgiler (GEN), Yol Bilgileri (ENR) ve Havalimanları (AD)
bölümlerinden oluşmaktadır. AIP gerek ticari ve gerekse özel amaçlar için uluslararası ve
ulusal uçuşlarda kullanılmak üzere, Türkçe ve İngilizce hazırlanmaktadır.
12.4.2. Notam
Uçuş harekatı ile ilgili personele havacılık bilgilerindeki değişikliklerin hızlı ve etkili şekilde
ulaşması amacıyla yapılan bir uyarı yayınıdır. Havacılık kolaylığı, hizmeti, yöntemi veya
tehlikenin varlığı, koşulları veya değişikliğine ilişkin bilgileri içerir. NOTAM metnini
dünyanın neresinde olursa olsun tüm uçuş harekat personelinin ve pilotların anlaması
gereklidir. Bu nedenle NOTAM metni, ICAO Annex – 15 Doc. 8126’ da belirtilen formatta
yayınlanır. Türkiye’ de bir havaalanı için yayınlanan NOTAM’lar Avrupa AIS veri tabanına
(EAD) gönderilerek Avrupa hava sahasına ve dünyaya yayınlanır. Türkiye’ de NOTAM’ lar
aşağıda görüldüğü gibi 2 temel bölümde yayınlanır:
 Uluslararası NOTAM serileri
o A Serisi NOTAM
o B Serisi NOTAM
o C Serisi NOTAM
o D Serisi NOTAM
o S Serisi NOTAM (SNOWTAM)
 Ulusal NOTAM serileri
o E Serisi NOTAM
o G Serisi NOTAM
o H Serisi NOTAM
o M Serisi NOTAM(MILITARY)
Uluslararası kullanıcılara; A, B, C, D ve S harfleriyle tanımlanan 5 ayrı NOTAM serisi
dağıtılır. Türkiye’ de meydanlara, E, G, H, M NOTAM serileri Türkçe olarak 4 seri halinde
yayınlanır.
NOTAM’ ların büyük bölümü doğrudan veya dolaylı olarak havaalanı bilgilerini içerir.
Örneğin uluslararası trafiğe açık havalimanlarına ilişkin tüm bilgiler A serisi NOTAM ile
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yayınlanır. C serisi NOTAM’ larda ise heliportlar ve/veya yalnızca görerek uçuş usullerinde
uçuşlara izin verilen havaalanlarına ilişkin bilgiler vardır. S serisi NOTAM’lar havaalanı
hareket sahasında kar, buz, sulu kar veya su birikintisi nedeniyle oluşan tehlikeleri bildirir.
12.4.3. Uçuş Öncesi Bilgi Bültenleri
Uçuş harekat çalışanları ve pilotlar için kalkış ve iniş havaalanına ilişkin bilgiler önem
taşımaktadır. Bunun yanında pilotlar uçuş rotasında meydana gelecek acil durumlarda
inilebilecek havaalanlarındaki bilgilere de ihtiyaç duyulabilir. Tüm bu bilgilere hızlı ve doğru
bir biçimde ulaşılması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle yürürlükteki NOTAM’ lar ve
acil karakterli bilgilerin ana başlıklarını içeren bir özet Uçuş Öncesi Bilgi Bültenleri (PIB) ile
yayınlanır. PIB’ ler Havaalanı AIS Birimlerinde uçuş ekipleri veya havayolu ve havaalanı
işletmecilerinin kullanımı için hazır bulundurulur.
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Uygulamalar


Havaalanı temel kavramları öğreniniz?



Havaalanı kodları nelerdir?



Havaalanı bölümleri nelerdir?



Havaalanı genel tanımlarını öğreniniz?
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Uygulama Soruları


Havaalanı temel kavramları nelerdir?



Havaalanı kodları nelerdir?



Havaalanı bölümleri nelerdir?



Havaalanı ile ilişkili genel tanımlar nelerdir?



Havaalanı sınıflandırması nasıldır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde havaalanı ile ilgili temel kavramlar tanımlanmış, havaalanlarının hangi faktörlere
göre sınıflandırıldığı açıklanmıştır.
Havaalanı sertifikasyonu için tanımlanmış gereksinimler sıralanarak, havaalanları hakkında
yayınlanması gereken temel bilgiler listelenmiştir.

Bölüm Soruları
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1. Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletlerindeki havaalanı sınıflandırma
gruplarından biri değildir?
a. Genel havacılık havaalanları
b. Trafiği rahatlatıcı havaalanları
c. Ticari hizmet veren havaalanları
d. Birincil havaalanları
e. Topluluk bağlantı noktaları
2. Aşağıdakilerden hangisi havaalanı sertifikalandırma sürecinde hazırlanan ve havaalanı
kılavuzunda yer alan bilgilerden biri değildir?
a. Havaalanı işletme prosedürleri
b. Havaalanının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünde temsil edilmesi
c. Havaalanı sahası
d. Emniyet yönetim bilgi sistemi
e. Havaalanı ekipmanları
3. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası NOTAM serilerinden biridir?
a. E Serisi NOTAM
b. H Serisi NOTAM
c. S Serisi NOTAM
d. M Serisi NOTAM
e. G Serisi NOTAM
4. Havaalanı kodlarında ilk harf neyi temsil eder?
a. Dünya
b. Ülke
c. Kıta
d. Şehir
e. Eyalet
5. Türkiye’de havaalanı terminal binalarında yolcu kapasiteleri ve kullanım amaçlarına
göre kaç gruba ayrılmıştır?
a. 2
b. 5
c. 8
d. 4
e. 1
6. Türkiye’de sertifikalandırma süreci kaç adımda oluşmaktadır?
a. 5
b. 8
c. 6
d. 10
e. 11
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7. Türkiye’de havaalanı sınıflandırması kaç grupta ele alınmaktadır?
a. 4
b. 5
c. 3
d. 2
e. 1
8. Aşağıdakilerden hangisi havaalanlarında kara tarafındaki kısımlardandır?
a. Kargo binaları
b. Meteoroloji istasyonları
c. Hangarlar
d. Bekleme cepleri
e. Yolcu terminal apronu
Ülkelerin havacılık bilgilerinin uluslararası alanda karşılıklı değişimini amaçlayan
havacılık yayınlarından biridir.
 Uluslararası hava seyrüseferine temel teşkil eden kalıcı nitelikteki havacılık bilgileri
bu yayında yer alır.
9. Yukarıda açıklaması yer alan Entegre Havacılık Bilgi Paketi yayını hangi seçenekte
verilmiştir?
a. Havacılık Enformasyon Yayını
b. Havacılık Enformasyon Genelgeleri
c. NOTAM Kontrol Listesi ve Özeti
d. Uçuş Öncesi Bilgi Bültenleri
e. NOTAM



Havaalanı işletmecisi işletme ruhsatı almadan önce sertifika talebinde bulunur.
İbraz edilen belgeler Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından
incelenir.
III.
Başvuru için istenen bilgi ve belgelerin havaalanı tarafından verilip verilmediği
kontrol edilir.
IV.
Bilgi ve belgelerde eksiklik olması durumunda havaalanı işletmecisi ile sözlü olarak
iletişime geçilir.
10. Yukarıda verilen işlemlerden hangisi/hangileri havaalanı sertifikalandırma süreci
içerisinde yer almamaktadır?
a. I ve II
b. I ve III
c. II ve IV
d. I ve IV
e. II,III ve IV
I.
II.

CEVAPLAR
1 e, 2 b, 3 c, 4 a, 5 d, 6 e, 7 c, 8 a, 9 a, 10 d
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13.HAVAALANI PLANLAMASI

366

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.HAVAALANI PLANLAMASI
13.1. Hava Taşımacılığında Planlama
13.2. Havaalanı Sistem Planlaması
13.3. Havaalanı Master Planlaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Planmala kavramı nedir?



Planlamanın aşamaları nasıldır?



Hava taşımacılığında planlama ölçekleri nelerdir?



Havaalanı sistem planlaması nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Planlama Kavramı

Planlama kavramının öğrenir

Okuma Faaliyetleri

Planlama Aşamaları

Planlama aşamaları kavrar

Okuma Faaliyetleri

Hava Taşımacılığında
Planlama Ölçekleri

Planlama ölçeklerini öğrenir

Okuma Faaliyetleri

Havaalanı Sistem Planlaması

Havaalanı sistem planlaması
öğrenir

Okuma Faaliyetleri

Havacılık Sistemleri

Havacılık sistemlerini
öğrenir

Okuma Faaliyetleri

Anahtar Kavramlar


Stratejik Planlama



Havaalanı Sistem Planlaması



Havaalanı Master Planlaması
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Havaalanı Yer Seçimi

13.HAVAALANI PLANLAMASI
13.1. Hava Taşımacılığında Planlama

13.1.1.Planlama Kavramı
İçinde bulunulan durum ve gelecekteki muhtemel gelişmeler dikkate alınarak, belirli bir
amaca ulaşmak için yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin belirlendiği süreçtir. Bir başka
deyişle plan, gelecekte nereye ve nasıl ulaşılmak istendiğinin, nelerin gerçekleştirilmesi
gerektiğinin bugünden kararlaştırılmasıdır. İşletmelerin içinde bulundukları rekabet
koşullarını ve hızla değişen dünyada geleceği doğru bir şekilde tahmin edebilmesi ve
faaliyetlerini buna göre düzenleyebilmesi için planlama son derece önemlidir. Planlama
faaliyetinin neden yapıldığını genel olarak dört başlıkta açıklamak mümkündür:
 Planlama, işletmelere ve çalışanlarına hedeflerine ulaşmak için takip edecekleri bir
yön sağlar,
 Hızlı değişen koşulların işletme üzerinde etkisini en aza indirger,
 İşletmede kaynak israfını ve fazlalığını engeller,
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Hedeflerle gerçekleşen sonuçlar karşılaştırılarak eksiklikler ya da doğru yönler
kolayca tespit edilebilir.

13.1.2.Planlamanın Aşamaları
Planlama bir süreç olarak değerlendirildiğinde planlanmanın birbirini izleyen bir dizi
aşamadan oluştuğu görülür. Bu aşamaları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:
 Amaç ve hedefler belirlenir,
 Belirlenen amaçlara ulaşmayı sağlayacak alternatif çözümler ortaya konur,
 Alternatifler arasından belirlenmiş bulunan hedeflere ulaştıracak uygun seçenek veya
seçenekler saptanır,
 Gerçekleştirilecek adımları ve zaman içerisindeki sırasını gösteren yol haritası
çıkartılır.

13.1.3.Planlama Türleri
Planları kullanıldıkları süre ve hazırlanma düzeyi açısından sınıflandırmak mümkündür.
Planlar gelecekle ilgili öngörüyü ve belirsizlik altında tahmin yapmayı gerektirir. Gelecekle
ilgili belirsizlik, planlamada süreyi tayin ederken dikkate alınması gereken en önemli
faktörlerden biridir. Bazı istikrarlı sektörlerde planlamacı sektörün istikrarına bağlı olarak
uzun sürede nelerle karşılanabileceğine ilişkin yeterli bilgiye sahip olabileceğinde, uzun
vadeli planlama dönemini 30 – 40 yıl olarak alabilir ve plan hazırlayabilirler. Belirsizliğin
yüksek olduğu, devamlı değişim yaşayan sektörlerde yetersiz bilgiler nedeniyle planlama
dönemi 2 – 3 yıla, hatta 6 aya bile ulaşamayabilir.
Süreleri açısından planları gruplandıracak olursak;
- 5 yıldan daha uzun yapılan planlar uzun süreli,
- 1- 5 yıl arasında süreyle yapılanlar orta süreli,
- 1 yıldan daha az süreli olanlar ise kısa süreli planlardır.
Hazırlanma düzeyi açısından;
- Stratejik
- Taktik
- Proje planlaması
olarak yine üçe ayrılır. Stratejik planlama, belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmada izlenecek
yolu gösteren uzun dönemli süreçlerdir. Taktik planlama, stratejik plan içerisinde belirlenmiş
amaçlara kısa ve orta vadede en iyi şekilde nasıl ulaşılabileceğinin ortaya konduğu
süreçlerdir. Taktik planlama, stratejik planda belirtilen eylemlerin uygulanmasına odaklanır.
Proje planlaması ise taktik plan içerisinde tanımlanan adımların ne zaman, nasıl, nerede ve
kim tarafından yapılacağını ayrıntılı bir şekilde gösteren kısa vadeli süreçlerdir.

13.1.4.Hava Taşımacılığında Planlama Ölçekleri

Hava ulaşımının ulaştırma sektöründeki yeri ve önemi her geçen gün artmaktadır. Buna
paralel olarak hava taşımacılığında ortaya çıkan hızlı büyümenin sağlıklı bir şekilde devam
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edebilmesi için öncelikle geleceğe dönük tahminlerin ve bu doğrultuda hazırlanan gelişim
planlarının mümkün olduğunca güvenilir ve esnek olması gerekir.
 Ulaştırma Ana Planı: Tüm taşımacılık türlerinin birbirleri ile etkileşimli olarak
gelişim süreçlerinin, yolcu ve yük taşımacılığından aldıkları payların belirlendiği uzun
vadeli stratejik planlardır.
 Hava Taşımacılığı Sistem Planı: Hava taşımacılığı sistemi içerisinde yer alan
havaalanları, havayolu işletmeleri, hava trafik yolları, uçak üretimi, genel havacılık,
çevre, yolcu ve yük trafiği gibi bileşenlerin gelişimine yol gösterecek faaliyetlerin bir
program kapsamında ortaya konduğu stratejik planlardır. Bu planlar hazırlanırken,
Ulaştırma Ana Planında hava ulaştırması için öngörülen hedefler ve diğer taşımacılık
türleri içerisindeki yeri ve toplam taşımalardan aldığı pay göz önünde bulundurulması
gerekir.
 Havaalanı Sistem Planı: Bölge veya ülke çapında şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçları
karşılamak üzere, gerekli havaalanı tesislerinin birbirleri ile etkileşimli olarak
tanımlandığı uzun vadeli stratejik planlardır.
 Havaalanı Master Planı: Yeni bir havaalanına veya var olan havaalanının
genişletilmesine ihtiyaç olduğunun ortaya konduğu ve bir süreç dahilinde geliştirme
programının veya aşamalarının belirlendiği uzun ve orta vadeli hem stratejik hem
taktik, hem de proje planlaması özellikleri taşıyan planlardır.

