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ÖZ 
 

TÜRKİYE’DE HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİ’NİN KISA TARİHÇESİ 
VE HAVALİMANLARI ÜZERİNDE İNCELEME 

 

SELEN GÜNER 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

PAZARLAMA İLETİŞİMİ / HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI 

DANIŞMAN: DR. ÖĞR. ÜYESİ İHSAN GÜLAY 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2018 

 

Bu tez çalışmasında, dünyada ve ülkemizde hızla gelişen hava ulaştırma sisteminin 
ve buna bağlı olarak talebin hızla arttığı havalimanı işletmeciliğinin tarihsel gelişimi 
incelenerek,  Türkiye’deki mevcut bazı havalimanlarının mülkiyet ve işletme durumları 
üzerinde araştırma yapılmıştır. Sivil havacılık sektörünün temel unsurlarından hava 
seyrüsefer hizmetlerinin sağlanması ve havalimanı işletme hizmetleri, Türkiye’de Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yürütülmektedir. Sivil hava trafiğine açık 55 
havalimanından 49 adedi fiilen işletilmektedir. Bu havalimanlarının mülkiyetlerinin 
neredeyse tamamı DHMİ’ye aittir. DHMİ bu havalimanlarından bazılarını son yıllarda Yap-
İşlet-Devret (YİD) modeli ile kısıtlı devlet kaynaklarını kullanmadan özel sektöre finanse 
ettirerek faaliyete geçmesini sağlamaktadır. YİD modeli ile Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkeler finansman kaynağı sağlayan özel sektörün tecrübe ve teknolojik imkânlarından 
faydalanma imkânına sahip olurlar. Bu bağlamda YİD modeli detaylı olarak incelenmiştir. 
Mevcut durumu belirlemek ve ortaya koymayı amaçlaması bakımından betimsel bir 
çalışmadır. Bu nedenle çalışma nitel araştırma yöntemiyle hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Sözcükler: 1. Havalimanı; 2. Sivil Havacılık; 3. Havalimanı Mülkiyeti; 4. Havalimanı 
İşletmeciliği 
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ABSTRACT 
 

A BRIEF OVERVIEW OF THE HISTORY OF AIRPORTS AND 
AIRPORT OPERATIONS IN TURKEY 

 

SELEN GUNER 

GRADUATE THESIS 

MARKETING COMMUNNICATION / PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY SCIENCE 

THESIS SUPERVISOR: IHSAN GULAY, PHD 

MALTEPE UNIVRSITY SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, 2018 

 

In this thesis, the historical development of the rapidly developing air transportation 
system in the World and our country, and airport operation, Turkey is done research on the 
current property and business status of some airports. Provision of air navigation services 
from the basic elements of civil aviation sector and airport operation services carried out by 
General Directorate of State Airports Authority (DHMI). 49 airports from 55 airports open to 
civil air traffic are actually operated by DHMI. Almost all of the properties of these airports 
belong to the DHMI. DHMI has been providing some of these airports in recent years by 
financing the private sector without using the limited resources of Build-Operate-Transfer 
(BOT) method. BOT method and will have the opportunity to benefit from the experience 
and technological capabilities of private sector in developing countries such as Turkey 
providing funding source. In this regard, BOT method has been examined in detail. This 
study was prepared by literature search and archival research method.  

 

 

 

 

 

 

 

Key words: 1. Airport; 2. Civil Aviation; 3. Airport Property; 4. Airport Business 
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BÖLÜM 1: GİRİŞ 
 
 
 

Uçma tutkusunun insanlık tarihinde çok eski bir geçmişi vardır. Daha ilk çağlardan 

beri insanoğlu kuşlar gibi uçmayı hayal etmiş ve tasarladıkları kanatlarla uçmak uğruna pek 

çoğu başarısız denemeler sonucunda hayatlarını bile kaybetmişlerdir. Çünkü yerçekiminin 

etkisi ve hava olayları 17. Yüzyıl’dan sonra keşfedilmeye başlanmıştır. Yunan tarihçilere 

göre havacılığın başlangıcı mit haline gelen İkarus’un hikâyesi ile başlar. Günümüz modern 

havacılığının doğuşu ise 1903 yılında Orville ve Wilbur Wright kardeşlerin ilk motorlu uçuşu 

ile başlar.  

Gelişen, değişen ve ilerleyen hayat koşullarında ulaşım alanında da gelişmeler 

yaşanmaktadır. 20. Yüzyıl’dan itibaren hızla gelişen havacılık sektörü modern hayatta 

önemli bir yer teşkil etmektedir. Havayolu ulaşımının maliyet, hız, güvenilirlik, emniyet ve 

konfor gibi ön plana çıkan özellikleri diğer ulaşım sistemlerine göre daha çok tercih 

edilmesine yol açmıştır. 

Havalimanları uzun yıllar kamu kaynakları ile finanse edilmiş ve kamu mülkiyetinde 

işletmeler olarak faaliyet göstermişlerdir. İlerleyen yıllarda havalimanları uçakların sadece 

iniş ve kalkış yaptıkları teknik altyapı sağlayan alanlar olmaktan ziyade, insanların vakit 

geçirip dinlenebilecekleri, yemek yiyebilecekleri, alışveriş yapabilecekleri birer yaşam 

alanına dönüşmüşlerdir. Havayolu taşımacılığına artan taleple birlikte mevcut 

havalimanlarının kapasiteleri yetersiz kalmakta ve farklı bölgelere yeni havalimanlarının 

yapılması ihtiyacı doğmaktadır. Ancak bu yatırımlar büyük finansal kaynaklar 

gerektirmektedir. Türkiye’de kamu kaynaklarının kısıtlı olması nedeniyle yeni yatırımların 

finansmanı için farklı yöntemler uygulamaya başlamıştır. Bu bağlamda Yap-İşlet-Devret 

modeli havalimanı yatırımlarında sıkça kullanılan bir model haline gelmiştir. Bu sayede 

geçmişten beri kamu kuruluşu olarak nitelendirilen havalimanları merkezi veya yerel 

otoriteden ayrılarak, havalimanı finansmanı, işletimi ve yönetimi hizmetlerinin ticari bir 

kuruluş anlayışıyla yapıldığı global faktörlerin devreye girdiği uluslararası bir pazara 

dönüşmeye başlamıştır. YİD projeleriyle kamu kaynağı kullanmadan, hızlı bir şekilde hızlı 

ve modern tesislerin yapılması amaçlanmıştır. 
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1.1. Problem 
 

Ulaşım sistemlerine bakıldığında hız ve konfor özelliği, hava ulaştırma sistemini ön 

plana çıkarmıştır. Ekonomik krizler, terör vb. olaylar nedeniyle zaman zaman duraklama 

gösterse de, küreselleşme, turizm sektörünün büyümesi, bireylerin daha çabuk ve daha 

rahat yolculuğu tercih etmeleri gibi nedenlerle havayolu taşımacılığı hızlı bir gelişme 

göstermiştir. 

Dünyada sivil havacılık sektörünün gelişmesiyle birlikte hava ulaşımına talebin 

artması sonucunda havalimanı kullanıcılarının da sayısı artmıştır. Gelişen talebin 

karşılanabilmesi için var olan havalimanlarının büyütülmesi ve bunun yanında yeni tesislerin 

yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu yatırımlar uzun yıllar devlet bütçesinden yapılmış ve devlet 

kurumları tarafından işletilmiştir. Fakat havalimanı gibi yüksek maliyetli yatırımların kısıtlı 

devlet kaynaklarıyla yapılması gün geçtikçe zor hale gelmiştir. İşte bu noktada yatırımları 

gerçekleştirmek kamu hizmetini devam ettirebilmek adına yeni finansman kaynağı 

yöntemleri uygulamak zorunlu hale gelmiştir. Bu aşamada finansman sorununu çözmek 

amacıyla çözüm önerileri sunulması gerekmektedir. Geliştirilen çözüm önerilerinin başında 

Yap-İşlet-Devret yöntemi gelmektedir. 

Türkiye’de havalimanlarının işletmeciliği uzun yıllar bir Kamu İktisadi Kuruluşu olan 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yapılmıştır. Ancak özellikle 2000’li yıllardan 

sonra Yap-İşlet-Devret uygulamaları kapsamında mülkiyeti kamuda kalmak koşuyla kamu-

özel sektör projeleri kapsamında yapılan veya yenilenen havalimanları belirlenmiş sürelerle 

özel sektör tarafından işletilmektedir.  