13.2.Havaalanı Sistem Planlaması
Hem dünyada, hem de ülkemizde diğer ulaşım türlerine göre hava ulaştırmasının önemi ve
yeri her geçen gün artmakta, yeni havaalanları kurulması veya var olanların genişletilmesi
ihtiyacı orya çıkmaktadır. Gelecek için planlanan havaalanı yatırımlarının daha sağlıklı
yapılabilmesi için havaalanı sistem planına ihtiyaç duyulur. Yeni havaalanları kurulurken
veya var olan havaalanları genişletilirken yapılacak çalışma bir sistem içerisinde bütünleşik
olarak incelenmeli, her bir havaalanının diğer havaalanları üzerine etkisi ve havaalanı ağı
içerisindeki yer göz önüne alınmalıdır.
Bir havaalanı sistem planı aşağıdaki amaçlara hizmet eder:
 Ülke çapındaki büyümeyi sağlayacak, var olan ve gelecekteki havacılık taleplerini
karşılayabilecek havaalanı sistemini oluşturmak,
 Tüm taşımacılık türlerini içeren ulaştırma sistemi içerisinde hava taşımacılığının
üstleneceği yükü karşılayabilecek şekilde havaalanlarının gelişimi sağlamak,
 Var olan bir havaalanı genişletilirken veya yeni bir havaalanı inşa edilirken çevreyi ve
ekolojik sistemi korumak,
 Hava sahası ve arazi kullanımını en iyi duruma getirecek kullanım planlarının
hazırlanmasına yardımcı olmak,
 Uzun vadeli yatırım planları geliştirerek havaalanı finansmanı için öncelikleri
belirlemektir.
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Havaalanı Sistem Planları hazırlanırken aşağıdaki adınlar sıra ile yerine getirilir:
 Yasal düzenlemeler ve ülke politikası doğrultusunda hava taşımacılığı ile ilgili
hedeflerin belirlenmesi,
 Var olan havaalanı sisteminin durumunun değerlendirilmesi,
 Nüfus, sosyo-ekonomik gelişmişlik gibi faktörler göz önüne alınarak talep tahmin
çalışmalarının yapılması,
 Sektör paydaşlarının görüşleri de alınarak havaalanı sisteminin eksiklerinin
belirlenmesi,
 Yeni havaalanı yapımı veya var olanların genişletilmesi ile ilgili farklı senaryoların
değerlendirilmesi,
 Uygun havaalanı sistem senaryosunun seçilmesi,
 Seçilen senaryoya göre havaalanı sistem planının hazırlanması.

13.2.1. Havaalanı Sistem Planlaması ve Ulusal Havacılık Sistemi
Etkileşimi
Bir ülkedeki ulusal havacılık sisteminin yapısı, hazırlanacak havaalanı sistem planının
aşamalarını ve içeriğini doğrudan etkiler. Genel olarak üç ayrı havacılık yapısından söz etmek
mümkündür. Şimdi bu farklı havacılık sistemlerini sırası ile inceleyelim:

13.2.1.1.

Devlet Tekelindeki Havacılık Sistemi

Bu tür anlayışın hakim olduğu ülkelerde hazırlanacak havaalanı sistem planı ile mümkün
kaynaklar da göz önüne alınarak, ülkeye en iyi hizmeti sağlayacak havaalanı ağının kurulması
hedeflenir. Pratikte merkeziyetçi bir yapıya sahip bu tür sistemlerde teknolojik gelişmeleri
takip etmek, yeni fikirler üretmek oldukça zordur. Özel sektör havacılık işletmeleri, sonuçları
belirsiz bir ortamda yer almak istemezler ve devletten de yeterli teşviki sağlayamazlar. Bu
nedenle var olan havacılık sistemi, havayolu işletmeleri ve yolcuların ihtiyaçlarına cevap
vermekten uzaktır. Buna karşın devlet kontrolünde hazırlanacak bir havaalanı sistem planının
ekonomik krizler gibi beklenmedik gerekliliği çok önemli değildir. Zira beklenmedik krizler
sonucu ortaya çıkan zararlar devlet tarafından kompanse edilmekte, ana hedef olarak
havayolu işletmelerinin kar etmelerinden ve müşteri memnuniyetinden çok hizmetin ülke
geneline yayılması anlayışı benimsenmektedir. Bu nedenle hazırlanacak planın verimliliği ve
etkinliğinden söz etmek zordur.

13.2.1.2. Serbest Piyasa Ekonomisi Yaklaşımının Hakim Olduğu
Havacılık Sistemi

Bu tür bir havacılık sisteminde havayolu işletmeleri pazara koşulsuz girebilmekte, devletin
kontrolü ve işletmecilikteki etkinliği en aza inmektedir. Hem özeli hem de kamı sektöründen
finansman imkanı sağlanabilmesi, rekabet ortamının yaratılması, yolcuya en düşük maliyetle
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en iyi hizmetin verilmesi, pazarın yolcu memnuniyeti doğrultusunda geliştirilmesi sistemin en
önemli artıları olarak ortaya çıkmaktadır. Havacılık sektöründe tamamen serbest piyasa
ekonomisi yaklaşımının benimsendiği bir örnek olmamakla birlikte, günümüzde bu yaklaşıma
yakın örneklerde aşağıdaki problemlerin ortaya çıktığı görülmüştür:
 Havayolu işletmeleri uzun süre aynı hatta uçmamakta, bu da sistemde doğal olarak
belirsizlik ortamı oluşturmaktadır.
 Havayolu işletmelerinin çok kısa sürelerde kurulması ve kapanması, sistemde kısa
vadede büyük değişimlerin yaşanmasına neden olmaktadır.
 Aşırı rekabetin söz konusu olduğu küçük işletmelerden çok, büyük havayolu
işletmelerinin gelişimi yönünde bir eğilim görülmekte, küçük şirketler kendilerini
acımasız bir rekabet ortamının içinde bulmaktadırlar.
 Çoğu havaalanı, havayolu işletmelerinin isteklerine boyun eğmek zorunda kalmakta,
bölgenin havacılık ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verememektedirler.
Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı serbest piyasa ekonomisi yaklaşımının egemen olduğu
havacılık sistemlerinde, geleceğe dönük orta ve uzun vadeli planlama yapmak oldukça zordur.
Sistemde ortaya çıkan hızlı değişimler, hazırlanan planın sık sık güncellenmesi gerektirir.

13.2.1.3. Kamu ve Özel Teşebbüs Karmasının Benimsendiği Havacılık
Sistemi
Özelleştirme ve serbestleşmeye yönelen çoğu ülke bu sistemi benimsemiş durumdadır.
Toplam kamu mülkiyetinin esnek olmayan yapısından ve tamamen serbest rekabetin hakim
olduğu ortamın kalıcı olmayan ve yıkıcı etkilerinden kaçınmak istendiğinde karma yaklaşımın
benimsendiği sistemin en uygun olduğu söylenebilir. Dünyadaki örneklerine bakıldığında,
kamu ve özel teşebbüs karması yaklaşımının benimsendiği üç farklı uygulama ile karşılaşılır.
Bunlar;
 Özel havayolu işletmeleri, kamuya ait havaalanları (ABD modeli),
 Özel havayolu işletmeleri, büyük ve özel havaalanları ve kamuya ait küçük
havaalanları (İngiltere modeli),
 Büyük yarı özel havayolu işletmeleri, küçük özel havayolu işletmeleri, büyük yarı özel
havaalanları ve küçük kamuya ait havaalanları (Almanya ve Fransa modeli).
Ülkemizde ise havacılık sistemi daha çok ABD modeline benzemektedir. Havacılık sistemi,
yarı özel (Türk Hava Yolları) ve özel havayolu işletmeleri ile kamuya ait havaalanlarından
oluşmaktadır. Görüleceği üzere hava taşımacılığı gelişmiş çoğu ülkede kamu ve özel teşebbüs
karması yaklaşımı benimsenmiş durumdadır. Bu tür bir havacılık sistemi kapsamında
hazırlanacak havaalanı sistem planı, daha da önem kazanır. Yeni havaalanı yapımı veya var
olanların genişletilmesi gibi büyük yatırımların kamu veya özel sektör olmak üzere hangi
kaynaklardan sağlanacağı plan içerisinde belirlenir.
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13.2.1.4. Havaalanı Sistem Planlaması ve Ulusal Havaalanı Ağı İlişkisi
Ulusal hava taşımacılığı yapısının planlanmasında küçük bir havaalanı sistemi bile söz konusu
olduğunda, aşağıdaki gibi farklı havaalanı ağı seçenekleri ortaya çıkacaktır.
 Tek merkezli havaalanı ağı: Sistem, hub adı verilen çok büyük kapasiteli bir
havaalanı ile büyük ölçüde merkezileştirilmiştir. Bu tür bir ağ yapısında hub niteliği
taşımayan orta ve küçük ölçekli havaalanları arasındaki bağlantılar ve uluslararası
uçuşlar, genelde ülkenin başkentine kurulan hub nitelikli merkez havaalanı üzerinden
gerçekleştirilir. Merkez havaalanında yoğun uçak ve yolcu trafiği ile yüksek uçak
doluluk oranları yaşanırken ülke genelindeki havayolu ağının daraldığı görülür. Bunun
yanında yolcuya sunulan uçuş hizmetinin frekansı artarken, merkez havaalanındaki
işlem süreleri yolcuyu rahatsız edici boyutlara ulaşabilir.
 Çok merkezli havaalanı ağı: Burada büyük ölçekli merkez havaalanları bölgelerdeki
büyük şehirlere dağıtılmış durumdadır. Merkezi olmayan havaalanları arasındaki
doğrudan seferler oldukça azdır. Tek merkezli havaalanı ağında görülen yoğun trafik,
burada diğer merkezi havaalanlarına dağıtılmıştır. Bu sayede ulusal sistem içerisindeki
önemli havaalanları arasında daha fazla sayıda doğrudan seferler düzenlenmektedir.
Çok merkezli havaalanı ağında, trafik yükü hava sahası içerisinde daha dengeli
dağılmıştır ve merkezi havaalanlarındaki yoğunluk azaldığı için yolcu işlem süreleri
de düşmüştür.
 Doğrudan uçuş ağı: Bu tip havaalanı ağında, hava taşımacılık hizmetlerinin büyük
çoğunluğu, bir noktadan diğerine doğrudan gerçekleştirilir. Hava trafiği tamamen
dağılmış bir durumdadır. Talebin az olduğu hatlarda, frekans ve uçak doluluk oranı
düşüktür. Merkezi havaalanlarındaki uçak hareketi sayısı ise ilk iki sisteme göre daha
azdır.
Ülkedeki havaalanı ağının özellikleri, hazırlanacak havaalanı sistem planını etkileyen önemli
faktörlerden bir diğeridir. Hava taşımacılığının büyüklüğü, ülkenin yüz ölçümü ve topoğrafik
yapısı havaalanı ağı seçimini etkileyen başlıca kriterdir. Hava taşımacılığı gelişmekte olan
ülkelerde genellikle tek merkezli, gelişmiş ülkelerde ise çok merkezli havaalanı ağı tercih
edilir. Bunun yanında yüz ölçümü olarak küçük olan ülkelerde daha çok tek merkezli
havaalanı ağına, yüzey ulaşım türleri ile ulaşımın zor olduğu dağlık ülkelerde noktadan
noktaya doğrudan uçuş ağına daha çok rastlanır.
Hava trafiğinin ve uçak hareketi sayısının çok büyük olduğu Amerika Birleşik Devletlerinde
(ABD) çok merkezli havaalanı ağı seçilmiştir. 1984 yılında Federal Havacılık Dairesi FAA (
Federal Aviation Administration), bölgesel ve eyalet havacılık planlarının hazırlanmasına
yardımcı olması amacıyla, NPIAS (National Plan of Integrated Airport System) adı verilen,
var olan ve yapımı planlanan yaklaşık 3400 havaalanını içeren ulusal boyutta bir havaalanı
sistem planı hazırlamıştır. Plan her iki yılda bir güncellenmekte gelecek 5 yıllık havaalanı
gelişim ve yatırım programlarını içermektedir. NPIAS aşağıdan yukarıya doğru
bütünleştirilmiş bir plandır. Yani yerel havaalanı master planlarının birleştirilmesi ile bölgesel
sistem planlarının birleştirilmesiyle eyalet, bunların birleştirilmesiyle de ulusal havaalanı
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sistem planı hazırlanmıştır. NPIAS içerisinde 2015 – 2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönem
için 33,5 milyar dolar yatırım yapılması öngörülmüş olup, yatırımların % 64’ ü var olan
havaalanlarının standartlarının iyileştirilmesi ve pist kaplaması, ışıklandırma sistemi gibi
havaalanı tesislerinin yeniden yapımı için ayrılmıştır. Gelişim sürecini tamamlamış bu tip bir
hava taşımacılığı sisteminde, yeni havaalanı yapımı ayrılan pay ise sadece 5 1’ dir.
İkinci bir planlama türü ise yukarıdan aşağıya doğru planlama yaklaşımıdır. ABD’ ye göre
daha küçük ve hava taşımacılığı gelişmekte olan havaalanı sistemleri için tercih edilir. Bu
yaklaşım aşağıdaki adımları içerir:
 Ele alınan sistemin kapsamı tanımlanır,
 Var olan havaalanları ve havaalanı kurulması düşünülen araziler belirlenir,
 Her bir havaalanının sistem içerisindeki rolünü tanımlayan çeşitli senaryolar
geliştirilir,
 Farklı talep büyümesi senaryolarına göre toplam sistemin büyüklüğü, tahmin edilir;
talep büyümesi için yüksek, orta ve düşük düzeyde büyüme senaryoları göz önüne
alınır,
 Her bir senaryonun performansı kapasite, frekans ve gerçekleştirme maliyeti
yönünden değerlendirilir,
 Talebin havaalanlarına ve hatlara göre dağılımı saptanır,
 Arz – talep dengesinin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir; finansal, ekonomik ve
çevresel yapılabilirliği saptanır,
 En uygun senaryo seçilir,
 Gelişim planının aşamaları tanımlanır,
 Uzun vadeli yatırım bütçe programı hazırlanır.