Yap-İşlet-Devret yönteminin havalimanı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde seçilen 

doğru bir finansman kaynağı yönetimi midir ve havalimanlarının verimli bir şekilde 

işletilmesini nasıl etkilemiştir soruları araştırma konumuzun problemini oluşturmaktadır. 
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1.2. Araştırmanın Amacı 
 

Bu tez çalışmasında geçmişten günümüze Türkiye’de havalimanı işletmeciliğinin 

nasıl gerçekleştiği ve son yıllarda havalimanı ve terminal binalarının yapımında veya 

yenilenmesinde uygulanan Yap-İşlet-Devret yöntemi ile değişen işletmecilik anlayışı ve 

mülkiyeti DHMİ’den farklı olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. ‘de (HEAŞ) 

bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kuruluşu ile YİD yöntemi kapsamında 2009’da 

yapılan Yeni Dış Hatlar Terminali ve Ekleri’nin yapım ve işletim süreci ele alınacaktır. Burada 

amaçlanan Yap-İşlet-Devret yönteminin havalimanı işletmeciliği için artı ve eksi yönlerini 

belirlemek ve faydalı bir uygulama olup olmadığı sorusuna cevap vermektir. Bu amaçla; 

- Sivil havacılık kavramı ve sivil havacılığın tarihsel gelişiminin dünyada ve 

ülkemizde hangi aşamalardan geçerek gerçekleştiği, 

- Sivil havacılığın gelişmeye başlamasıyla ortaya çıkan uluslararası ve Türk 

sivil havacılık kuruluşlarının, kuruluş amaçları ve işleyişleri, 

- Havalimanı nedir ve havalimanları neye göre sınıflandırılır sorularına cevap 

vermek 

- Türkiye’deki havalimanlarının mülkiyet yapılarının incelenmesi ve son yıllarda 

yüksek maliyetli kamu yatırımlarını finanse etmek amacıyla uygulanan YİD 

yöntemini ve yöntemin işleyişini, avantaj ve dezavantajlarını genel hatlarıyla 

açıklamak, 

- YİD yönteminin uygulandığı havalimanları işletilen bölümleri ve işleten 

şirketler belirtilerek incelenecek, 

- Son olarak Sabiha Gökçen Havalimanı YİD yöntemi ile yapım süreci ve 

sonrasında havalimanı işletiminin nasıl yürütüldüğü konuları 

cevaplandırılacaktır. 
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1.3. Tezin Önemi 
 

Literatürde Türkiye’de havalimanı işletmeciliğinin tarihçesini doğrudan konu alan bir 

çalışma bulunmamaktadır. Havalimanı işletmeciliği Türkiye’deki havalimanları üzerinden 

incelenerek literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır.  

Havacılık sektörünün gelişmesiyle yeni havalimanlarının yapımı ve mevcut 

havalimanlarının yenilenmesi zorunluluk arz etmiştir. Araştırmada havalimanlarının işletim 

şekilleri ve YİD modeli detaylı bir şekilde incelenecektir. Ulaşılan sonuç ve sonuçlara bağlı 

olarak sunulan önerilerin, havacılık alanında faaliyette bulunan kuruluşlar ile akademik 

alanda konu hakkında çalışma yapanlara faydalı olacağı ve bu nedenle araştırmanın önemli 

olduğu düşünülmektedir. 

 

1.4. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 
 

Araştırma konusu içeriği nedeniyle sadece Türkiye’deki mevcut havalimanlarının 

mülkiyet sahipliği ve işletmeciliği ile sınırlıdır. Yurt dışındaki havalimanları konunun kapsamı 

dışında kaldığı için incelenmemiştir. Sadece bazı bölümlerin daha iyi açıklanabilmesi için 

yurtdışındaki havalimanlarından bazı örnekler verilmiştir. 

 

1.5. Tanımlar 
 

Apron: havalimanlarında hava araçlarının yakıt alabildikleri, park yerlerini aldıkları, 

yolcu, yük ve kargo yüklemelerinin yapıldığı alanlar 

Bagaj: havayolu işletmesinin onayıyla uçağa yüklenmesine ve uçakta taşınmasına 

izin verilen yolcu ve uçuş ekibine ait özel eşyalar 

Genel havacılık: belirli bir ücret karşılığında ya da kiralanarak gerçekleştirilen tarifeli 

ya da tarifesiz havayolu taşımacılığı hizmetleri haricindeki diğer bütün sivil amaçlı havacılık 

faaliyetlerine verilen genel ad 
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Hava araç: belirli aerodinamik özellikleri sayesinde havalanabilen ve havada 

kalabilen, motor gücü ile çalışan araç 

Hava kargo: havayolu ile taşınan her türlü yük, eşya, fabrika ürünü, posta ve 

yolcusuz bagaj. 

Hava sahası: ölçülendirme parametreleri ile tanımlanmış hacimli bir alan. 

Hava trafiği: havalimanlarının hareket alanlarında bulanan hava araçları ile seyir 

halindeki hava araçlarının tümü 

Havaalanı: tamamı veya belirli bir kısmı içerisinde hava araçlarının; iniş, kalkış ve 

manevralarını yapabilmeleri karada veya suda yapılmış, (tesis ve gerekli ekipmanla 

tamamlanmış) alan. 

Havalimanı işletmecisi: havalimanının işletim faaliyetlerini gerçekleştiren devlet 

kuruluşları ile gerçek ve özel tüzel kişiler. 

Havalimanı terminali: yolcuların uçağa geliş ve gidiş faaliyetlerini gerçekleştirmek için 

yapılmış tesis. 

Havalimanı: uluslararası seferlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla tasarlanmış, 

gümrük ve diğer hızlı bir şekilde yürütülebildiği alanlar 

Heliport; helikopterlerin iniş ve kalkış yapabilmeleri için ayrılmış alan. 

Mania: uçakların manevralarını gerçekleştirecekleri alanda olan ya da seyir halindeki 

uçakların korunması için belirlenen alanda bulunan ya da bu belirlenmiş alanların haricinde 

hava ulaşımı için tehlike arz eden tüm sabit ve hareketli cisimler veya bunların parçaları. 

Pist: hava araçlarının iniş ve kalkış yapabilmeleri amacıyla yapılmışmış dikdörtgen 

bir alan.  

Ramp: uçakların karşılanarak park pozisyonuna yönlendirilmesi, bagajların yüklenip 

boşaltılması, uçakların iç ve dış temizliğinin yapılması ve apronda verilen diğer hizmetler 

ramp hizmetleri 

Seyrüsefer: uçaklara bir yerden başka bir yere giderken verilen rehberlik hizmeti 
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Taksi yolu: havalimanlarında hava araçlarının taksi yapabilmeleri için tasarlanmış ve 

havalimanının bir alanı ile diğer alanlarının birbirine bağlanmasına sağlayan yol. 

Transit uçuş: ülkelerin hava sahasının iniş yapmadan hava araçlarıyla geçilmesi 

Transfer yolcu: uçuşun başlangıç ve bitiş noktaları arasında yapılan 1 günden az 

duraklama sonrasında bağlantılı olarak uçuşuna devam eden yolcu. 

Transit yolcu: bir yerden başka bir yere giderken ara noktadan bir süre bekleyen ve 

aynı sefer ile uçuşuna devam eden yolcu. 
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BÖLÜM 2: SİVİL HAVACILIK VE HAVALİMANI KAVRAMLARI 
 

 

2.1. Sivil Havacılık Kavramı 
 

Sivil havacılık askeri amaçlı olmayan tüm havacılık faaliyetlerini kapsamaktadır. 

Askeri olmayan amaçlarla, havacılık faaliyetlerinin sportif veya ticari amaçlarla 

gerçekleştirilmesinin genel adıdır. Uçakların askeri amaçlarla 1. Dünya Savaşında silah gibi 

kullanılmasından sonra havacılık faaliyetleri, sivil havacılık ve askeri havacılık faaliyetleri 

olarak ikiye ayrılmış ve sivil havacılık gelişmeye başlamıştır (Oyman, 1998). 

 

2.2. Dünyada Sivil Havacılığın Tarihsel Gelişimi 

Wright Kardeşlerin 17 Aralık 1903 tarihinde motorlu bir hava aracıyla ilk uçuşu 

gerçekleştirmesinden asırlar öncesine kadar, insanlık tarihinde sürekli uçmayı hayal etmiştir. 

İnsanlığın ilk günlerinden beri süre gelen uçma arzusunun en eski hikâyelerinden biri 

Yunan mitolojisinde efsane haline gelmiş Deadlous ve oğlu İkarus’un hikâyesidir. Efsanede 

Kral Midas, Baba Deadlous ve oğlunu Girit Adası’na kapatır. Deadlous kaz tüylerinden 

kanatlar yaparak adadan kaçmayı denemeye karar verir. Ve böylece bilinen en eski efsanevi 

uçuşu gerçekleştirmiş olurlar (Adıgüzel M. B., 2013).  

Bu ilkel havacılık döneminde insanlar, insan gücünün uçmaya yetmeyeceğini anladı 

ve havanın kaldırma kuvvetini bulduktan sonra hızla gelişmeye başladılar. 1908’den 1. 

Dünya Savaşı’nın başlamasına kadar geçen süreçte uçak tasarımı yapan kişiler hız, uçuş 

süresi, yükselme ve daha iyi kontrol edilebilirlik konularında çok çalıştılar.  
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Bu dönemin başlıca olayları; 1909 yılında Luis Bleriot’un Manş Denizini uçakla geçen 

ilk insan olması, Walter R. Brookins’in 1910 yılında 1.852 metrelik yükseklik rekorunu 

kırması ve Glenn Curtiss’in yine 1946 yılında Albany’den New York’a 2 saat 46 dakika gibi 

bir sürede uçmasıdır. 1. Dünya Savaşında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Büyük 

Britanya, Almanya ve Fransa gibi büyük ülkeler uçak sayılarını arttırarak savaşmışlardır 

(nkfu, 2017). 

Yapılan deneme uçuşlarında kendi ülke sınırları içinde kalmamış, başka ülkelere de 

inişler yapılmaya başlanmıştır. Sınır ihlalleri ve havacılıkla ilgili yasal düzenlemelerin 

olmaması sebebiyle Fransa 1910 yılında 21 ülkeye bu konuları uluslararası düzenlemelerde 

bulunmak amacıyla davette bulunmuştur. Bu, dünya sivil havacılık tarihinde yapılan ilk 

konferanstır.  

İlk tarifeli uluslararası uçuş 1919 yılında Londra ve Paris arasında gerçekleştirilmiş, 

Amerika’da ise sivil hava posta uçuşları başlamıştır. 

Sivil havacılıkta uluslararası standartların belirlenebilmesi amacıyla tüm dünya 

ülkelerini bir araya getirecek ortak bir konferans düzenlenmesi için 2. Dünya Savaşı 

sonrasında Amerika Türkiye’nin de dâhil olduğu 55 ülkeyi Chicago’da Konferansa 

çağırmıştır. 07.12.1944 tarihinde 52 ülke katılımıyla Chicago Konvansiyonu toplanmış ve 

‘Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması’ imzalanmıştır (Çiçek, 2004, s. 6). 

1970’li yıllarda kullanılmaya başlanan ses üstü hava araçları, yüksek yakıt sarfiyatı 

ve çevre sağlığına verdiği zararlar göz önünde bulundurularak tercih edilmemiştir. Havacılık 

işletmeleri geniş gövdeli, yüksek yolcu kapasiteli büyük uçakları talep etmişlerdir. Yaşanan 

teknolojik gelişmeler 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizine rağmen uçakların kapasitesini, 

hızını, konforunu ve ekonomikliğini arttırarak bilet fiyatlarının ucuzlamasına ve insanların 

havayolu ile seyahat etme imkânı bulmasına yol açmıştır.  

1978’de Amerika’da çıkarılan ‘Havacılık İşletmelerinin Devlet Korumasından 

Çıkarılması’ (The Airline Deregulation Act) Kanunuyla pazar ekonomisine yönelik bir 

havacılık anlayışının oluşturulması amaçlanmıştır. Amerika’da yaşanan bu serbestleşmenin 

ardından, 1980’li yılların ortasında Avrupa ülkeleri de yeni düzenlemeler yaparak havayolu 

şirketlerine ve havalimanı işletmeciliği uygulamalarına serbestlik getirmişlerdir (Sürmeli, 

1991, s. 3-5). 



9 

1990 ve 1991 yılları Körfez Krizi’nin olumsuz etkileri nedeniyle havacılık sektörü için 

kötü geçmiştir. 1992 yılında sektör yeniden ilerlemeye başlamıştır.  

11.09.2001 yılında yaşanan Amerika’daki Dünya Ticaret Merkezi’ne sivil uçaklarla 

yapılan terörist saldırı tüm dünyada sivil havacılık sektöründe talebin azalmasına neden 

olmuştur. Bu saldırının etkisi zamanla azalmış ve 2003 yılından sonra sektör tekrar 

gelişmeye başlamıştır.  

 

2.3. Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşları 

Bu bölümde uluslararası sivil havacılık faaliyetlerini düzenleyen ve Türkiye’nin de 

taraf olduğu uluslararası sivil havacılık kuruluşları incelenecektir. 

 

2.3.1. ICAO (1944) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 

Sivil havacılık faaliyetlerinin uluslararası düzeyde emin ve düzgün bir şekilde 

geliştirilmesi amacıyla 1944 yılında Amerika’da ‘Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması’ 

imzalanmıştır. Chicago Sözleşmesi olarak da anılan bu anlaşmanın imzalanmasından sonra 

belirtilen amaca ulaşılması hedefiyle ‘Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ ICAO’nun 

(International Civil Aviation Organization) kurulması kararlaştırılmış ve geçici olarak PICAO 

(Permanent ICAO) adıyla çalışmaya başlamıştır. PICAO kuruluşundan 20 ay sonra 4 Nisan 

1947’de Kanada Hükümeti’nin daveti üzerine meclis Montreal’de toplanmış ve ICAO resmi 

olarak faaliyete geçmiştir. (ICAO, 2017)  ICAO’ya üye 192 devlet vardır. ICAO’nun 1947 

yılında yapılan ilk toplantısında Türkiye, yönetime üç yıllık süre için üye olarak seçilmiştir. 

1978 yılında Ottowa Büyükelçiliğimiz tarafından ICAO faaliyetlerinden sorumlu bir Ofis 

kurulmuş ve Ofis1990 yılında Daimi Temsilcilik almıştır (Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri 

Bakanlığı, 2018). 

ICAO’nun amaçları; 

- Uluslararası hava seyrüseferlerine ilişkin ilke ve yöntemlerin gelişimini sağlamak, 

- Barışçıl amaçlarla hava araçlarının tasarı ve gelişimini desteklemek, 

- Uluslararası Sivil Havacılık için havalimanları ve hava koridorlarının 

geliştirilmesini teşvik etmek, 
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- Dünya halkının emniyetli, güvenli, verimli olarak hava ulaşım ihtiyaçlarını 

karşılamak, 

- Üye ülkelerin haklarına saygı gösterilmek ve hepsine uluslararası havayolu 

işletmeciliği konusunda eşit imkânlar sağlamak 

- Üye ülkeler arasında ayrımcılığı önlenmek, 

- Uluslararası hava seyrüseferlerinde uçuş emniyetini sağlamak, 

- Uluslararası Sivil Havacılığın teşvik etmek, olarak gösterilebilir (ICAO, 2018). 

ICAO teşkilat yapısı Genel Kurul ile Yönetici niteliğindeki Konseyden meydana 

gelmektedir. Genel Kurul bütün üye ülkelerin katılımıyla her üç yılda bir toplanır. Bu 

oturumlarda gelecek dönem yapılacak faaliyetlere ilişkin kararlar alınmaktadır. Konsey; 

Genel Kurul’a karşı sorumlu bir yapı niteliğindedir ve yasama, yürütme kurulu işlevindedir.  

ICAO’nun yedi bölgesel ofisi bulunmaktadır. Bunlar;  

Bangkok: Asya ve Pasifik Ofisi (APAC) 

Nairobi: Doğu ve Güney Afrika Ofisi (ESAF) 

Paris: Avrupa ve Kuzey Atlantik Ofisi (EUR / NAT) 

Kahire: Orta Doğu Ofisi (MID) 

Meksika: Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler Ofisi (NACC) 

Lima: Güney Amerika Ofisi (SAM) 

Dakar: Batı ve Orta Afrika Ofisi (WACAF) 

Türkiye, Paris Ofisi kapsamında bulunmaktadır (ICAO, 2018). 

 

2.3.2. IATA (1945) Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği 

Havayolu şirketleri tarafından kurulan; emniyetli, güvenli ve ekonomik hava ulaşımını 

sağlamak amacını taşıyan ticari bir kuruluştur. 19 Nisan 1945 yılında Havana, Küba’da 

yapılanmıştır. Birlik ilk yapılandığında 31 ülkeden 57 üyesi vardı. Şu anda ise 120 ülkeden 

280 üye sayısına ulaşmıştır (AITA, 2018). 

Günümüzde var olan IATA, uluslararası tarifeli ilk seferin gerçekleştiği 1919 yılında 

kurulan International Air Traffic Association’ nun devamı niteliğindedir.  
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İlk yıllarda genel sorumlulukları; 

Dünyadaki bütün yolcuların faydalanması amacıyla güvenli, emniyetli ve ucuz hava 

yolu ulaşımının sağlanması, hava yolu ticaretinin desteklenmesi ve bu konulardaki 

sorunların çözülmesi,  

ICAO ve diğer uluslararası organizasyonlarla işbirliği yapmak şeklindedir. 

İlerleyen yıllarda havayolu ulaşımına artan talep IATA’nın faaliyetlerinde artışa 

neden olmuştur.  

Havayolu ile taşınması tamamen yasak olan zehirli ve yanıcı maddelerin güvenli bir 

şekilde taşınabilmesi için 1955 yılında Tehlikeli Maddeler Kurallarını oluşturdu. Bundan 10 

yıl sonra Canlı Hayvan Taşımacılığı Kuralları’nı düzenlediler. Havayolu hizmetini 

geliştirerek, maliyetlerin düşürülmesini sağlamak IATA’nın en önemli amacıdır. Yolcu taşıma 

ücretleri, havalimanından yararlanma ve hava seyrüsefer hizmetleri bedelleri 1960-1970’li 

yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda IATA’nın sorumluluğu bu hizmetlerin 

ücretlerini en aza indirmek ve bu ücretlerin olması gerektiği gibi alınmasını sağlamaktır 

(AITA, 2018). 

Şu anda yaklaşık 81 bin IATA üyesi acente ve IATA tarafından düzenlenen eğitim 

kurslarına katılan 135 bin öğrenci bulunmaktadır. 