13.3. Havaalanı Master Planlaması
1960’ lı yıllarda jet motorlu uçakların kullanılmaya başlaması ve yolcu trafiğindeki büyük
artış, havaalanlarının genişletilmesi ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bunun sonucunda da
havaalanı gelişiminin tüm aşamalarını ayrıntılı bir şekilde inceleyen yeni bir planlama anlayışı
ortaya çıkmıştır. Havaalanı master planı, yeni bir havaalanına veya var olan havaalanının
genişletilmesine gereksinim olduğunun ve aşamalı olarak gelişim programının belirlendiği
planlardır. Bir havaalanı master planı uzun vadeli olarak hazırlanır. Bu nedenle meydana
gelebilecek değişmeler doğrultusunda, planının tekrar elden geçirilmesi ve gerekli
güncellemelerin yapılması gerekir. Başarılı bir havaalanı master planının anahtarı, esnek
olmasıdır. Böylece gelecekte ortaya çıkabilecek yeni ve beklenmeyen gelişmeler karşısında
gerekli değişiklikler önceden plan içerisinde öngörülmüş olacak ve kısa aralıklarla
güncelleme yapılmasına ihtiyaç kalmayacaktır. Şekil 13.1’ de Havaalanı Master
Planlamasının aşamaları verilmiştir. Blok şemasından da görüleceği üzere plan hazırlanmadan
önce ayrıntılı veri toplama ve analiz süreci gerçekleştirilir, daha sonra da hava taşımacılığına
olan talep tahminleri yapılır. Bir sonraki adımda ülkedeki veya bölgedeki havacılık sisteminin
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yapısı ile havaalanlarının hizmet seviyeleri ve tipleri göz önüne alınarak var olan ve gelecekte
planlanan havaalanı sisteminin kapasitesi belirlenir. Bu doğrultudaki yeni bir havaalanı
yapımına ihtiyaç varsa havaalanı yapımı için uygun aday araziler saptanır, belirli kriterlere
göre değerlendirilir ve en uygun arazi seçilir. Daha sonra havaalanı elemanlarının ihtiyacı
karşılayacak şekilde boyutlandırılması yapılır ve farklı yerleşim planı seçenekleri hazırlanır.
Alternatifler içerinden verimlilik ve maliyet yönünden en uygun olanı belirlenir ve plan
hazırlama aşamasına geçilir. Eğer yeni bir havaalanı ihtiyacı ortaya çıkmamışsa, var olan
havaalanları ile ihtiyacın hangi genişletme çalışmaları ile karşılanabileceği biraz önceki
sürece benzer şekilde analize edilir.
Havaalanı master planı, sırası ile aşağıdaki bilgileri içermelidir;
 Var olan durumun belirlenmesi,
 Havacılık talep tahminleri,

Şekil 13.1. Havaalanı Master Planlaması Aşamaları75
 Gereksinimlerin belirlenmesi ve öneri geliştirme,
 Havaalanı yer seçimi,
75

Horonjeff, 2010
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Çevre ile ilgili analizler,
Havaalanın yerleşim planı,
Planı yerine getirme aşamaları ve yatırım programı

Şimdi yukarıda maddeler halinde verilen bilgileri daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.
13.3.1. Var Olan Durumun Belirlenmesi
Arazilerin fiziksel özellikleri, yakınlarında herhangi bir havaalanının varlığı; hava sahasının
yapısı ve bölgedeki hava trafik düzenlemelerinin karakteristikleri; var olan ve gelecekte
yapımı planlanan kamuya ait okul, hastane, park gibi halkın kullanımına açık binaların
yerleri; bölgedeki yasal sınırlamalar gibi havaalanı geliştirme projelerine etki edebilecek
bütün bilgilere planlamacının ihtiyacı vardır. Bunun yanında bölgedeki bitki örtüsü, araziye
ulaşım yolları, arazinin geçmiş yıllardaki hava koşulları ile ilgili veriler de toplanmalıdır.
Finansal planın hazırlanabilmesi için ise havacılıkla ilgili be havacılık dışı gelir ve harcamalar
ile havaalanı kurulmasının mali boyutunu gösterecek geçmişe dönük ve güncel bilgilere
gereksinim duyulur.
13.3.2. Havacılık Talep Tahminleri
Talebin belirli bir oranda ve sürekli arttığı durumlarda, gelecekteki talebin büyüklüğünü
tahmin etmek kolaydır. Ancak pratikte gelecekle ilgili talep tahmini yapmak zordur ve
belirsizliklerle doludur. Tahmin çalışmasının doğru olmaması, gelecekteki trafiğin büyüklüğü
ile ilgili bölgelerin gerçekten uzak, yapılan yatırımların dayanıksız ve havaalanının ekonomik
performansının düşük olması sonucunu doğurur. Savaş sonrası döneminden 1970’ li yılların
başlarına kadar geçen bölümde, uzmanlar tarafından yapılan tahminler, hava taşımacılığındaki
büyümenin altında kalmıştır. Hızlı nüfus artışı, gelişmekte olan ülkelerdeki sanayileşme,
dünyanın her tarafındaki şehirleşme ve hızlı teknolojik gelişmeler hava taşımacılığındaki bu
beklenmeyen artışın başlıca sebepleri olmuştur. Uzmanlar, 1970’ li yılların başlarındaki
gelişmeler doğrultusunda gerçekleşenin altında kalan tahminleri düzeltmeye çalışırlarken,
“980’ li yıllarda ise petrol fiyatlarındaki artış, enflasyon ve dünya çapındaki savaş sonrası
borçlar sebebiyle tahminler, gerçekleşenin üzerinde kalmıştır. Özellikle dünya genelinde
ortaya çıkan beklenmedik ekonomik krizler, tahminciler için önemi bir problem olarak ortaya
çıkmıştır.
Havaalanının ve kurulacağı arazinin boyutlarını ve gelişimini belirleyebilmek için kısa, orta
ve uzun vadeli havacılık talep tahminlerine gereksinim vardır. Bir havaalanının
planlanmasında ve kontrolünde uçak ve yolcu trafik tahminlerinden yararlanılır. Bu sayede
gerekli bina ve birimlerin büyüklük ve sayıları saptanır.
Tahminler hazırlanırken ekonomik büyüme, endüstriyel etkinliklerdeki değişmeler, nüfus
artışı, kişi başına düşen milli gelir, coğrafi faktörler, teknolojik gelişmeler, sosyal ve politik
faktörler ve geçmişle ilgili hava trafik bilgileri dikkate alınır.
13.3.3. Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Öneri Geliştirme
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Planlamacı, talep tahminlerini ve var olan havaalanı tesislerini inceleyerek havaalanının
gelecekteki talebi karşılayıp karşılayamayacağını inceler. Gelecekte olması gerekli havaalanı
elemanları ve boyutlarını belirler. Var olan havaalanının genişletilmesine engel teşkil
edebilecek finansal, fiziksel ve çevresel etkileri saptar ve elde ettiği sonuçlar doğrultusunda
seçenekleri değerlendirir. Bu seçenekler;
 Var olan havaalanını genişleterek kapasitesini artırmak,
 Var olan havaalanını genişletmeden buradaki bazı trafikleri diğer havaalanlarına
kaydırarak yükünü azaltmak,
 Seçilen uygun arazi üzerine yeni bir havaalanı inşa etmektir.
13.3.4. Havaalanı Yer Seçimi
Yeni havaalanının inşasında en önemli aşamadır. Var olan tesislere yenileri eklenmek
istenirse, bunun sınırları önceden belirlidir ve ek tesislerin var olanların etrafında
konuşlanacağı açıktır. Buna karşılık yeni bir havaalanı yapımı geniş bir araştırma gerektirir.
Bu araştırmalar yapılırken aday arazilerin fiziksel özellikleri, etrafındaki yapılanmanın şekli,
fiyatları, kara ulaşım imkanları, havaalanı kurulmasının çevresi üzerine etkisi, araziyi
çevreleyen hava sahasının özellikleri göz önüne alınır.
13.3.5. Çevre İle İlgili Analizler
Hem yer seçimi aşamasında, hem de havaalanının tasarımında çevre ile ilgili faktörlerin göz
önünde tutulması gerekir. Gürültü; havaalanı yapımının bölge halkı üzerindeki sosyal ve
ekonomik etkileri; arkeolojik eserler, hava ve su kalitesi, doğal bitki örtüsü ve hayvan türleri
üzerine etkiler çevresel faktörlerin belli başlılarıdır. Havaalanı kurulmasının çevre üzerine ters
etkisinin olup olmayacağı yukarıda saydığımız faktörler incelenerek ortaya çıkartılır.
Özellikle havaalanı kurulması konusunda halkın ve yerel yönetimlerin onayını alabilmek ve
ileriki aşamaları gerçekleştirirken herhangi bir problemle karşılaşmamak için çevre ile ilgili
analizler büyük bir titizlikle yapılmalıdır.
13.3.6. Havaalanının Yerleşim Planı
Talep ve trafik tahminleri yapılıp, fiziksel, finansal, havacılık kalitesi ve çevre ile ilgili
analizler tamamlandıktan sonra, havaalanının yerleşim düzeninin tasarlanması aşamasına
geçilir. Elde edilen geçmiş ve gelecekle ilgili bilgiler doğrultusunda havaalanının boyutları ve
yerleşim düzeni hakkında bilgi sahibi olunur. Daha sonra pistin yönü ve sayısı, taksiyolu
saysı, apronıun şekli ve büyüklüğü, hava seyrüseferlerine etki edebilecek engeller,
meteorolojik koşullar, diğer havaalanı elemanlarının boyutları ve nitelikleri göz önüne
alınarak çeşitli yerleşim planı seçenekleri geliştirilir. Bunlar içerisinde seçilen araziye en
uygun olanı çeşitli değerleme kriterleri yardımı ile bulunur.
13.3.7. Planı Yerine Getirme Aşamaları ve Yatırım Programı
Önerilen planın uygulanması ve her bir aşamasının maliyetinin çıkartılması kısa, orta ve uzun
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vadeli yolcu ve uçak trafik talep tahminleri göz önüne alınarak gerçekleştirilir. Buradan elde
edelin bilgiler ışığında hazırlanan ekonomik fizibilite çalışması, master planlama sürecinin her
aşamasında yapılır. Var olan havaalanının genişletilmesi veya yeni bir havaalanı inşaatı
kararının verilmesinde, havaalanı elemanları ve hava sahası sistemi ile ilgili farklı tasarım
örneklerinden en uygun olanının seçilmesinde ekonomik fizibilite çalışmalarından
faydalanılır. Havaalanının gelişim süreci, gerekli yatırım finansmanının sağlanabilirliğine
bağlıdır. Bu nedenle gelişim süreci, belirli safhalara ayrılarak her bir safhada yapılacak
harcamalar ve gelirler belirlenir. Böylece toplam sermaye maliyetleri ve gelirler hesaplanarak
havaalanı gelişim süreci safhalarının gerçekçi olup olmadığı saptanır. Gerçekçi değilse,
gerekli düzenlemeler yapılır.