 

2.3.3. ACI (1948) Uluslararası Havalimanları Konseyi 

ACI (Airports Council International) ,merkezi Montreal’de bulunan merkezi birlik 1991 

yılında kurulmuştur. Ticari amaçlı olmayan kuruluş Ocak 2018 itibariyle, 641 üyesiyle 176 

ülkede 1953 havalimanında hizmet vermektedir.  

Havalimanları işleticileri ve ticari ortakları arasındaki işbirliğini sağlamak, havalimanı 

işletmeciliğinin geliştirilmesi, üyeler arasında ortak standartların belirlenmesini sağlamak, 

havalimanı uzmanları ve yöneticileri için eğitim olanakları sağlamak kuruluş amaçları 

arasındadır (ACI, 2018). 
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2.3.4. ECAC (1955) Avrupa Sivil Havacılık Konseyi 

ECAC (European Civil Aviation Conference) Avrupa ülkeleri arasında gerçekleşen 

havacılık hizmetlerinin gelişimini desteklemek ve düzenlemek amacı ile 19 ülke tarafından 

1955 yılında kurulmuştur ve şu anda 44 üye ülke sayısına ulaşmıştır (ECAC-CEAC, 2018). 

Türkiye’nin de üyesi olduğu ECAC’nin amaçları; 

 Avrupa’da havacılığın emniyetli, düzenli, güvenli ve kaliteli sürdürülmesini 

sağlamak, 

 Üye ülkeler arasında sivil havacılık faaliyetlerinin uyumlu olmasını sağlamaktır. 

ECAC, Avrupa Konseyi ve ICAO ile bire bir ilişki içinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Ulaştırma Bakanları toplantısı ECAC’nin en yüksek çalışma organıdır. Ardından Genel 

Müdürler Toplantısı gelir. Toplantıların çalışma konuları şöyledir;  

 Avrupa’da havayolu taşımacılığın serbestleşmesi, 

 Atlantik aşırı uçuşların düzenlenmesi,  

 Charter seferler üzerine düzenlemeler. 

 

2.3.5. Euro Control (1960) Hava Sahasının Güvenliği için Avrupa Teşkilatı 

Merkezi Brüksel’dedir ve şu anda Türkiye’nin de arasında olduğu 41 üyesi 

bulunmaktadır. 

Avrupa’daki tüm havacılık faaliyetlerini koordine etmek ve geliştirmek amacıyla 

kurulmuştur. Teşkilatın temel çalışma alanları, Avrupa çapında Sivil Havacılık stratejilerini 

planlamak, havacılığın gelecekteki ihtiyaçlarının belirlenip tedbirler alınması, havacılık 

hizmetlerinde görevli personelinin eğitimlerinin sağlanması, hava sahalarının denetimi, yeni 

standartların geliştirilmesi ve üye devletler adına hava seyrüsefer ücretlerinin tahsil 

edilmesidir (Euro Control, 2018) . 

Euro Control diğer sivil havacılık kuruluşları ile uyumlu ve ortak kararlar çerçevesinde 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Tek düzen bir Avrupa hava trafik sistemi geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. 
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2.3.6. JAA (1970) Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı 

Avrupa’da hava sahası içerisinde ortak emniyet standartları belirlenmesi ve 

prosedürlerin uygulanması amacıyla işbirliği içinde bulunan katılımcı ülkeler adına faaliyette 

bulunan bir havacılık organizasyonudur. Avrupa Sivil Havacılık Konseyi’nin (ECAC) bir 

parçasıdır. ECAC üyelerine JAA üyeliği açıktır. JAA 2010 yılı itibariyle yetki ve görevlerini 

Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı’na (EASA)  devretmiştir (JAA, 2018). 

JAA düzenlemelerinin FAA (Federal Havacılık Okulu) düzenlemeleriyle uyumlu 

olmasını sağlamak bir diğer amacıdır.  

Havacılık hizmetlerinde görev alan personelin lisanslandırmaktadır. 

 

2.4. Türk Sivil Havacılık Tarihi 

 

Günümüzden 1000 yıl öncesine uzanan geçmişiyle Türk Havacılığı, dünyada 

yaşanan gelişmeleri takip ederek son 80-90 yılda yaptığı girişimlerle günümüzdeki 

durumuna ulaşmıştır. 1002 yılında İmam İsmail Cevheri’nin Nişabur’da (Türkmenistan) 

caminin minaresine çıkarak, kollarına taktığı kanada benzeyen tahtalarla atlaması yazıya 

geçen kaynaklarda bulunan ilk Türk havacılık hareketidir (Kansu, Şenöz, & Öztuna, 1971). 

1630’lu yılların başında İmam İsmail Cevheri’den ilham alan ve onun başarısızlıkla 

sonuçlanan deneyini kendi çalışmalarıyla geliştiren Hazerfan Ahmet Çelebi kendi tasarımı 

planör kanatlarını takıp Galata Kulesi’nden Üsküdar kıyılarına kadar uçarak dünya tarihinde 

ilk uçan insan olarak anılmaktadır (Çelebi, 2005, s. 322). 

 

2.4.1. Osmanlı Döneminde Havacılık 

Savaşlarla başlayan 20. Yüzyıl dünya havacılığına hareket getirmiştir. Osmanlı 

İmparatorluğu’nda bu hareketin etkisiyle 1909 yılında Fesa Bey Fransız Hava Kulübü’nün 

belgesini alan ilk bröveli Türk pilot olmuştur. 1912 yılında sorunsuz bir uçuş gerçekleştiren 

ilk Türk pilotudur.  
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1911 yılında Trablusgarp Savaşı sonrasında, dünya tarihindeki ilk havacılık 

saldırısını Osmanlı topraklarında bulunan Trablusgarp’ı bombalayarak İtalya 

gerçekleştirmiştir. Bu saldırının neticesinde; Osmanlı havacılığın önemini kavramış ve 

orduda havacılık çalışmalarını resmi olarak başlatmıştır. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket 

Paşa’nın emriyle ilk iş olarak bir havacılık komisyonu kurulmuştur. 

Fransa’dan Deperdesin, Almanya’dan Harlan ve İngiltere’den Bristol uçakları satın 

alınmıştır. Teyyare mektebi kurmak amacıyla Türk pilot ve makinistler Fransız REP 

Fabrikası’nda eğitilmişlerdir.  

Yeşilköy ve Sefaköy arasında kalan günümüz Atatürk Havalimanı’nın yanında 

bulunan bölgeye 3 Temmuz 1912’de Yeşilköy Teyyare Mektebi açıldı (Tayhani, 2001). 

Böylece Osmanlı kendi subay ve pilotların yetiştirmeye başladı. 

1913 yılında pilot Ord. Prof. Dr. Ali Yar dünyadaki ilk uçak mühendislerinden biri 

olarak tarihe geçmiştir. Hava yolu ile ilk posta 1914 yılında taşındı ve ilk Türkçe Teknik 

Havacılık kitabı Havacı Üsteğmen Mithat Nuri tarafında yazılmıştır (Adıgüzel M. B., 2006). 

 

2.4.2. Cumhuriyet Döneminde Havacılık 

Havacılık, cumhuriyetin ilk yıllarında sivil havacılık ve havacılık endüstrisi olmak 

üzere iki alanda gelişme göstermiştir. Fransız Havayolu şirketi CINDA tarafından Türkiye ‘ye 

ilk uluslararası uçak seferi yapıldı. Yeşilköy Havalimanı’na 27 Ekim 1921 yılında ilk iniş 

yapıldı. 16 saat süren uçuş o dönemin en önemli havacılık hadisesiydi. Bu seferler 1935 

yılına kadar sürmüştür. 

Atatürk’ün emriyle 16 Şubat 1925 yılında, günümüzde Türk Hava Kurumu (THK) 

adıyla faaliyet gösteren, Türk Teyyare Cemiyeti kurulmuştur. Türk Sivil Havacılığının 

gelişiminde önemli katkıları bulunmaktadır. 1928’de Teyyare Makinist Mektebi açıldı.  
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Birinci Dünya Savaşı’nın ilk astsubay Türk pilotu ve Türk Teyyare Cemiyeti’nin 

kurucu üyesi olan Vecihi Hürkuş kendi imkânları ve zekâsıyla dört kanatlı bir uçak projesi 

hazırlayıp ilgililere sunmuştur. Ama projesi kabul edilmemiştir. Araya giren Kurtuluş 

Savaşından sonra Vecihi Hürkuş projesiyle birlikte Çekoslovakya’ya gidip uçak teknisyenliği 

diploması almıştır. Eski uçaklardan kalan mekanizmaları kullanarak 25 Haziran 1926’da ilk 

milli uçağı yapmıştır (Hükuş, 2000). 

Planör ve motorlu uçakların bakım ve onarımı için 1926’da Eskişehir’de kurulan 

planör imalathanesinde 150 planör inşası yapılmıştır.  

6 Ekim 1926 yılında Kayseri’de Alman Junkers Firması ve Türk Teyyare Cemiyeti’nin 

ortak girişimiyle Teyyare Otomobil ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) açılmıştır  

(Verel, 1986, s. 426). Bu uçak fabrikasının kuruluşunda Almanya’nın 1.Dünya Savaşı 

yenilgisiyle İtilaf devletleri uçak üretimini kısıtlaması ve Türk Devleti’nin elinde kalan uçakları 

alma karşılığında, Türkiye’de bir uçak fabrikası kurma teklifine karşılık havacılık 

faaliyetlerine devam etme arzusu önemli rol oynamıştır. Fakat bu proje çok uzun vadeli 

olmadı ve ilk Türk-Alman uçak sanayi projesi planlar zamanında gerçekleştirilemeden 

bitirildi. Junker 3 Mayıs 1928’de tüm hisselerini Türk Hava Kuvvelerine devretti. Sonrada 

Hava Müfettişliği’ne devredilen fabrika, 1929 yılında tadilat ve restore edildi. 1932 yılana 

kadar; Türk Hava Kuvvetleri’nin tamamı metalden “telsizsiz” ilk uçakları olan Junkers A-

20’den 15 adet üretildi.  

1932 yılında Türk Hükümeti kendi uçak fabrikasına sahip olma amacıyla bu kez 

Amerika Devleti’nin en büyük uçak üretici şirketi Curti - Wright ile anlaşma imzaladı. 1935 

yılında bu şirket ve Türk Hükümeti arasında çıkan sorunlar bu ortaklığında sona ermesine 

neden oldu.  

1933 yılında 5 uçaktan oluşan bir filo ‘Türk Hava Postaları’ adını alarak ilk Türk sivil 

havacılık faaliyetini gerçekleştirmiştir. Milli Savunma Bakanlığı’nın bünyesinde faaliyete 

geçen Hava Yolları Devlet İdare İşletmesi (HDİİ) sivil havayolları kurmak ve hava yoluyla 

taşımacılık yapmakla görevlendirilmiştir. Kurum, ilerleyen yıllarda Türk Hava Yolları (THY) 

adını almıştır.  
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1940 yılında THK Etimesgut Uçak Fabrikası, THK’nın eğitim ve spor tipi uçaklarının 

imalatı amacıyla kurulmuştur. 1944 yılında ise THK Uçak Motoru Fabrikası kuruldu. Amerika 

Devleti’nin 2. Dünya Savaşı sonrasında, Marshall Planı gerekçesiyle, Türkiye’ye ekonomik 

yardım amacıyla uçak ve motor vermesi bu fabrikaların işlerinin bozulmasına zemin 

hazırlamıştır (Adıgüzel M. B., 2006). Ve bu kurumlar daha sonra Makine ve Kimya Endüstrisi 

Kurumu’na (MKEK)  devredilmiştir. 

 

2.4.3. 1983 Sivil Havacılık Kanunu’na Kadar Olan Dönem 

1933 yılında Milli Savunma Bakanlığı’nın bünyesinde faaliyete geçen Havayolları Devlet 

İşletme İdaresi ilk havacılık kurumumuz olarak tarifeli ilk seferini Ankara ve İstanbul arasında 

Eskişehir üzerinden gerçekleştirmiştir. Adı 1935’te Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü 

şeklinde adı değişen kurum önce Bayındırlık Bakanlığı’na daha sonra ise 1939’da yeni 

kurulan Ulaştırma Bakanlığı’na bağlanmıştır ve 1944 Chicago Sözleşmesi yapılana kadar 

Devlet Demiryolları’nın yasal düzenlemesi çerçevesinde yönetilmeye devam edilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nden satın alınan 30 adet DC-3 uçağıyla İşletme Orta Doğu’nun 

en çok uçağa sahip Havayolu İşletmesi durumuna gelmiştir. 1945 yılında 18 bin 221 olan 

yolcu sayısını, sonraki yıl 37 bin 308’e çıkarmıştır (Sezgin, 1991). 

1938’de HDİİ’nin ismi Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 21 

Mayıs 1955 tarihinde hükümete verilen anonim ortaklığı kurma yetkisine bağlı olarak Devlet 

Hava Yolları Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerine son verilmiş ve yerine Türk Hava Yolları 

Anonim Ortaklığı adıyla bir kurum kurulmasına karar verilmiştir. Bakanlar Kurulu onayı le 20 

Şubat 1956’da Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı kurulmuştur (Yurtoğlu, 2016). 

16 Temmuz 1970’de Türk Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı kurulmuştur. 28 

Haziran 1973’te Türk Uçak Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ) kurulmuştur. 1974 yılında ise 

Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) Ankara’da kurulmuştur. 

 

 



17 

2.4.4. 1983 Sivil Havacılık Kanunu’ndan Sonraki Dönem 

2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu’nun 19 Ekim 1983’te yürürlüğe girmesiyle birlikte 

bugüne kadar 5 Nisan 1945 tarihinde onaylanan 4748 Sayılı Kanun çerçevesinde 

‘Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nin gerektirdiği şekilde yönetilen sivil havacılık 

alanında mevzuatımızdaki boşluk kapatılmış ve kendi milli kanunumuz ile yasal bir 

düzenleme yapılması sağlanmıştır (Sözer, 1984, s. 63). 

Sivil Havacılık Kanunu’nun amacı 1. maddede belirtildiği üzere, hız ve güvenlik 

unsurlarının öneli rol oynadığı, sürekli ve hızlı bir şekilde gelişme gösteren, üstün 

teknolojinin kullanıldığı sivil havacılık alanındaki uygulamaların uluslararası ilişkilerimizi 

bozmayacak ve ulusal çıkarlarımızı koruyacak şekilde yapılmasını sağlamaktır (Mevzuat 

Bilgi Sistemi, 2018). 

Bu Kanun ile birlikte havalimanlarının yenilenmesi, geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin 

artmasıyla sivil havacılık sektörü gelişmeye başlamıştır. Bu dönemde Türk Hava Yolları 

A.O.’nun revizyona girerek filosunu büyütmeye çalıştığı, hizmet kalitesini arttırarak dış hat 

seferlerine yöneldiği görülmektedir. Sivil Havacılık Kanunu özel havayolu işletmelerinin 

kurulmasının ve işletilmesinin yolunu açmıştır. Fakat yeni kurulan bu havayolu şirketleri ilk 

aşamada sektörde kendilerine yer edinseler de, sonradan sermaye sıkıntısı, hizmet 

kalitesinin yetersizliği, bakım-tamir ve diğer imkânların eksikliği, sektörün yeteri kadar 

desteklenmemesi gibi nedenlerle uzun süre ayakta duramamışlardır (Karul & Küçükönal, 

2003, s. 25). 

2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu’nun tez konumuzla ilgili olan düzenlemeleri 

aşağıda verilmiştir. 

Havalimanları ve tesisleri: Madde 34’e göre; Havalimanları, Devlet ve devlet 

tarafından kurulan şirketler tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Sivil amaçla havalimanı 

yapımı ve yenilenmesinde ihtiyaç ve standartlar Genel Kurmay Başkanlığı ile yapılacak 

görüşme neticesinde Ulaştırma Bakanlığı tarafında belirlenir. Havacılık faaliyetleriyle ilgili 

tadilat ve inşaat işleri Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılır. Genel Kurmay Başkanlığı’nın 

olumlu mütalaası üzerine Ulaştırma Bakanlığı’nın izniyle gerçek ve tüzel kişilerin de 

havalimanı ve iniş şeritleri inşa etmesi ve işletmesi serbestleşmiştir.  
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Ücret Tarifeleri: Havalimanlarının kullanılması ve verilen hizmetler için alınacak 

ücretler, Ulaştırma Bakanlığı’nın onayından geçen tarifelerle belirlenir (Madde 37) (Mevzuat 

Bilgi Sistemi, 2018). 

Asker Havalimanlarında Yararlanma: Genel Kurmay Başkanlığı ve Ulaştırma 

Bakanlığı arasında yapılacak protokollerle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait havalimanlarının sivil 

hava araçları tarafından kullanılmasına, hava araçları devlete ait olan bakanlıklarla 

Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılacak anlaşmalarla devlet hava araçlarının sivil 

havalimanlarından faydalanmasına imkân tanınmıştır (Madde 39) (Mevzuat Bilgi Sistemi, 

2018). 

Tablo 1’de sivil hava ulaşımına açılan askeri havalimanları verilmiştir. 