13.4.Havaalanı Yer Seçimi
İkinci Dünya Savaşından önce, hava taşımacılığının yeni başladığı dönemlerde kullanılan
uçaklar hem boyut, hem de güç olarak oldukça küçüktü. Büyük şehirlerdeki havaalanlarında
bile günde sadece birkaç uçuş gerçekleştirilmekteydi. Havaalanları o devirlerde halk
tarafından arzu edilmeyen birer komşu değildiler. Bu durumda yer seçimi çalışması oldukça
basitti ve genel olarak havacılık talebine ve sivil mühendislik gereksinimlerine bağlıydı. Tüm
dünyada ortaya çıkan hava taşımacılığına olan hızlı talep artışı ve buna paralel olarak daha
güçlü ve büyük uçakların kullanılmaya başlanması, havaalanlarını etrafındaki yerleşim
birimleri ve doğal çevreye zarar verici bir unsur olarak ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle yer
seçimi çalışması, çözülmesi zor bir problem olmaya başlamıştır. 1960’ lı yıllardan sonra
yapılan havaalanı yer seçimi çalışmalarında önemli tartışmalar, anlaşmazlıklar meydana
gelmiş, havaalanlarının yerleşimi üzerine yapılan planlar uzun süre sonuçlandırılamamış,
bazıları ise iptal edilmiştir. New York, Londra, Atlanta, Tokyo, Miami ve Sydney’ de yapımı
planlanan yeni havaalanları, yerleşimleri üzerinde en çok tartışılan havaalanlarından sadece
birkaçıdır. Geçmiş dönemlerde havaalanı yer seçimi ile ilgili kullanılan teknikler oldukça
yetersizdir. Planlama otoriteleri yeni bir tesis için uygun yerin belirlenmesinde çoğu zaman
aciz kalmaktaydılar. Hava taşımacılığı talebinin her geçen gün daha da artması, var olan
havaalanlarının trafik yükünün kapasitesinin üzerine çıkması sonucunu doğurmuştur. Bu
durum ise gürültü, hava ve çevre kirliliği gibi problemleri beraberinde getirmiştir.
Günümüzde uygun yer seçimi, geçmiş zamanlardakine oranla çok daha karmaşık bir problem
haline gelmiştir. Tüm dünyada yeni bir tesis kurulmasının çevresi üzerine etkilerinin analizi
konusunda geliştirilen teknikler ve yapılan çalışmalar oldukça başarılıdır. Hava taşımacılığı
gelişmiş ülkelerde halk kendi getireceği önerilerde ısrar etmenin ve göstereceği tepkinin
etkinliğinin farkına varmıştır. Bu davranışı ile yer seçimi aşamalarında oldukça belirleyici bir
katılımcı olarak ortaya çıkmaktadır.
13.4.1. Havaalanı Yer Seçimi Aşamaları
Ayrıntılı bir yer seçimi çalışmasına başlamadan önce, yeni bir havaalanının gereksinim
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olduğu, çevresi üzerine etkileri göz önüne alınarak uygulanabilirliği, kullanıcıların desteği,
havaalanının inşası için yeterli finansman kaynağının var olduğu konusunda yeterli
ipuçlarının olması gerekir. Yer seçimi sürecinin niteliği, önerilen havaalanının kategorisi,
karmaşıklığı ve büyüklüğü ölçüsünde değişecektir. Böyle bir durumda, aşamaların çoğu aynı
olmakla birlikte yapılacak incelemelerin derinliği ve karar alma sürecinin karmaşıklığı önemli
farklılıklar gösterir.
Yeni bir havaalanı yapımı kararından sonra, uygun yerin seçimi için aşağıdaki
adımların sıra ile yerine getirilmesi gerekir:

Gereksinimlerin belirlenmesi: Gelecekte kurulması düşünülen havaalanının kategorisi
ve büyüklüğü, trafik tipleri ve yoğunlukları tahmin edilir. Gereksinimlerin
saptanabilmesi için bölgenin sosyal, kültürel, endüstriyel ve turizm potansiyeli
açısından da incelenmesi gerekir. Yeni havaalanının beklenen solü ve büyüklüğü
konusunda karar verilirken, öncelikle havaalanı sistem planı içerisindeki öngörülerin
dikkate alınması son derece önemlidir. Yapılan çalışmalarda bulunan sonuçlara bağlı
olarak, yeni havaalanın rolü üzerinde bazı değişiklikler yapmak söz konusu olabilir.
Yeni bir ticari havaalanı için böyle bir durum, çevreye ters etkiler, seçilen arazinin
uzaklığı veya finansal sınırlamalar söz konusu olduğunda ortaya çıkabilir.


Havaalanının boyutlandırılması: Bu aşamada belirlenen gereksinimler sayısal hale
dönüştürülerek,
doğrudan
havaalanı
elemanlarının
boyutlandırılması
için
kullanılabilecek hale getirilir. Bu kapsamda gerekli pist sayısı ve uzunlukları, apron
büyüklüğü, yolcu ve kargo terminal binalarının sayısı ve boyutları belirlenir. Sözü
geçen havaalanı elemanları için yapılan boyutlandırma çerçevesinde bulunan değerler
birleştirilerek inşası düşünülen havaalanının yaklaşık büyüklüğü hesaplanır. Bu
aşamada havaalanının genişletilebileceği olasılığı da gözardı edilmemelidir. Havaalanı
elemanlarının boyutları hesaplandıktan sonra farklı havaalanı yerleşim planları
çıkartılır.



Bölgeye ait var olan ve gelecekle ilgili bilgilerin incelenmesi: Aday arazilerin
bulunduğu bölgenin hava fotoğrafları, topoğrafya ve jeoloji haritaları, arazi kullanım ve
ulaşım planları; elektrik, su ve doğalgaz gibi alt yapı olanakları, nüfus dağılımı,
bölgenin meteorolojik durumu ve ekolojik sistem özellikleri var olan durum ile ilgili
bilgilerdir. Topoğrafya haritaları ile arazinin ne ölçüde düzgün olduğu, kalkış ve iniş
yolu üzerinde tehlike oluşturabilecek yükseltilerin olup olmadığı; jeoloji haritaları ile
zeminin pist ve diğer havaalanı tesislerini taşımaya uygunluğu; arazi kullanım planları
ile kamulaştırılması gereken arazi miktarı, komşu havaalanlarının, ağır sanayi
bölgelerinin, turistik otellerin, hastane ve okul gibi gürültüye duyarlı binaların
konumları; meteorolojik bilgiler ile hava şartlarının havaalanı kapasitesini ne ölçüde
etkileyeceği; havacılık haritaları ile piste uygun iniş ve kalkış yönü, tahditli bölgelerin
yerleri ve hava sahasının durumu saptanır. İleride yapılması planlanan karayolu,
demiryolu ve elektrik hatları, yeni yerleşim birimleri ve bir arazinin diğerleri arasından
seçilmesini kolaylaştıracak veya zorlaştıracak projeler, gelecekteki durum ile ilgili
bilgilerdir. Bu bilgiler sayesinde havaalanının gelecekte kurulması planlanan yerleşim
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birimleri içerisinde kalması önlenir, ortaya çıkabilecek problemler önceden görülerek
gerekli tedbirler alınır.


Haritalar üzerinde araştırma: Bu aşamada havaalanı yapımına uygun bölgelerin
yerleri saptanır. Seçilen bölgelerin mümkün olduğunca düzlük ve engebesiz olması, yol
yapımının getireceği maliyet göz önüne alınarak yerleşim birimlerinden ve var olan alt
yapı olanaklarından çok uzakta olmaması, bununla birlikte yerleşik nüfusun olmadığı
veya çok uzak olduğu arazilerin havaalanı yapımı için tercih edilmesi gibi kısıtlamalar
getirilerek bir kısım alan daha başlangıçta devre dışı bırakılır. Daha önceki aşamalarda
hazırlanan havaalanı yerleşim planları, haritalar üzerinde uygun arazilerin belirlenmesi
için kullanılır.



Aday araziler üzerine havaalanı elemanlarının yerleştirilmesi: Havaalanı bölümleri
içerisinde yerleştirilmesi en zor olanı pist ve pist bantları ile görsel ve radyoelektrik
yaklaşma yardımcılarıdır. Pistin yönü saptanırken rüzgar rejimi, bölgenin topoğrafik
yapısı, arazinin çevresi ve hava sahasının durumu göz önüne alınır. Pistin en az dolgu
çalışması yapılacak, kalkış ve iniş yolu üzerinde engel teşkil edebilecek herhangi bir
yükselti olmayacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. Pistin yönü belirlenirken kalkış ve
iniş yörüngesi üzerinde yoğun yerleşim birimleri, okul, hastane gibi gürültüye duyarlı
binaların bulunmamasına da dikkat edilmelidir. Taksiyolları,
uçak park sahaları ve diğer binaların yerleşiminde ise kullanılabilir alan, topoğrafya,
şehrin konumu gibi faktörler göz önüne alınır. Yapılan araştırmalar sonunda, tek bir
adaya arazi veya farklı aday araziler için değişik yerleşim planları göz önüne alınabilir.

 Aday arazilerin değerlendirilmesi ve uygun arazinin seçimi: Yapılan bir yer seçimi
çalışmasında, aday arazileri sistemli bir şekilde değerlendirmek için her bir araziye
uygulanabilecek ve karşılaştırma imkanı sağlayacak kriterlere gereksinim vardır. Aday
araziler değerlendirilirken aşağıda ayrıntılı olarak açıklayacağımız çeşitli faktörler göz
önüne alınır. Havaalanı için yer seçimi yapılırken, bu araziye en uygun havaalanı
yerleşim planı taslağı da belirlenir. Taslağın daha önce tanımlanan gereksinimleri
karşılıyor olması gerekir.
13.4.2. Arazi Değerlendirmede Kullanılan Kriterler
Havaalanı yapımı için uygun arazinin seçiminde, aşağıda açıklanacak olan kriterlerin her bir
aday arazi için ayrıntılı olarak analiz edilmesi gerekir. Şimdi bu kriterleri sırası ile
inceleyelim:
 Meteorolojik şartlar: Uçağın kalkış ve iniş hareketlerini, dolayısıyla havaalanının
kullanım kapasitesini doğrudan etkileyen arazideki etkin rüzgar yönü, sisli, yağmurlu,
karlı ve buzlu gün sayıları ile sıcaklığın mevsimlere göre değişiminin her bir aday
arazi için analiz edilmesi gerekir. Özellikle yüksek sıcaklıkların görüldüğü yaz
aylarında kalkış için gerekli pist uzunluğu artış gösterir. Buna bağlı olarak da inşa
edilmesi gerekli pistin yapım maliyetleri artar. Aynı şekilde sağanak yağışlar, kar ve
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buzlanma da pist kullanımını önemli ölçüde etkiler. Özellikle iniş safhasında görüşün
düşmesi, pistin kaygan olması birer tehlike unsurudur.


Var olan hava sahası ile uyum: Aday arazilerin etrafındaki hava sahası incelenerek
yeni kurulacak havaalanının doğurabileceği problemler ve hava sahasının yeni
havaalanı üzerine etkileri belirlenebilir. Aday arazinin etrafındaki hava sahasının
birbirinden bağımsız varış ve kalkış yolları oluşturmaya elverişli olması, komşu
havaalanlarının trafiği ile karışmaması ve herhangi bir yasaklı bölge içinde olmaması
istenir.



İniş ve kalkış yolu üzerindeki yükseltiler: Kalkış veya iniş yolu üzerindeki doğal ve
yapay yükseltilerin ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Yükseltiler ile ilgili yapılacak bir ön
çalışma, daha önceden belirlenen bazı arazilerin daha baştan inceleme dışı
bırakılmasını gerektirebilir. Kalkış veya iniş yolu üzerindeki yükseltilerin boyu
arttıkça, gerekli kalkış veya alçalma eğimi buna bağlı olarak artacak ve belirli
sınırlamalar getirerek havaalanı kapasitesini düşürecektir.



Çevre ile etkileşim: Havaalanı kurulmasının çevresi üzerine etkileri içerisinde en
önemlisi ve kontrolü zor olanı uçak gürültüsüdür. Hava trafiğindeki artış, daha büyük
ve daha güçlü jet uçaklarının kullanılması, hızlı şehirleşme sonucu havaalanları ile
yerleşim birimlerinin birbirine yakınlaşması, bu problemin önemini her geçen gün
daha da arttırmıştır. Bunun yanında aday araziler üzerinde sosyal tesislerin, tarihi
kalıntıların, hastane, okul gibi gürültüye duyarlı binaların, zengin bitki örtüsü ve doğal
yaşamın, yer altı ve yer üstü ve maden kaynaklarının varlığı, aday arazinin seçilebilme
olasılığını ters yönde etkileyen faktörler olarak ortaya çıkmaktadır.



Havaalanına ulaşım süresi: Havaalanı ile şehir arasındaki uzaklığı kısa olması,
yolcunun konforu ve bölgeye gelen turistlerin rahatlıkla havaalanını bulabilmesi
açısından tercih edilir. Havaalanına ulaşım süresinin düşürülmesi, hava taşımacılığının
diğer taşımacılık türleri ile rekabet edebilme gücünü arttıracaktır. Ancak, havaalanı
şehir merkezine yakın inşa edilirse, bu sefer gürültü problemi ortaya çıkacaktır. Bu
nedenle genel eğilim, havaalanı ile şehir merkezi arasındaki ulaşım süresinin saatte 90
km sabit hız ile ortalama 20 - 25 dakika olmalıdır.



Havaalanını genişletmeye uygunluk: Seçilen arazinin, ortaya çıkabilecek kapasite
artırımı ihtiyacı karşısında, havaalanı elemanlarının büyütülmesine )pistin uzatılması,
ikinci bir pistin inşası, terminalin, hangarı veya apronun büyütülmesi gibi) izin
verecek boyutlarda olması tercih edilir. Arazi geniş ve düz olduğu, etrafında dağlık
bölgeler olmadığı, çevresine ters bir etkide bulunmadığı, var olan hava sahasına uygun
olduğu ölçüde kapasite arttırımına elverişlidir.