Tablo 1: Sivil Hava Ulaşımına Açılan Askeri Havaalanları 

İl Adı  Havalimanı Adı Mülkiyet  Protokol tarihi 

Erzurum  Hava Kuvvetleri Komutanlığı 14.10.1987 

Afyon  Hava Kuvvetleri Komutanlığı 15.10.1987 

Balıkesir  Hava Kuvvetleri Komutanlığı 16.10.1987 

Konya  Hava Kuvvetleri Komutanlığı 16.10.1987 

Malatya Erhaç Hava Kuvvetleri Komutanlığı 26.10.1987 

Diyarbakır  Hava Kuvvetleri Komutanlığı 27.10.1987 

Sivas  Hava Kuvvetleri Komutanlığı 25.11.1987 

Kayseri Erkilet Hava Kuvvetleri Komutanlığı 15.12.1987 

Amasya  Merzifon Hava Kuvvetleri Komutanlığı 15.02.1988 

Batman Batman Hava Kuvvetleri Komutanlığı 17.02.1988 

Manisa Akhisar Hava Kuvvetleri Komutanlığı 11.03.1988 

Erzincan  Kara Kuvvetleri Komutanlığı 07.07.1988 

Bursa Bursa Hava Kuvvetleri Komutanlığı 30.11.1988 

Bursa Yenişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı 08.12.1988 

İstanbul Yalova Hava Kuvvetleri Komutanlığı 08.12.1988 

Kocaeli Topel Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 08.12.1988 

İstanbul Samandıra  Kara Kuvvetleri Komutanlığı 21.12.1988 

Tekirdağ Çorlu Hava Kuvvetleri Komutanlığı 07.09.1989 

Çanakkale  Hava Kuvvetleri Komutanlığı 15.01.1991 

Denizli Çardak Hava Kuvvetleri Komutanlığı 11.02.1991 

Çanakkale Gökçeada Hava Kuvvetleri Komutanlığı 26.04.1991 

Muş  Hava Kuvvetleri Komutanlığı 26.02.1992 

Kaynak:  (DPT, 2001)  
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1990 yılının başına kadar gelişme göstermeye devam eden havacılık sektöründe 

yeni kurulan işletmeler arasında özel sektörde rekabet yaşanmıştır. Sivil havacılık, 2 

Ağustos 1990’da başlayan Körfez Krizi ve devamında gelişen sıcak savaş döneminde 

sekteye uğramıştır. Rezervasyon ve sefer iptalleri sektörü olumsuz yönde etkilemiştir. 

Körfez Krizi’nin ardından 1992’de sektör yeniden hareketlenmeye başlamış ve ilerleme 1997 

yılan kadar devam etmiştir. (DPT, 2001, s. 43) 

2003 yılında benimsenen Bölgesel Havacılık Politikası, sektörde hızlı bir gelişim ve 

büyüme süreci başlatmıştır.  

Türkiye’de yıllara göre uçak trafiği ve yolcu sayıları aşağıdaki Tablo 2 ve Tablo 3’te 

verilmiştir. 

Tablo 2: Türkiye Geneli Havalimanları Yolcu Sayıları 

YILLAR İÇ HAT YOLCU DIŞ HAT YOLCU TOPLAM YOLCU 

2002 8.729.279 25.054.613 33.443.655 

2003 9.147.439 25.296.216 34.443.655 

2004 14.460.864 30.596.509 45.057.371 

2005 20.529.469 35.042.957 55.752.426 

2006 28.774.857 32.880.802 61.655.659 

2007 31.949.341 38.347.191 70.296.532 

2008 35.832.776 43.605.513 79.438.289 

2009 41.226.959 44.281.549 85.508.508 

2010 50.575.426 52.224.966 102.800.392 

2011 58.258.324 59.362.145 117.620.469 

2012 64.721.316 65.630.304 130.351.620 

2013 76.148.526 73.281.895 149.430.421 

2014 85.416.166 80.304.068 165.720.234 

2015 97.041.210 84.033.321 181.074.531 

2016 102.499.358 71.244.179 173.743.537 

2017 109.599.161 84.432.585 193.03.746 

Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 
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Tablo 3: Türkiye Geneli Hava Yolu Trafiği 

YILLAR İÇ HAT DŞ HAT TRNSİT TOPLAM 

2002 157.953 218.626 155.952 532.531 

2003 156.582 218.405 154.218 529.205 

2004 196.207 253.286 191.056 640.549 

2005 265.113 286.867 206.003 757.983 

2006 341.262 286.139 224.774 852.175 

2007 365.177 323.291 247.099 852.175 

2008 385.764 356.001 269.172 1.010.937 

2009 419.422 369.047 277.584 1.066.053 

2010 497.862 421.549 293.174 1.213.125 

2011 579.488 462.881 292.816 1.335.185 

2012 600.818 492.229 283.439 1.376.486 

2013 682.685 541.110 281.178 1.504.973 

2014 754.259 591.695 333.017 1.678.971 

2015 832.958 623.715 358.285 1.814.958 

2016 886.228 566.767 376.913 1.829.908 

2017 909.332 591.125 413.560 1.914.017 

Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 

 
 

 

2.5. Türk Sivil Havacılık Kuruluşları 

 

Türkiye’de sivil havacılık faaliyetleri devlet kurumları aracılığıyla yürütülmektedir. 

Bu kuruluşlar alt bölümlerde verilmiştir. 
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2.5.1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

1912’de şu anki Atatürk Havalimanı’nın civarında Sefaköy’de yapılan tesis 

Türkiye’de gerçekleştirilen ilk sivil havacılık faaliyetidir. Bu tesis iki hangar ve dar bir alandan 

oluşmaktaydı. 1925’te Türk Teyyare Cemiyeti adıyla kurulan, ileriki yıllarda Türk Hava 

Kurumu adını alan kurum, Türk Sivil Havacılığının kurumsal temelidir. Hava Yolları Devlet 

İşletme İdaresi 1933’te Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, sivil havayolları açmak ve 

taşıma yapmak amacıyla kurulmuştur. Sivil havacılığın dünyada bir gelişme trendine 

girmesi, yaşanan teknolojik ilerlemeler neticesinde, havacılık faaliyetleri gerçekleştirilirken 

ülke çıkarlarının önde tutulması ve diğer devletlerle olan ilişkilerin düzgün bir şekilde 

gerçekleştirilip denetlenmesi amacıyla Sivil Havacılık İdaresi Başkanlığı 1954 yılında 

kurulmuştur. Kurum, yönetim yapısı yenilenerek 1987 yılından itibaren Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü (SHGM) adını alarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Ulaştırma 

Bakanlığı’na bağlı bir temel hizmet birimi olan kurum, 2005 yılında yürürlüğe giren 5431 

sayılı kanun kapsamında mali bakımdan özerk bir kuruluş haline gelmiştir. (Çizmecioğlu, 

2003) 

5434 Sayılı Kanun kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün özetle yetki ve 

sorumlulukları şu şekildedir: (SHGM, 2010, s. 3) 

 Kamu yararı ve ulusal güvenlik çıkarlarına uygun alarak; sivil havacılık faaliyetlerinin 

teknik, ekonomik ve sosyal alanda gelişmesini sağlamak. 

 Ülkemiz hava sahasını kullanan sivil hava araçlarının uçuşa uygunluk koşullarını 

tespit etmek ve belgelerini vererek kayıtlarını utmak, uçuş personelinin ehliyetlerinin 

kanuna uygunluğunu denetlemek. 

 Türkiye hava sahasında görev yapan ve uzmanlığı nedeniyle zorunlu bulunan 

görevlilerin ehliyet koşullarını belirlemek ve lisanslarını vererek kayıtlarını tutmak. 

 Türkiye’de ve aynı zamanda yurt dışında da sivil havacılık faaliyetlerinde bulunacak 

Türk ve Türkiye’de faaliyet gösterecek yabancı kuruluşlara verilecek onayların 

koşullarını belirlemek ve denetlemek. 
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 Hava sahamızda uçuş yapan sivil hava araçlarının seyrüseferlerini, trafik haberleşme 

hizmetlerini, ilgili kurumların fikirlerini almak kaydı ile kamu güvenliğini gözeterek 

düzenlemek, denetlemek ve ihtiyaç duyulan tedbirleri aldırtmak. 

 Havalimanlarının teknik özelliklerini ve işletme koşullarını hava seyrüsefer güvenliği 

açısında belirlemek ve uygulamaları kontrol etmek. 

 Sivil havacılık sektöründeki gelişmeleri uluslararası düzeyde takip ederek, ülkemizde 

de bu gelişmelerin uygulanmasını sağlamak için projeler geliştirilmesini desteklemek 

ve planların hayata geçirilmesi için diğer havacılık örgütleri ile ortak çalışmak. 

 Türkiye üzerinde havadan arama ve kurtarma çalışmalarının yürütülmesi konusunda 

ilgili kurumlarla ortaklaşa çalışmalar yapmak ve havacılıkla ilgili kazaları incelemek ve 

elde edilen sonuçlara göre tedbirler geliştirmek. 

 Sivil havacılık alanında eğitim veren kuruluşların ve işletme koşullarını belirlemek ve 

kontrol etmek 

 Belirlenmiş mevzuat ve kurallarına uygun hareket etmeyen kuruluşlar hakkında yasal 

yollara başvurmak. 

 Uluslararası sivil havacılık Anlaşmalarının uygulanmasını kontrol etmek ve 

faaliyetlerde işbirliği içinde olmak. 