Alt yapı olanaklarına yakınlık: Yeni havaalanının büyük bir alan üzerine kurulacak
olması, arazi üzerinden geçen karayolu, demiryolu, enerji nakil hatları, su,
kanalizasyon, telefon ve doğalgaz boru hattı gibi alt yapı olanaklarının yönünün
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değiştirilmesini beraberinde getirebilir. Bu nedenle aday araziler üzerindeki alt yapı
olanakları dikkatlice incelenmeli, bunların güzergahlarının inşa edileceği arazinin alt
yapı olanaklarına yakın olması, elektrik, su, telefon, doğalgaz, kanalizasyon, karayolu,
demiryolu gibi hizmetlerin havaalanına getirilmesi için harcanacak tutarın düşmesine
sebep olacaktır.


Topoğrafik yapı: Havaalanının kurulacağı arazinin mümkün olduğunca düz ve
engebesiz olması istenir. Arazinin eğimine ve engebe durumuna göre yapılacak kazı
ve dolgu çalışmalarının niteliği ve harcama miktarı belirlenir. Örneğin, Charles De
Gaulle Havaalanının inşasında 3200 hektarlık bir alan kullanılmış ve bu alan
üzerindeki 30 m’ lik kot farkı, 14 milyon m3 dolgu malzemesi kullanılarak
giderilmiştir.



Zemin özellikleri: Zemin üzerine binecek yüklerin taşınabilmesi, toprağın cinsine
bağlıdır. Bazı toprak türleri, üzerlerine inşa edilecek yapının yüklerini taşıyamazlar,
bazıları ise ancak özel tedbirler alınarak yükleri taşıyabilir hala getirilirler. Örneğin
yarı bataklık alanlar üzerinde bir tesis inşa etmek, kuru toprak üzerindekine göre çok
daha zor ve pahalıdır. Havaalanı inşa etmek için en uygun toprak türü çakıl karışımlı
killi topraktır. Malzemenin bağlayıcılık özelliğinin olması, öncelikle pist ve
taksiyolları üzerinde meydana gelebilecek esneme ve çatlama problemlerini ortadan
kaldırır. Toprağın sıkıştırılabilmesi açısından nemli olması istenir. Ancak kontrol
altına alınmamış yer altı su kaynakları önemli bir tehlike oluşturur. Bu nedenle yer altı
suyunun yapılacak inşaatı etkilemeyecek duruma getirilmesi gerekir. Yer altı suyunun
tahliye edilmesi işlemine drenaj adı verilir. Kum oranı fazla olan inşaat için tercih
edilmez. Bunun nedeni ise kumun gerekli sıkışmayı sağlayamaması ve kayma
özelliğinin olmasıdır. Genellikle her tür zemin üzerine inşaat yapmak mümkündür.
Ancak toprağın uygun olmaması, kullanılacak dolgu malzemesi miktarının ve
kalınlığının artırılmasını gerektirir. Bu durum malzeme ve işçilik için harcanacak
tutarın artmasına neden olur.



Arazinin değeri: Öncelikle projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan arazinin
büyüklüğü saptanır. Arazi üzerinde tarıma elverişli alan, bağ, bahçe olmaması tercih
edilir. Satın alınacak arazi üzerinde gerek tarımsal alanlar, gerek sanayi tesisleri,
gerekse yerleşim birimleri az olduğu ölçüde araziyi satın alma bedeli düşecektir.



Yerel halk üzerine olumsuz etkiler: Bir havaalanı kurmak için, büyüklüğüne bağlı
olarak, binlerce dönüm araziye gereksinim vardır. Bu durum, geniş bir arazi üzerinde
küçük veya büyük çaplı yerleşim birimlerinin, sanayi işletmelerinin bulunması
olasılığını artırır ve bölgedeki yerleşik nüfusun ve iş yerlerinin başka yerlere
taşınmasını gerektirebilir. Halkın tepkisini çekebilecek böyle bir olumsuz etkiye
meydan vermemek için havaalanı yapımı planlanan araziler üzerindeki yerleşim
birimlerinin ve bölgedeki sanayi faaliyetlerinin dikkatlice incelenmesi, mümkün
olduğunca yerleşik nüfusun ve sanayi tesislerinin düşük olduğu arazilerin tercih
edilmesi gerekir.
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Aşamaları gerçekleştirme kolaylığı: Havaalanının kurulacağı araziyi de içine alan
gelecekte yapılması planlanmış büyük projeler; arazinin satın alınmasında
karşılaşılabilecek zorluklar, inşaatta kullanılacak ağır teçhizatın bölgeye taşınmasında
ortaya çıkabilecek problemler, grev gibi olgular aşamaları gerçekleştirmede göz önüne
alınması gereken risk faktörleridir. Bu faktörlerden herhangi birinin ortaya çıkması,
havaalanı kurmak için gerekli sürenin uzamasına ve maliyetlerin artmasına sebep
olabilir.

Uygulamalar


Planlama kavramını öğreniniz?



Planlama aşamalarını araştırınız?



Havaalanı sistem planlaması nedir?



Devlet tekelindeki havacılık sistemi nedir?
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Uygulama Soruları


Hava taşımacılığı ile ilgili farklı planlama ölçekleri nelerdir?



Havaalanı sistem planlama aşamaları nelerdir?



Yer seçiminin havaalanı planlamasındaki önemi nedir?



Yer seçiminde dikkate alınan değerlerin kriterleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde hava taşımacılığı ile ilgili faklı planlama ölçeklerini açıklayarak havaalanı
planlamasının önemini ve gerekliliğini değerlendirilmiştir.
Havaalanı sistem planlamasının aşamaları listelenerek, havaalanı master planlamasının
içerdiği bilgiler özetlenerek, yer seçiminin havaalanı planlamasındaki önemi açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. İngiltere’deki havacılık sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Özelleştirilmiş büyük havaalanları ve kamuya ait küçük havaalanları
b. Tümü kamuya ait havaalanları
c. Tümü özelleştirilmiş havaalanları
d. Yarı özelleştirilmiş büyük havaalanları ve kamuya ait küçük havaalanları
e. Kamuya ait büyük havaalanları ve özelleştirilmiş küçük havaalanları
2. Başarılı bir havaalanı master planının en temel özelliği nedir?
a. Esnek olması
b. Kısa aralıklarla güncellenmesi
c. Uzun vadeli olması
d. Tüm havaalanlarının gelişim süreçlerini içermesi
e. Basit ve anlaşılır olması
3. Aşağıdakilerden hangisi havaalanı yer seçimi aşamalarından biri değildir?
a. Gereksinimlerin belirlenmesi
b. Varolan durumun incelenmesi
c. Talep tahmin analizi
d. Terminal binaları iç boyutlandırması
e. Aday arazi değerleme
4. Aşağıdakilerden hangisi havaalanı yer seçiminde arazi arazi değerleme kriterlerinden
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biri değildir?
a. Arazinin değeri
b. Aday arazilerin birbirine yakınlığı
c. Zemin özellikleri
d. Aşamaları gerçekleştirme kolaylığı
e. Havaalanı genişletmesine uygunluk
5. Hava taşımacılığında ulaştırma ana planı kaç aşamadan oluşur?
a. 4
b. 2
c. 3
d. 1
e. 5
6. Planlama faaliyetleri genel olarak kaç başlıkta incelenir?
a. 3
b. 5
c. 7
d. 4
e. 2
7. Hazırlanma düzeyi açısından planlama kaç gruba ayrılır?
a. 3
b. 4
c. 7
d. 8
e. 5
8. Aşağıdakilerden

hangisi hava
içerisinde yer almamaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.

taşımacılığında

planlama

ölçekleri

Hava taşımacılığı sistem planı
Havaalanı master planı
Hava ulaştırma eylem planı
Ulaştırma ana planı
Havaalanı sistem planı

9. Aşağıdakilerden hangisi havaalanı sistem planlamasının amaçlarından

değildir?

a. Havacılık taleplerini karşılayabilecek havaalanı sistemini oluşturmak
b. Yalnızca hava taşımacılığının üstleneceği yükü karşılayabilecek şekilde
havaalanlarının gelişimini sağlamak
c. Havaalanı inşası sırasında çevreyi ve ekolojik sistemi koruma
d. Hava sahası ve arazi kullanım planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak
e. Uzun vadeli yatırım planları geliştirerek havaalanı finansmanı için öncelikleri
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belirlemek
I.
II.
III.
IV.

Gürültü
Hava ve su kalitesi
Doğal bitki örtüsü üzerine etkiler
Hayvan türleri üzerine etkiler
10. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri havaalanı yer seçiminde ve havaalanının
tasarımında analizi yapılan çevresel etkilerdendir?
a. I ve II
b. II ve IV
c. I,II ve III
d. I,III ve IV
e. I,II,III ve IV

CEVAPLAR
1 a, 2 a, 3 d, 4 b, 5 a, 6 d, 7 a, 8 c, 9 b, 10 e

14.HAVAALANI KAPASİTESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.HAVAALANI KAPASİTESİ
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

Kapasite Kavramı
Hava Sahası Kapasitesi
Havaalanı Hava Tarafı Kapasitesi
Havaalanı Kara Tarafı Kapasitesi
Havaalanı Yolcu Terminali için Kapasite Belirleme Yöntemleri
Havaalanına Ulaşım Kapasitesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Kapasite kavramı nedir?



Havaalanı kapasitesi ile ilgili tanımlar nelerdir?



Havaalanı kapasitesini etkileyen faktörler nelerdir?



Havaalanı pist kapasitesi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kapasite Kavramı

Kapasite kavramını öğrenir

Havaalanı Kapasitesi ile
İlgili Tanımlar

Havaalanı kapasitesi
tanımlarını öğrenir

Okuma Faaliyetleri

Havaalanı Kapasitesini
Etkileyen Faktörler

Havaalanı kapasitesini
etkileyen faktörleri öğrenir

Okuma Faaliyetleri

Hava Sahası Kapasitesi

Hava Sahası kapasitesini
analiz eder

Okuma Faaliyetleri

Havaalanı Hava Tarafı
Kapasitesi

Hava tarafı kapasitesinin
analiz eder

Okuma Faaliyetleri

Havaalanı Yolcu Terminali
İçin Kapasite Belirleme
Yöntemleri

Yolcu terminali için kapasite
belirleme yöntemi belirler

Okuma Faaliyetleri

Okuma Faaliyetleri
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Anahtar Kavramlar


Kapasite



Havaalanı Kapasitesi



Hava Tarafı Kapasitesi



Kara Tarafı Kapasitesi
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14. Havaalanı Kapasitesi

GİRİŞ
Havayolu taşımacılığının başladığı ve bittiği yerler havaalanlarıdır. Günümüzde havayolu ile
yapılacak yolculukların tümünde gelinecek olan yer her zaman havaalanı olacaktır. Yolcular
tarafından genellikle havaalanı denildiğinde ilk akla gelen yerler havaalanlarının yer tarafını
oluşturan terminaller olsa da bir havaalanındaki havaaracı trafiğinin akışı için gerekli olan
havaalanı bölümleri havaalanlarının hava tarafındadır. Havaalanını bir bütün olarak düşünmek
doğru olur. Havaalanı terminalinden başlayarak, konturarlarını, check-in ve bagaj teslim
alanlarının, pasaport kontrol alanlarının, arındırılmış bölgelerin ve alış veriş ile yemek
yerlerinin, kapıların, körüklerin ve sonrasında pistlerin, taksiyollarının ve apronların iyi bir
şekilde düzenlenmesi, uluslararası ölçütlere göre yapılandırılması bir gerekliliktir.
Havaalanlarının yapılandırılmasından sonra hava trafiğinin emniyetli bir şekilde akıtılması
için de belirlenmiş ölçütler bulunmaktadır. Belirlenen bu ölçütlere bağlı olarak hava trafiği
akıtılır. Bu sayede günümüz koşullarında bir gecikme yaşanmadan, hızlı ve düzenli bir şekilde
hava trafik akışı sağlanabilir. Bu bağlamda, eldeki havaalanı elemanlarının en verimli şekilde
kullanılmaya çalışılması da bir gerekliliktir. Bir havaalanın yapılması çok büyük maliyetler
içermektedir. Bu maliyetlere katlanılarak yapılan havaalanlarının kapasitesinin de verimli bir
şekilde kullanılması, maliyetlerin geri dönüşünü hızlandıracaktır.
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Günümüzde havayolu yolculuğuna olan talep katlanarak artmaktadır. Ülkemizden bir örnek
verecek olursak, İstanbul Atatürk Havalimanı’na 2014 yılında 439.549 iniş kalkış
gerçekleşmiştir. Bu sayı günde ortalama 600 uçak iniş kalkışı demektir. 2013 yılında ise
406.482 iniş kalkış gerçekleşmiştir ki değişim % 10’ dan fazladır. Tüm dünyadaki artış yıllık
ortalama % 5 – 6 civarındadır. Ülkemizde neredeyse bu artışın iki katı bir trafik artışı
yaşanmıştır. 2013 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı dünyadaki en yoğun havalimanları
sıralamasında 21.sıradayken 2014 yılında 14.sıraya yükselmiştir. Bu sayılar bize eldeki
kapasitenin en iyi şekilde kullanılması gerektiğini göstermektedir.

14.1.Kapasite Kavramı
Kapasite kavramı farklı bilim dallarında ve alanlarda çeşitli anlamlarda kullanılır. Kapasitenin
sözlük anlamı “bir şeyi içine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü” dür. Diğer bir anlamı
da belirlenmiş bir alana sığabilecek en fazla kişi ya da nesne sayısıdır. Ekonomide ve
işletmede ise “bir işletmenin üretim miktarı”, “bir makine ya da tesisin normal çalışma
düzeninde kullanılması sonucunda elde edilebilecek en yüksek üretim miktarı” şeklinde
tanımlanmaktadır. Yönetimde ise kapasite için “belirli bir dönemde üretim gücü” ya da
“belirli bir dönemde sitemin gerçekleştirdiği çıktı miktarı” olarak tanımlanmaktadır.
Tanımların tamamında kapasite için “belirlenmiş bir zamanda ve alanda yapılabilecek en
fazla üretim” den söz edilmektedir. Havaalanları için düşünüldüğünde de kapasite için farklı
tanımlardan bahsedilebilir. Bir tanımda, havaalanı kapasitesi “bir havaalanının belirli bir
trafik hacmine hizmet verebilme yeteneği” olarak tanımlanmaktadır. Başka bir tanımda ise;
“Belirlenmiş bir zaman aralığında hizmet verebilecek en fazla trafik sayısıdır”. Diğer bir
tanımda ise kapasite “birim zamanda verilen hizmet” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlar
ışığında havaalanı kapasitesi için şöyle bir tanım yapılabilir; bir havaalanına olan sürekli
talebi en son ve en yüksek düzeyde karşılayabilme özelliğine kapasite denir. Bu tanımda
geçen “devamlı bir talep” sözü “nihai kapasite” yi işaret etmektedir. Sonuç olarak
havaalanı kapasitesini tanımlamak oldukça güç bir iştir. Bu güçlük, hizmet üretim
sistemlerinde her zaman oluşmaktadır. Çünkü hizmetler mallar gibi depolanamamakta, ihtiyaç
olduğunda tüketilmektedir. Yani talep olmadığında havaalanları atıl kalmaktadır.

14.1.1. Havaalanı Kapasitesi İle İlgili Tanımlar

Havaalanı sistemi düşünüldüğünde ise genellikle erişildiğinde ve aşıldığında havaalanının
operasyonlarını ve hizmet seviyesini etkileyen bir limit değerden söz edilebilir. Kapasite ile
ilgili tanımlar yapmadan önce iki kavramın açıklanması yararlı olacaktır, bunlar;
 Talep; Birim zamanda sistemin tamamının ya da bir alt sisteminin kullanımı için
yapılan isteklerin zamana oranına denir.
 Gecikme: Sisteme giren trafik ve kişiler için planlanan zamanlar ile gerçekleşen
zamanlar arasındaki farktır. Federal Havacılık Dairesi’ nin yaptığı bir tanıma göre de
bir uçağın, başka herhangi bir uçaktan etkilenmeden hizmet alacağı süre ile gerçekte
hizmet aldığı süre arasındaki farka gecikme denmektedir.
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Havaalanı kapasitesi, belirlenen bir havaalanı sistemi için hizmet üretim miktarını ve
belirlenen bir talep seviyesini göstermek amacıyla kullanılabilir. Havaalanı sistemi için
kapsamlı kapasite ölçümlerinde beş temel kapasite tanımından söz edilebilir, bunlar:
 Dinamik Kapasite: Kişilerin ya da trafiklerin birim zaman başına sistem içinde
bulunan bir alt sistemde en fazla işlem ya da akış oranını tanımlar. Ölçümü zamana
dayalı olarak dakikalık, saatlik şeklinde yapılabilir.
 Statik Kapasite: Bir tesisin, alanın depolama potansiyelini tanımlamak için kullanılan
kapasitedir. Belirlenen bir alanın bir anda barındırabileceği en fazla kişi ya da trafik
sayısı için kullanılabilir.
 Sürdürülen Kapasite: Bir sistemin tıkanıklıklar, gecikmeler olmaksızın
işleyebileceği eşik değer olarak ifade edilebilir. Sürdürülen kapasite, dinamik ve statik
kapasitenin bir ölçüsüdür.
 Maksimum Kapasite: Seçilen bir zaman aralığında emniyet ve güvenlik kısıtlarına
bakılarak hizmet verilebilecek en fazla kişi ve trafik sayısıdır.
 Beyan Edilen Kapasite: Havaalanı sisteminde bulunan tesislerin ve kaynakların
çokluğu ile ilgili olarak uçuş programlarının hazırlanması için ilgili kurum ve
işletmelere bildirilen kapasitedir.
Bir sistemin kapasitesi her zaman aynı olmayabilir ya da hep aynı düzeyde devam
etmeyebilir. Bu nedenle kapasiteyi etkileyebilecek faktörlerin olacağı göz ardı edilmemelidir.
Havaalanı sistemi gibi birçok bileşenden oluşan bir hizmet üretim sistemini etkileyebilecek
hem iç hem de çevresel faktörler olacaktır.

14.1.2.

Havaalanı Kapasitesini Etkileyen Faktörler

Havaalanı sisteminin kapasitesi her ana aynı olmayabilir. Gün içinde fiziksel, çevresel ve
operasyonel faktörler nedeniyle kapasite değişiklik göstermektedir. Örneğin meteorolojik
değişiklikler, hava trafik kontrol uygulamaları, havaalanı sistemi içindeki ya da sistemi
besleyen diğer sistemlerdeki onarım ve yapım çalışmaları kapasiteyi etkilemektedir.
Meteorolojik değişiklikler insan tarafından değiştirilemeyen ve kapasiteyi etkileyen tek
faktördür, denilebilir. Bu bağlamda kar, sis, don, rüzgar kırılması, türbülans gibi bir çok hava
olayı havaalanı ve hava sahası kapasitesini azaltacak yöne etkilerde bulunabilir.
Havaalanlarında yağışlı ya da görüşün düşük olduğu günlerde hava trafik kontrol ayırma
minimumları artırılabilir. Bu durum sonucunda havaalanı kapasitesinde düşmeler, hatta
havayolu şirketlerinin uçuş iptalleri yaşanabilir. Fakat teknolojik gelişmeler sonucunda hava
seyrüsefer sistemlerindeki gelişmeler ve yer araçlarının daha etkin (uçakların buzlanmaya
karşı kimyasallarla yıkanması) kullanımı sonucunda, havaalanı kapasitesi en az düzeyde
etkilenerek bu durumlardan kurtulmaya çalışılmaktadır. Havaalanı kapasitesini etkileyen dört
ana faktör şunlardır;
 Hava Sahası Kapasitesi
 Hava Tarafı Kapasitesi
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Kara Tarafı Kapasitesi
Havaalanına Ulaşım Kapasitedir.

14.2.Hava Sahası Kapasitesi
Günümüzde hava taşımacılığına ve havayolu yolculuğuna olan talebin artmasıyla bu
sektördeki havayolu işletmelerinin çoğalması ve filoların genişlemesi, sınırları belirli hava
sahası ve hava sahası bölümlerinin yetersiz kalmasına ve uçulan hava yollarında uçuş seviyesi
ve uçulacak rotalarda sıkışıklıklara neden olmaktadır.
Sıkışıklıklar hava yollarında başlayıp Terminal Manevra Sahalarında (TMA, Terminal
Manoevring Area) ve sonrasında da havaalanlarında devam etmektedir. TMA’ larda
sıkışıklıkları çözümlemek için havaalanlarına iniş için yaklaşan ve kalkan uçaklara farklı
yöntemler uygulatılarak trafiklerin düzenli akıtılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunun
yanında bir TMA içerisinde birden çok havaalanı olduğu yerler de bulunmaktadır. Bu
durumda TMA yapısına uygun olarak Hava Trafik Kontrol (HTK) sektörleri oluşturulmakta
ve artan trafik iş yükü paylaşılarak trafik akıtılmaya çalışılmaktadır.
Hava sahalarının da belirlenmiş yatay ve dikey limitleri vardır. Resim 14.1’ de görüldüğü
üzere uçaklar 41.000 feet’ e (ft) kadar dikey olarak 1000 ft aralıklarla, 41.000 ft sonrasında ise
2.000 ft’ lik dikey aralıklarla uçmak zorundadır. Uzunlamasına ve yanlamasına ise uçakların
arasında saha kontrol hizmeti verilirken en az 10 deniz mili (NM, Nautical Mile), yaklaşma
kontrolde ise 5 NM, kimi yaklaşma kontrol sektörlerinde ise bu ayırma 3 NM’ ye kadar
düşürülebilmektedir. Uçaklar arasında uygulanan dikey ve yatay ayırma kuralları hava sahası
kapasitesini etkileyen emniyet özellikleri olarak göze çarpmaktadır.

Resim 14.1. Ayırma Minimumumun Gösterimi

14.3.Havaalanı Hava Tarafı Kapasitesi
Havaalanlarının hava tarafı; pist, taksiyolu, apron, park yerleri ve kapılardan oluşmaktadır.
Havaalanı hava tarafı kapasitesi, bu alanlarda emniyetli bir biçimde gerçekleşen uçak hareketi
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sayısıdır.
Taksiyolunun kapasitesi genellikle pist, apron ve kapıların kapasitesinden daha fazladır.
Ancak bir taksiyolu, aktif bir pistin üzerinden geçiyorsa bu durum taksiyolunun kapasitesini
düşürmektedir. Kapasite ve gecikmelerin belirlenmesi aşamasında pist, taksiyolu, apron ve
kapılardaki faaliyetler birbirinden bağımsız olarak dikkate alınmakta ve ayrı ayrı analiz
edilmektedir. Fakat havaalanı hava tarafı da havaalanı sistemi içerisinde çalışan bir sistemdir.
Bu nedenle sistem içindeki herhangi bir aksaklık sistemin diğer kısımlarını da etkiler.
Apronda ya da taksiyollarındaki gecikmeler de pisti etkileyecektir. Bu nedenle hava tarafı
elemanlarının birinin diğer elemanın kapasitesini etkilememesi için tüm hava tarafı kapasitesi,
en sınırlayıcı elemanın kapasitesi ile belirlenmektedir. Örneğin; üç uçak park pozisyonu
bulunan tek pistli bir havaalanının kapasitesinde belirleyici etken, saatlik kapasitesi 60 uçak
olan pist olamaz.

14.3.1.

Pist Kapasitesi

Havaalanlarındaki pist ya da pistlerin kapasitesi her zaman aynı değildir. Gün ve yıl içinde
fiziksel, operasyonel nedenlerle pist kapasitesi farklılık göstermektedir. Havaalanı sisteminde
hava tarafı kapasitesi için en önemli sınırlayıcı eleman pistlerdir. Pist kapasitesi ölçümlerinde
dinamik, sürdürülen ve maksimum kapasite kullanılabilir. Pist kapasitesini etkileyen faktörler
dört grupta incelenebilir, bunlar;
 Ayırma minimumları,
 Operasyon karması,
 Pist konfigürasyonu,
 Hava trafik kontrolün kararları

14.3.1.1. Ayırma Minimumları

Hava trafik kontrolde kullanılan ayırmalar zaman ve mesafe esasına göre yapılır. Bu
ayırmalar yerde bekleme pozisyonlarından başlayarak, yaklaşma kontrol ve saha kontrolde de
devam eder. Pist kapasitesini etkileyecek ayırmaları sıralayacak olursak;
 Uçağa iniş izni vermek için gerekli olan ayırmalar,
 Uçaklara peş peşe kalkış izni gerekli olan ayırmalar,
 İniş ve kalkış uçakları arasında yapılması gereken ayırmalar,
 Dümen suyu türbülansı (WTS, Wake Turbulence Seperation) ayırmalarıdır.
Uçağa iniş izni verebilmek için Şekil 14.2.’ de görüldüğü gibi önden inen uçağın psiti terk
etmil olması (A), kalkan uçağın ise pisti (B) ya da pist doğrultusunu (C) terk etmiş olması
gerekir.
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Resim 14.2. Uçağa iniş izni verilebilmesi için gerekli koşullar
Uçaklara peş peşe kalkış izni için gerekli olan ayırma minimumları da şu şekilde
sıralanabilir:
 Önden kalkan uçak, arkadan kalkacak uçaktan 40 knots (kt) (74 km/s) veya daha
hızlıysa önden kalkan uçaktan 2 dakika sonra kalkış izni verilebilir.
 Peş peşe kalkacak olan iki uçağın rotaları arasında 45 ˚’ den daha fazla açısal farklılık
varsa arkadan kalkan uçak 1 dk sonra kalkabilir.
 Arkadan kalkacak uçak önden kalkan uçağın seviyesini kat edecekse seviye kat edişi
sırasında aralarında 5 dk olacak şekilde kalkış izni verilir. 76
İniş ve kalkış uçakları arasında ayırma yapabilmek için;
 İnecek olan uçak pist başına gelmeden 5 dk öncesine kadar her yöne kalkış verilebilir.
 İniş için kullanılan pistin tersi istikametine uçak kaldırılacaksa, iniş pistinin 45˚ sağı
ve solu dışındaki her bölgeye iniş uçağı pist başına gelmeden 3 dk öncesine kadar
kalkış izni verilebilir.
 İnecek olan uçak yaklaşma hattı üzerinde belirlenmiş bir noktayı geçmeden önce, bir
önceki maddede belirtilen bölge içine de kalkış izni verilebilir.