 

2.5.2. Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin tarihi 20 Mayıs 1933’te Hava Yolları Devlet 

İşletme İdaresi’nin kuruluşuyla başlar. Havalimanları ve havayolları kurmak ve taşımacılık 

yapmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Havalimanı 

yapımının gerekliliği çerçevesinde 3 Haziran 1938’de 3424 sayılı Kanun’la Devlet Hava 

Yolları Umum Müdürlüğü adıyla Bayındırlık Bakanlığı’na, ardında 21 Temmuz 1943’te 4467 

sayılı Kanun’la Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlanmıştır. 
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2. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişen teknoloji büyük gövdeli uçak imalatına 

geçilmesine ve dolayısıyla havacılık sektörünün büyümesine hız kazandırmıştır. Bu 

gelişmelerin neticesinde havalimanı işletme faaliyetleri ile uçak işletmeciliğinin farklı 

kurumlar tarafından sürdürülmesine karar verilerek 1955 yılında uçak işletmeciliği Türk Hava 

Yolları’na, 28 Şubat 1956’da 6686 sayılı Kanun ile birlikte havalimanlarının işletilmesi, yer 

hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, hava seyrüsefer ve haberleşme hizmetlerinin verilmesi 

görevi Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne (DHMİ) verilmiştir. Kurum 

08.06.1984 tarihinde 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ana Statüsü çerçevesinde 

tüzel kişiliğe sahip, özerk bir Kamu İktisadi Kuruluşu olarak, çalışmalarına devam etmektedir 

(DHMİ, 2018). 

Türkiye üzerinden geçiş yapan ve havalimanlarına iniş-kalkış yapan hava araçları ile 

hava sahamızdan geçiş yaparak başka bir noktaya giden tüm uçaklara hava seyrüsefer ve 

hava trafik hizmeti verilmektedir. 

Ülke çapında sivil hava ulaşımına açık toplam 55 havalimanından 49’u fiilen DHMİ 

tarafından işletilmektedir. Havalimanlarından 4 tanesinin kontrol, denetim ve Hava Trafik 

Hizmetleri (Zafer, Zonguldak-Çaycuma, Aydın-Çıldır ve Antalya-Gazipaşa havalimanları) , 1 

havalimanında sadece Hava Trafik Kontrol Hizmetleri (Sabiha Gökçen Havalimanı) DHMİ 

tarafından yapılmaktadır. Bir havalimanı ise Eskişehir - Anadolu Üniversitesi tarafından 

işletilmektedir (DHMİ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan, 2018). 

 

2.5.3. Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı 

11 Nisan 1949’da 5367 sayılı kanunla; havalimanı ve ilgili tesislerin uluslararası 

standartlara uygun şekilde bakım, onarım ve yenilerinin yapılması görevi Bayındırlık 

Bakanlığı’na verilmiştir. Bunun üzerine bakanlık bünyesinde ‘Hava Meydanları Bürosu’ 

kurulmuştur. Bu büro 1956 ve 1972 yıllarında farklı adlar alarak faaliyetlerini sürdürmeye 

devam etmiştir.  
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13 Aralık 1983 tarih ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın kararnamesi ile 

‘Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’ olarak yeniden 

teşkilatlandırılmıştır. 19 Kasım 1986 tarih ve 332 sayılı kanunla Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı’na devredilmiştir. Son olarak 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren Devlet 

Havalimanları ‘Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

2.6. Havalimanı Kavramı 

 

Havalimanı, hava taşımacılığı faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli altyapı 

hizmetlerini bir araya getiren temel altyapı elemanıdır. (Doganis, 2006, s. 7) İçerisinde 

bulunan çok sayıda alt sistem havalimanlarını karmaşık bir hale getirmiştir (Kuyucak, 2007). 

 

2.6.1. Havalimanı Tanımı  

Bir kavramı birçok farklı şekilde tanımlamak mümkündür. Sivil havacılık alanında en 

etkili kuruluş olan ICAO, Annex 14’te havalimanlarını; hava araçlarının iniş ve kalkış 

hareketlerini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerini sunan ve 

yolcuların uçuş işlemlerini sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış alanlar olarak 

tanımlamaktadır (Annex14, 2006). 

Havaalanı ve havalimanı kelimeleri DHMİ Havacılık Terimleri Sözlüğü’nde iki farklı 

kavram olarak tanımlanmaktaydı. DHMİ Yönetim Kurulu, 18.02.2012 tarihinde yapılan 

toplantısında verdiği kararla bu isim karmaşasına son vermiştir. Alınan bu karala DHMİ 

bünyesinde bulunan tün havaalanlarının teşkilat yapılarında, değişiklik yapılmadan isimleri 

Havalimanı olarak değiştirilmiştir. (DHMİ, 2018) 

Bu değişimden önceki havaalanları ve havalimanları listesi Tablo 4‘te 

gösterilmektedir. 
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Tablo 4: Havaalanları ve Havalimanları 

Havalimanları Havaalanları  

 
 
İstanbul Atatürk 
Ankara Esenboğa 
İzmir Adnan Menderes 
Muğla, Dalaman 
Muğla, Bodrum Milas 
Adana 
Trabzon 
Isparta Süleyman Demirel 
Nevşehir Kapadokya 
Erzurum  
Gaziantep 
 

Adıyaman 

Ağrı 

Amasya Merzifon 

Antalya Gazipaşa 

Balıkesir Körfez 

Balıkesir Merkez 

Batman 

Bursa Yenişehir 

Çanakkale 

Denizli Çardak 

Diyarbakır 

Elazığ 

Erzincan 

Çanakkale Gökçeada 

Hatay 

Kahramanmaraş 

Kars 

Kocaeli Cengiz Topel 

Kayseri 

Konya 

Malatya  

Mardin 

Muş 

Samsun Çarşamba 

Siirt 

Sinop 

Sivas Nuri Demirbağ 

Şanlıurfa Gap 

Tekirdağ Çorlu 

Tokat 

Uşak 

Van Ferit Melen 
Zonguldak Çaycuma 

Kaynak: (DHMİ, 2012) 
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Havalimanı, yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinin hava araçlarıyla 

gerçekleştirilebilmesi için bir veya daha fazla pistten oluşan, yer operasyonu ile ilgili 

hizmetlerin verilebilmesi için ihtiyaç duyulan tesis ve teknik desteğin verildiği yapılardan 

meydana gelen yerdir. Bazı istisnalar dışında, dünya genelinde havalimanı işletimi yapan 

kuruluşların çoğu havalimanlarında verilen hizmetleri kendileri işletmeyi seçmişlerdir. Bu 

istisnalara örnek olarak ABD’deki birçok terminal havayolu şirketlerine aittir (Doganis, 2006). 

Günümüzde ise, ülkemizde de olduğu gibi çoğunlukla bu hizmetler özellikle büyük 

havalimanlarında özel sektör tarafından verilmektedir. 

Havalimanlarında verilen hizmet ve kolaylıklar; genel hatlarıyla Tablo 5’te verilmiştir. 

 

Tablo 5: Havalimanı Faaliyetlerinin Sınıflandırılması 

Operasyon ile İlgili Hizmetler  Yer Hizmetleri Ticari Hizmetler 

 Hava seyrüsefer 
hizmeti 

 Hava durumu 

 Bilgi akışı  

 Seferlerin iniş-kalkış 
bilgileri 

 Emniyet  

 İtfaiye ve ilkyardım 

 Sağlık hizmetleri 

 Pist bakımı 

 Diğer hizmetler 

 Ramp hizmetleri 

 Uçakların genel 
bakımı 

 Temsil hizmeti 

 Yolcu geliş ve gidiş 
hizmetinin 
sağlanması 

 Ulaştırma  

 İkram 

 Bagaj kontrolü 

 Uçak için özel 
güvenlik hizmeti 
 

 Alışveriş alanları 

 Otel hizmeti 

 Yiyecek – içecek 
mağazaları 

 Vergi almayan 
mağazalar 

 Otopark ve vale 
hizmeti 

 Banka ve 
bankamatikler 

 Alınan reklamlar 

 Kişisel bakım 
hizmeti veren 
kuruluşlar 

Havacılık Hizmetleri Havacılık Hizmetleri Havacılık Dışı Hizmetler 

Kaynak: (Kuyucak, 2007) 

 

Tabloda da belirtildiği gibi, temel havalimanı hizmetleri havalimanında hava 

araçlarının işletimiyle ilgili operasyonel faaliyetlerdir. Yer hizmetleri ise, direkt olarak uçağa 

veya yolcuya verilen hizmetleri kapsar. 
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2.6.2. Havalimanı Yer Değerlendirmesi ve Seçimi 

Yeni bir havalimanı planlaması veya mevcut havalimanının geliştirilmesi büyük bir 

sermaye yatırımı ve inşaat işlerini gerektirir. Uzun kullanım ömrüne sahip olmaları, 

havalimanlarının erken yıpranmasını ve finansal malzeme kaynaklarının israfını önlemek 

açısından önemlidir. Bunun için artmakta olan hava trafik talebini karşılayacak yeterli alanın 

olması gerekir. Yeterli alanın bulunmasına ek olarak, uçak manevralarının güvenli bir şekilde 

yapılmasının sağlanması ve havalimanı gelişimini sağlarken çevreye vereceği zararın 

önlenmesi, yapılan yatırımda yüksek faydanın elde edilmesini sağlar. Bu doğrultuda 

havalimanı yerleri, uzun vadede ki gelişmelere uyum sağlayabilecek en az finansal ve sosyal 

maliyetli bölgelerden seçilmelidir. 

Başlangıç olarak havalimanının hangi amaçla yapılacağının belirlenmesi gerekir. Bu 

aşama, ilerideki talep tahminleri ile gerçekleştirilecek hava operasyonunun tipinin 

değerlendirilmesini gerektirir. 