Şekil 14.3. İniş ve Kalkış Uçakları Arasındaki Ayırma77
Son olarak bu başlık altında dümen suyu türbülans ayırmalarına değineceğiz. Dümen suyu
türbülansı uçakların ağırlıklarına göre belirlenmiş kategorilere göre yapılmaktadır. Bu
76
77

KAO,2007
KAO,2007
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kategoriler üçe ayrılır:
 AĞIR (H, Heavy) : 136.000 kg ve üzerindeki uçak tipleri bu kategoridedir.
 ORTA (M, Medium): 136.000 kg’ dan az 7.000 kg’ dan fazla olan tüm uçak tipleri bu
kategoridedir.
 HAFİF (L, Light): 7.000 kg.’ dan az olan tüm uçak tipleri bu kategoridedir.
ICAO tarafından belirlenmiş olan bu kategorilere göre H kategorisindeki bir uçağı takiben
yaklaşan M kategorisindeki bir uçak 2 dk ayırma ile, H ya da M kategorisindeki bir uçağı
takiben L kategorisindeki bir uçak ise 3 dk ayırma ile piste yaklaşabilir. Kalkış uçaklarında ise
H bir uçağın arkasından M ya da L bir uçak ya da M bir uçağın arkasından L bir uçak
kalkıyorsa 2 dk.’ lık kalkış ayırması uygulanır. Bu ayırma minimumları paralel olarak ve ters
pist kullanımları için 2 dk. İle, kaydırılmış eşik ve kavşak kalkışı için de 3 dk olarak
uygulanır.
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü – ICAO, hava trafikte kullanılması gereken ayırma
minimumlarını 4444 numaralı dokümanında tanımlamıştır.

14.3.1.2. Operasyon Karması

Bir pistte kalkış yapan uçakların tipleri ile iniş kalkış sıralarına operasyon karması denir.
Operasyon karması pist kapasitesi için önemli bir etkendir. Çünkü, uçak tiplerine göre
uçakların ağırlığı, yaklaşma hızı, iniş ve durma mesafesi, kalkış mesafesi farklılık gösterir.
Örneğin Cessna 172 için 400 – 500 m’lik bir kalkış mesafesi gerekirken, bir Boeing 737 – 800
için bu mesafe 2000 m’lere uzayabilir. Bu nedenle uçak tiplerinin pist işgal süresi ve geliş
ayırmaları üzerinde büyük etkisi olmaktadır. Özellikle yoğun uluslararası havaalanları
operasyon karmasını en aza indirebilmek için yoğun dönemlerde yaklaşma hızı, uçak ağırlığı
gibi konularda kısıtlamalara giderek kapasiteyi verimli kullanmaya çalışmaktadır.

14.3.1.3. Pist Konfigürasyonu

Kullanılan pist seçimi, birden çok pisti olan havaalanlarında pistler arasındaki uzaklık,
pistlerin kesişme noktaları, bağlantı ve çıkış taksi yolları, bekleme noktaları ve bekleme
ceplerinin yeri ve büyüklüğü pist kapasitesini etkileyen faktörlerdir. Bunların yanı sıra bazı
uçak tipleri için kısıtlama bulunan pist ve pistlere de dikkat edilmelidir.

14.3.1.4. Hava Trafik Kontrolörü Kararları

Hava trafik kontrolörlerinin belirlenmiş kurallara bağlı kalarak hava trafiğini akıtmaya
çalışırken doğru ve hızlı karar vermeleri gerekir. Bu kararlar havaalanının ve hava sahasının
kapasitesinin doğrudan etkileyecektir. Bu kararları sıralayacak olursak;
 Kullanılacak pist ya da pistlerin seçimi,
 Hizmet verilecek uçakların sıralanması,
 İniş ve kalkış uçaklarının sıralanması,
 Ekip içi, ekipler arası ve diğer birimlerle koordinasyon,
 Hava durumu değişikliklerine karşı yapılacak uygulama farklılıkları,
 Havaalanındaki yapım, onarım ve yabancı madde temizliği gibi faaliyetlerin
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organizasyonu, izlenmesi ve yönetimi,
Olağanüstü durumlara karşı verilecek tepkilerdir.

Bu kararlar anlı olarak verilmeli ve doğru olmalıdır. Fakat insan tepki süreleri her zaman aynı
olmamakta, verilen kararlar kimi zaman gecikmelere neden olmaktadır.

14.3.2.

Taksiyolu Kapasitesi

Havaalanlarının hava tarafı elemanları arasındaki bağlantıların uygun bir şekilde sağlanması
halinde bir havaalanının maksimum kapasitesi artmaktadır. Bu ilişki ise bu elemanlar
arasındaki bağlantıyı sağlayan taksi yolu ya da taksi yolu sistemi ile yapılmaktadır.
Taksi yolu sistemi özellikle yoğun havaalanlarında önem kazanmaktadır. Taksi yolu sistemi
hem apron ve apronların içindeki uçak trafiğinin düzenli ve hızlı akması için, hem de pist ve
pistlere en kısa ve hızlı erişim olanağı sağlanması açısından önemlidir. Bir havaalanında taksi
yolları oluşturulurken öncelikle pist meşguliyet süresini en aza indirecek çözümler
geliştirilmelidir. Bu nedenle hızlı çıkış taksi yolları oluşturulmalıdır. Bunun yanında kalkış
yapacak uçakların sıra bekleyeceği ceplerin boyutu ve statik kapasitesi de önemlidir.
Taksi yollarındaki potansiyel tıkanıklık noktaları olarak taksi yolu kesişimleri, yüksek hızlı
pist çıkış taksi yolları ile diğer taksi yollarının birleştiği noktalar ve taksi yapan uçakların aktif
pistten geçtiği noktalar şeklinde sıralanabilir. Kontrolörler genellikle bu noktaların farkında
olduklarından, buralardan kaynaklanan gecikmeleri önceden sezerek önlemeye çalışırlar.
Genelde taksi yolu sistem kapasitesi pist kapasitesinden daha fazladır. Bu nedenle taksi yolu
kapasitesi pist kapasitesi üzerinde önemli bir etki yaratmayabilir. Taksi yolları üzerindeki
kavşak noktaları ile apronlara giriş çıkış noktalarında oluşacak tıkanıklıklar nedeniyle
gecikmeler yaşanabilir. Fakat bu tıkanıklıklar nedeniyle yaşanacak gecikmeler pist
kapasitesinden dolayı yaşanan gecikmelerden daha azdır.

14.3.3. Apron, Park Yeri ve Kapı Kapasitesi

Apron ve apron sistemi havaalanlarında kapasiteyi sınırlayıcı bir faktör olabilmektedir.
Apron; havaalanına gelen uçaklar için oluşturulmuş, uçakların yolcu ve yüklerini boşaltıp
aldığı, temizliğinin, yakıt, su ve ikram ikmalinin va bazı zamanlar bakımlarının yapıldığı
körüklü ve körüksüz park pozisyonlarının bulunduğu alanlardır. Park pozisyonları belirli bir
havayoluna ait olabildiği gibi havaalanını kullana tüm havayolu şirketleri tarafından
oluşturulur.
Apron kapasitesi için kullanılacak en açık ifade, dolu durumdaki park pozisyonlarının
sayısıdır. Bu sayı, apronun statik kapasitesi olarak ifade edilir, çünkü bu sayı o anda apronu
eşzamanlı kullanabilen maksimum uçak sayısını verir. Apronda bulunan park pozisyonlarının
bir saatte hizmet verebileceği uçak sayısı apronun dinamik kapasitesini gösterir. Dinamik
kapasite hesaplanırken bir park pozisyonunu kullanan peş peşe iki uçak arasındaki zaman
aralığı dikkate alınmalıdır. Park yeri kapasitesi hesaplanırken minimum süre ve ortalama süre
belirlenmelidir. Minimum süre bir uçağın park yerinde geçireceği düşünülen programlanmış
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süre ile uçağın park yerine girerken ve çıkarken harcadığı süreden oluşmaktadır. Ortalama
süreler ise uçakların belirlenen park yerlerinde geçireceği ortalama sürelerdir ki süreler de
kullanım ile belirlenir.
Kapılar ise yolcuların uçaklara iniş ve biniş bekledikleri havaalanı hava tarafı ile kara tarafı
arasındaki geçiş bölümleridir. Kapı kapasitesi, uçağın kapıyı meşgul etme süresi ile ölçülür.
Örneğin; ortalama olarak bir uçak için kapı meşguliyet zamanı 30 dk ise, kapının kapasitesi
saatte 2 uçaktır.
Uçaklar için ortalama kapı meşguliyet süresi aşağıdaki ölçütlere bağlıdır;
 Uçak tipi
 Yolcu sayısı
 Bagaj ve posta miktarı
 Apron personelinin verimliliği
 Her bir kapının tüm havaalanı kullanıcılarına, bir havayolu şirketine ya da uçak
sınıfının kullanımına göre tahsis edilip edilmediğidir
Kapı kapasitesini etkileyen faktörler ise aşağıdaki gibidir;
 Uçaklar için mevcut kapıların tipi ve sayısı
 Apron kapılarını talep eden uçak karması ve farklı uçaklar için kapı meşgüliyet süresi
 Kapılardan herhangi biri ya da tamamının kullanımındaki kısıtlayıclar
Kapı tipleri, uçağı geniş gövdeli, orta ve küçük gövdeli olmasına göre değişiklik
göstermektedir. Genellikle geniş gövdeli uçak kapısı, dar gövdeli uçak kapısı ve bölgesel uçak
kapısı olarak tasarlanırlar. Bir havaalanını kullana uçak karması, ilk olarak kapıların
büyüklüğünü ve daha sonra da gerekli kapı meşgüliyet süresini göstermek için gereklidir.

14.3.4. Havaalanı Hava Tarafı Kapasitesinin Ölçülmesi

Havaalanı hava tarafı kapasite analizi yapılabilmesi için genellikle simülasyon yöntemleri
kullanılmaktadır. Simülasyon kısaca “benzetim” anlamını taşır. Simülasyonun gerçek ya da
gerçekleştirilebilecek bir sistemin modelini tasarlayarak sistemin farklı durumlarda
davranışını anlamak ve değişik stratejileri değerlendirmek amacıyla geliştirilen model üstünde
denemeler yapmaktır.
Simülasyonlar herhangi bir sistemin davranışlarının incelenmesi ve sisteme gelecek etkilerin
görülebilmesi için yapılır. Simülasyon, yapılan değişiklikler ya da kurulan sistemlerin nasıl
işleyeceğini ve ne gibi etkiler yaratacağının görülebilmesi için kullanılan bir araçtır.
Simülasyon kullanılmasındaki asıl amaç önceden analiz yapabilmek ve olumsuzluklar
karşısında emniyeti sağlayabilmektedir.
Havaalanları için yapılan simülasyonlarda günümüzde genellikle bilgisayar programları
yardımıyla bir havaalanının trafik yapısına, geometrik dizaynına göre çalışmalar yapılarak
kapasite belirlenebilir, kapasiteyi artırıcı çalışmalar yapılabilir, havaalanı geometrik dizaynı
çok hızlı şekillerde değiştirilerek farklı tasarımlar denenebilir. Havaalanı hava tarafı
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simülasyonu için kullanılabilecek üç simülasyon tekniğinden söz edilebilir. Bunlar;
 Monte Carlo Simulasyonu: Bu simülasyonda gerçek bir durumun tahmini modelini
oluşturacak örnekleme deneyleri hazırlanabilir. Bu simülasyon genellikle istatistiksel
simülasyonlar için kullanılır. Monte Carlo simülasyonunda bütün olayların meydana
gelme olasılığı eşitti ve gerçekleşecek yeni olaylar önceliklerden bağımsızdır.
 Sürekli Zaman Simülasyonu: Bu simülasyonlarda gerçekleştirilecek olaylar
simülasyon süresince sürekli değişebilir. Bu simülasyonlara olaylar anlık olarak girilir
ve değişiklikler anlık olarak takip edilebilir.
 Kesikli Zaman Simülasyou: Kesikli zaman simülasyonları olayların birbirleriyle
ilişkilendirilmesi ile oluşturulur. Bu simülasyonlara simülasyonun yapılacağı durumun
önemli zamanları girilir ve girilen verilere göre sistemin ilerleyişi izlenir. Havaalanı
tasarımında kullanılan Havaalanı ve Hava Sahası Simülasyon Modeli (SIMMOD*,
The Airport and Airspace Simülation Model) bu tip simülasyonlara iyi bir örnektir.

14.4.Havaalanı Kara Tarafı Kapasitesi
Havaalanı kara tarafı denildiğinde ilk akla gelen bölüm havaalanı terminalidir. Terminal alanı;
yolcu ve bagaj işlemlerinin yapıldığı terminal binasını, yolcu, kargo ve bagajların uçağa
yüklenip boşaltılmasını sağlayan tesis ve araçları, uçak park sahalarını, araç park alanlarını,
havaalanı ulaşım yollarını, kargo binalarını ve bakım hangarını da içine almaktadır. Başka bir
tanıma göre de terminal alanı; “Terminal ve kargo binaları, hangarlar, mağazalar ve
otoparklar, havaalanı otel ve restaurantlarını da içine alan diğer hizmet binaları ve havaalanı
sınırları içerisindeki servis yolları gibi tesisler için kullanılması planlanan ya da kullanılan
alandır.” Bu bağlamda yolcu terminal kapasitesini etkileyen üç faktörden söz edilebilir.
Bunlar;
 Fiziksel Özellikler: Terminal binasının kapasitesini hesaplamak için değişik
bölümlerin alanlarının bilinmesi gerekir.
 Trafik Akışı: Havaalanını kullanan tüm yolcu (transit, iç hat, dış hat) ve uçak
tiplerinin (bölgesel, kıtalararası) göz önüne alınması gereklidir. Terminal binasındaki
farklı yolcu tiplerinin ilgili talepleri de farklı olacaktır.
 Hizmet Kalitesi: Yolcu terminalinde verilen hizmetlerin kalitesi terminali
kullananların memnuniyetini olumlu yönde etkileyecektir. İşlemlerin hızlı, yolcu
konforu, yolcu trafiğinin akış kalitesi, mevcut oturma olanaklarının sayısı, bekleme
süresi, binanın mimari özellikleri ve personelin verimliliği hizmet kalitesini
göstermektedir.
Terminal kapasitesinin belirlenmesi için terminal binası içinde ve çevresinde yapılan
işlemlerin belirlenmesi gerekir. Bu işlemler yolcu tipine ve akışına göre değişiklik
göstermektedir. Burada yolcu tipinden anlatılmak istenen yolcunun iç hat, dış hat ya da transit
olmasıdır. Yolcu akışı ise geliş, gidiş, aktarma ya da transit yolcu olmasıdır.
Bir havaalanı terminal binasında gelen yolcu, giden yolcu, aktarmalı ve transit yolcu
için yapılan işlemler aşağıdaki şekilde sıralanır;
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Giden Yolcular;
o Terminal binasına yer ulaşımı
o Bagaj check in
o Yolcu check in
o Pasaport kontrol (dış hat yolcusu ise)
o Güvenlik kontrolü
o Boarding ceheck
Gelen Yolcular;
o Pasaport kontrol (dış hat yolcusu ise)
o Bagaj teslim,
o Gümrük kontrolü (dış hat yolcusu ise)
o Terminal binasından yer ulaşımı
Aktarmalı Yolcular;
o Güvenlik kontrolü
o Gümrük kontrolü (dış hat yolcusu ise)
o Pasaport kontrolü (dış hat yolcusu ise)

Transit yolcular ise pasaport be gümrük gibi işlemleri yapmadan doğrudan transit bekleme
salonuna alınmakta ve uçuş zamanına kadar burada beklemektedirler. Aynı şekilde transit
yolcuların bagajları da herhangi bir işlem yapılmaksızın doğrudan yolcunun gideceği uçağa
yüklenmektedir.

14.5.Havaalanı Yolcu Terminali İçin Kapasite Belirleme Yöntemleri
Bir terminal binasının kapasitesinin belirlenmesi için matematiksel kapasite belirleme
hesapları kullanılmaktadır. Anlık mevcut kapasite biliniyorsa, yıllık yolcu trafiği oranlarına
bakılarak gelecek yıllarda ihtiyaç duyulacak alan gereksinimleri hesaplanabilir. Kimi zaman
mevcut bir tesisin kapasitesi ya da belirli bir trafiğe hizmet vermek için gerekli tesis
büyüklüğü hakkında daha çabuk bilgi edinmek gerekli olabilir. Bu amaçla çeşitli
basitleştirilmiş formüller oluşturulmuştur.
Bir havaalanı yolcu terminali için kullanım alanlarıyla ilgili iki uygulama söz konusudur. Bu
uygulamalardan ilki FAA tarafından oluşturulan terminal alana gereksinimleridir. Bir
havaalanı yolcu terminal binasının ya da terminal binasının bazı bölümlerinin kapasitesinin
belirlenmesinde kullanılan en önemli parametre pik saat trafiğidir. Bu amaçla FAA “Tipik Pik
Saat Yolcu Sayısını” kullanmaktadır. Bu sayı aslında tam bir pik talep değil, sadece çok kısa
zamanlarda aşılan bir rakamdır. Bu nedenle FAA, pik ayın ortalama bir gününün pik saatini
kullanmaktadır. Bazı Avrupalı planlamacılar ise yılın otuzuncu ya da kırkıncı en yüksek saati
olan “Standart Yoğunluk Oranını” kullanmaktadırlar. Tablo 14.1.’ de FAA tarafından
belirlenen terminal alan gereksinimleri gösterilmiştir.
Tablo 14.1. FAA tarafından belirlenen terminal alan gereksinimleri78
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İÇ HATLAR İÇİN TERMİNAK ALAN

HER YÜZ PİK SAAT YIOLCU İÇİN

TESİSLERİ

GEREKLİ ALAN (m2)

Bilet check in

0,95

Havayolu faaliyetleri

4,57

Bagaj teslim

0,95

Bekleme salonları

1,70

Yeme, içme alanları

1,52

Mutfak ve depo

1,52

Diğer ihtiyaçlar

0,48

Tuvaletler

0,28

Dolaşım, mekanik, bakım ve duvarlar

11,05

Toplam

23,02

IATA tarafından geliştirilen diğer uygulamada ise, terminal binasındaki değişik bölümlerin
alana gereksinimlerine ergonomik bir bakış açısından yaklaşılmıştır. IATA, yolcu terminali
alan gereksinimleri için 6 hizmet seviyesi tanımlamıştır. Bu seviyeler şu şekilde
sıralanmaktadır:
 Seviye A: Hizmet seviyesi mükemmel
 Seviye B: Yüksek seviyede hizmet
 Seviye C: İyi hizmet seviyesi
 Seviye D: Yeterli seviyede hizmet (Çok kısa süreli gecikmeler kabul edilebilir)
 Seviye E: Yetersiz seviyede hizmet (kabul edilemeyecek gecikmeler)
 Seviye F: Kabul edilemez seviyede hizmet (sistemin çöküşü)
IATA bakış açısıyla “C” hizmet seviyesi kabul edilebilir düzey olarak benimsenmektedir. Bu
hizmet seviyeleri için karşılık gelen alanlar Tablo 14.2’ de verilmiştir.
Tablo 14.2. IATA tarafından belirlenen terminal alan gereksinimleri79
HİZMET STANDARTLARI İÇİN BELİRLENEN ALANLAR (m2)
Check in
Kuyruk
Alanı
Bekleme
ve Dolaşım
Yolcu
Yükleme
Salonu
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A

B

C

D

E

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

2.7

2.3

1.9

1.5

1.0

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

F

Sistemin
Çöküşü

İnternational Air Transportation Association

406

Bagaj
Teslim
Alanı
Pasaport
Kontrol

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

IATA hizmet standartlarına göre terminal kapasitesi, yoğun bir günün en yoğun olduğu 10
dakikalık dönem için her bir terminal bölümü hizmet seviyesi en az C olacak şekilde
hesaplanmaktadır.

14.6.Havaalanına Ulaşım Kapasitesi
Havaalanları, büyük şehirlerden en fazla insan ve kargo trafiğinin oluştuğu yerlerden biridir.
Havaalanı ve havayolu yolculuğuna olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle
havaalanına giden yollarda şehir içi trafiği artmakta ve tıkanıklıklar oluşmaktadır. Şehir içi
ulaşım da havaalanı sistemi gibi şehir içi ulaşım sistemi ile akıtılmaktadır. Şehir içi ulaşım
sistemleri ile karayolu, demiryolu ve kimi şehirlerde deniz yolu ulaşım sistemlerinin karma
bir modeli olarak faaliyet göstermektedir. Havaalanına ulaşım genellikle iki ana bölüme
ayrılmaktadır. Bunlar;
 Şehir merkezinden ve banliyölerden havaalanına ulaşım,
 Havaalanı sınırlarından terminal binasına ve park alanlarına ulaşımdır.
Bu bölümlerden ilki, tüm bölgenin ve şehir içi ulaşım sisteminin bir parçasıdır. Bu sistem hem
genel, hem de havaalanına ulaşıma hizmet vermektedir. Hükümetler ve yerel yönetimler bu
sistemin planlanmasından, yapımından ve yönetiminden sorumludurlar. Havaalanı içindeki
ulaşımdan ise havaalanı yöneticiler sorumludur. Havaalanı ulaşım yollarının sorunlarının
çözümlenebilmesi için havaalanı yöneticileri ile hükümet ya da yerel yönetimlerin iyi bir bilgi
akışıyla birlikte iş birliği içerisinde bulunmaları gerekmektedir.
Havaalanı ulaşımı ile ilgili en büyük sorun, havaalanına giden ve gelen araç trafiğinin şehir
trafiğinin en yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde artmasından kaynaklanmaktadır. Bu
saatlerde aynı şekilde havaalanı sınırları içindeki trafik de artmaktadır. Bu nedenle havaalanı
yer ulaşım tesisleri, trafiğin en yoğun olduğu saatler dikkate alınarak düzenlenmektedir. Yer
ulaşım kapasite gereksinimleri, yolcu, kargo ve uçak faaliyetleri için yapılan tahminlerden
saptanmaktadır. Kaliteli ve etkin bir hizmet verilebilmesi için en ideali, havaalanı ulaşım
yolları ve terminal binası kapasitesinin, en azından havaalanı hava tarafı kapasitesinin
üzerinde sınırlayıcı bir faktör olacaktır. Havaalanına ulaşım için kullanılacak yolların
kapasitesinin belirlenmesi sırasında elde bulunan karayolu ve toplu taşıma sistemleri ile
havaalanına gelip giden insan sayısının belirlenmesi gerekmektedir. Havaalanına gelip giden
insanlar beş kategoride incelenir. Bunlar;
 Yolcular: Gelen yolcu, giden yolcu, transit yolcu ve aktarma yapan yolcular,
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Çalışanlar: Havaalanı ve havayolu şirketleri, devlet görevlileri ve diğer çalışanlar,
Yolcuları uğurlamaya ve karşılamaya gelenler,
Ziyaretçiler,
Havaalanına gelen ve giden kargoyu ulaştıran kişilerdir.

Uygulamalar


Havaalanı kapasitesini araştırınız?



Havaalanı kapasitesini etkileyen faktörler nelerdir?



Hava Sahası kapasitesi nedir?



Havaalanı Yolcu Terminali için kapasite belirleme yöntemleri nelerdir?



Havaalanına Ulaşım kapasitesi nedir?
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Uygulama Soruları


Havalimanı kapasitesi nedir?



Havaalanı kapasitesi ile ilgili tanımlar nelerdir?



Havaalanı kapasitesini etkileyen faktörler?



Hava Sahası kapasitesi nedir?



Havaalanı Yolcu Terminali için kapasite belirleme yöntemi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde kapasite kavramı tanımlanarak, havaalanı kapasitesi ile ilgili tanımlar açıklanmış
ve havaalanı kapasitesini etkileyen faktörler listelenmiştir.
Ayrıca, hava sahası kapasitesi açıklayarak, hava tarafı kapasitesini etkileyen faktörler
listelenmiş, hava ve kara tarafı alanı ulaşım kapasitesi açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları

1. Sürdürülen kapasite için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
a. Dinamik ve fiili kapasitenin bir ölçüsüdür
b. Sürdürülen ve fiili kapasitenin bir ölçüsüdür
c. Beyan edilen ve filli kapasitenin bir ölçüsüdür
d. Maksimum kapasitenin bir ölçüsüdür
e. Dinamik ve statik kapasitenin bir ölçüsüdür

2. Aşağıdakilerden hangisi havaalanı hava tarafı kapasitesinin ölçülmesi için kullanılan
simülasyon tekniklerinden biridir?
a. Amerikan modeli
b. Montreal
c. Monte Carlo
d. Monaco
e. Avrupa Modeli
3. Aşağıdakilerden hangisi FAA tarafından belirlenen “her yüz pik saatlik yolcu için”
m2 cinsinden iç hatlarda gerekli alanlardan biridir?
a. Gümrük
b. Bagaj teslim
c. Otopark alanı
d. Göçmen
e. Ziraat
4. Havaalanı kapasitesini etkileyen faktörler kaça ayrılır?
a. 2
b. 1
c. 4
d. 3
e. 5
5. Yolcu terminal kapasitesini etkileyen faktörler kaça ayrılır?
a. 3
b. 5
c. 7
d. 4
e. 2
6. IATA yolcu terminali alan gereksinimleri için belirlediği hizmet seviyeleri kaça
ayrılır?
a. 3
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b.
c.
d.
e.

8
10
6
4

7. Bir havaalanının belirli bir trafik hacmine hizmet verebilme yeteneği olarak
tanımlanan kavram hangi seçenekte verilmiştir?
a. Etkinlik
b. Planlama
c. Verimlilik
d. Kapasite
e. Yönetim
8. Aşağıdakilerden hangisi havaalanı kapasitesini etkileyen faktörlerden değildir?
a. Hava sahası kapasitesi
b. Hava tarafı kapasitesi
c. Kara tarafı kapasitesi
d. Havaalanı kargo kapasitesi
e. Havaalanına ulaşım kapasitesi
9. Aşağıdakilerden hangisi havaalanı terminal alanı içerisinde yer alan birimlerden
değildir?
a. Hangarlar
b. Mağazalar ve otoparklar
c. Terminal ve kargo binaları,
d. Havaalanı otel ve restaurantları
e. Havaalanı sınırları içerisinde bulunmayan servis yolları
İniş ve kalkış uçakları arasında inecek olan uçak pist başına gelmeden ……… dk
öncesine kadar her yöne kalkış verilebilir.
10. Yukarıda ayırma minimumları ile ilgili olarak verilen ifadede boş bırakılan yere hangi
seçenekteki süre gelmelidir?
a. 5 dk
b. 10dk
c. 15 dk
d. 20 dk
e. 25 dk



CEVAPLAR
1 e, 2 c, 3 b, 4 c, 5 a, 6 d, 7 d, 8 d, 9 e, 10 a
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