Bu bilgiler neticesinde, uygun alanların belirlenmesi ve değerlendirilmesi yapılır 

(ICAO Doc 9184-AN/902 1. Kısım-Master Planlama, 1991). 

2.6.2.1. Gerekli Olan Yerin Kabaca Belirlenmesi 

Muhtemel yer alternatiflerinin değerlendirilmesinden önce ihtiyaç duyulan alanın çok 

detaylı olmayacak şekilde incelenmesi gerekir. Bu aşamada, alan seçiminde dikkate 

alınacak en gerekli unsur pist oluşumuna elverişli bir alan seçimidir. Pist ile ilgili dikkat 

edilecek unsurlar aşağıdaki gibidir:  

 Uzunluğunun ne kadar olacağı 

 Yönünün belirlenmesi 

 Kaç adet yapılacağı 

 Bu unsurlar dikkate alınarak ihtiyaç duyulan alanın belirlenebilmesi amacıyla pistin 

taslak şeklinde bir planının yapılması (ICAO, 2006). 
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Pistin boyu: 

Boşu boşuna hava aracı işletim kısıtlamalarının olmasının ve gereğinden fazla 

inşaat ve onarım giderlerinin önüne geçebilmek için, gelecek dönemler için ihtiyaçları 

karşılayacak pistlerin yapımı için yeterli alanın sağlanması gerekir.  Buna göre mevcut 

var olan ve gelecekteki uçakların performans özellikleri önemlidir. Mevcut uçakların daha 

uzun pistlere ihtiyacı olmasa da, gelecek dönemde muhtemel olarak pistin yenilenmesi, 

uzatılması gibi durumların söz konusu olabileceği ihtimali değerlendirilmelidir (ICAO, 

2006). 

Hazırlıklar geleceğe uygun olmadığı durumlarda planlamanın önemli bir bölümü 

eksik olacaktır. Gelecek dönemlere yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda havayollarının 

bilgisine başvurulur. 

Pist yönü: 

Genel olarak pist yönlerinin uçakları yerleşim alanlarına doğru yöneltmemesine 

önem verilir. Aynı şekilde önemli olan başka bir unsur da bölgede hâkim olan rüzgâr 

tarafında seçilmelidir. 

Bir havalimanı yaparken pist tarafı daima bölgede hâkim olan rüzgâra doğru 

seçilmelidir. Uçakların iniş ve kalkış sırasında manevra yapabilmesi için çapraz rüzgâr 

ortalamasının fazla olmaması gerekir. Uçağın boyutuna, kanat konfigürasyonuna ve 

kaplama alanının durumuna bağlı olarak, izin verilecek en büyük çapraz rüzgâr miktarı 

belirlenir (ICAO, 2006). 

Kullanılacak en yüksek çapraz rüzgâr bileşeni belirlendikten sonra, rüzgâr 

özellikleri incelenerek r rüzgârı karşılayabilecek en uygun pist yönü tespit edilebilir. 

Pist sayısı:  

Pist sayısını belirlemede etkili olan birçok unsur vardır. Havalimanını kullanacak 

uçakların sayısı, uçakların tipi, yoğun zaman dilimlerinde iniş ve kalkış sayılarına göre 

öngörülen uçak trafiğine bağlı olarak ihtiyacı karşılayacak sayıda pist yapılmalıdır  

(ICAO, 2006). 
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2.6.2.2. Havalimanı Yer Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi 

Geçici bir plana bağlı olarak gerekli olan yerin havalimanı taslak planına göre 

incelenmesi daha önceki verilerin ele alınmaya başlamasını gerektirir. Bu veriler, mevcut 

havalimanı bölgesinin veya yeni bir havalimanı yapımı için seçilecek bölgenin 

değerlendirilmesinde aynı olarak ele alınabilir. Hangi unsurlar hakkında veri elde edilmesi 

ve incelenmesi gerektiği aşağıda belirtilmiştir. 

 Havacılık ile ilgili unsurlar: Uçak şirketlerine, olası şirketlere ve pilotların 

oluşturduğu kuruluşlardan fikir alınması 

 Çevre ile ilgili unsurlar: Mevcut ve ilerde kullanılacak bölgelerin taslak planlarını 

incelemek için ilgili kuruluşlarla iletişim halinde olmak 

 Hava koşulları: Havalimanına uçakların iniş ve kalkışını etkileyecek hava 

olaylarının belirlenmesi 

 Ulaşım kolaylığı: Karayolu, raylı sitem ve havalimanın erişim için izlenecek 

güzergâhların tespit edilmesi 

 İhtiyaç duyulması halinde mevcut havalimanın büyütülmesi veya yeni bir tesisin 

yapımı için uygun olması 

 Çevresel unsurlar:  Yakın çevrede gürültüden rahatsız olacak hastane ve okul 

gibi yerlerin tespit edilmesi 

 Başka havalimanlarının durumu: mevcut havalimanlarının ve güzergâhlarının 

belirlenmesi 

 Hizmetlerin kullanılırlığı:  Su kaynağı, altyapı durumu, iletişim hatlarının yerlerinin 

tespit edilmesi (ICAO, 2006) 

2.6.2.3. Saha Kontrolü 

Kapsamlı bir inceleme yapmak için olası bölgelerin tespit edilmesinin ardından 

seçilen bölgelerin olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesinde saha ve hava durumu 

incelenmesi temeli oluşturur. Havalimanı, hava araçlarının verimli ve emniyetli olarak 

işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği alanlara yapılmalıdır. Bu şekilde 

havalimanları sosyal bakımdan uygun olur ve bütün unsurlar değerlendirildiğinde gelişim 

maliyeti en düşük seviyede olur. Bu unsurlar aşağıda verildiği gibi ayrılabilir: (ICAO, 

2006) 
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İşletme ile ilgili unsurlar: 

 Hava sahası 

 Manialar 

 Tehlikeler 

 Hava koşulları 

 Yaklaşma ve iniş yardımcıları 

 Sosyal nedenler 

 Talep merkezlerine yakınlık 

 Karayoluyla erişim 

 Gürültü 

 Arazi kullanımı 

Maliyet unsurları:  

 Tapoğrafya  

 Zemin ve inşaat malzemeleri 

 Tesisler 

 Arazi değerleri  

2.6.2.4.Çevresel Çalışma 

Yeni bir havalimanı kurulmasında veya mevcut olanın büyütülmesinde çevresel 

faktörler iyice incelenmelidir. Yapılacak araştırmada havalimanı ihtiyaçlarının en iyi 

şekilde karşılanabilmesi için izin verilecek gürültü seviyeleri, hava durumu, doğal yaşam 

koşulları ve çevre nüfusunun gelişimi detaylı bir şekilde incelenmelidir (ICAO, 2006). 

Havalimanı işletiminde, çevre ile ilgili yaşanılan en büyük sorun hava araçlarının 

neden olduğu gürültüdür. Az ses çıkararak çalışan motorlar üretilmesi, gürültü 

sorununun azalmasını sağlamıştır. Yeni kurulacak bir havalimanı hava trafiğini 

yapılaşmış alanlardan uzakta kurmak için gereli özen gösterilmelidir. 

Gerekli çalışmalar yapılmadığı takdirde, oluşacak atıklar havalimanının su 

kirliliğine neden olmasında rol oynar. Muhtemel su kirliliğinin önlenebilmesiyle ilgili 

konuları içeren bir çevresel çalışma yapılmalıdır. 
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Çevre ile ilgili yapılacak düzenleme neden olunacak tahribatın ne şekilde 

önlenebileceği ile ilgili konuları da içermelidir (ICAO, 2006). 

Birden fazla alternatifin incelendiği bu aşamada, son karar için maliyet önemli bir 

faktördür. Benzer özeliklere sahip alanların olması durumunda, en az maliyete sahip 

alanda karar verilecektir. Avantaj ve dezavantajların değerlendirilerek karara varılması 

gerekir. Sermayenin miktarı ve sermayenin kullanıldığı yöntem ekonominin gelişimi 

açısından çok önemlidir. Sermaye çoğunlukla zor bulunur ve birçok farklı şekilde 

kullanılabilir. Doğru ve verimli bir şekilde değerlendirildiğinde hedefe çok az miktarla 

ulaşılabilir. 

Havalimanı gelişiminden sorumlu yetkililerden, daima diğer ihtiyaçlar için ihtiyaç 

duyulan paranın artırılması beklenir. Çoğunlukla karşılaşılan sorun, projelerin özellikleri 

ne olursa olsun sahip olunan sermaye ve bütün tekliflerin hayata geçirilememesidir. 

Havalimanı giderleri ile ilgili tekliflerin kendi özelliklerine göre değerlendirilmesinin yanı 

sıra birbirleriyle karşılaştırılmaları da gereklidir. Sermayenin etkin bir şekilde kullanılması 

konusu, fayda ve zararların özellikle önemli olduğu maliyet-fayda analizine ilgiyi 

yükseltmiştir. 

İki türlü maliyet-fayda analizi gereklidir: işletime ait maliyet-fayda analizi ve sosyal 

maliyet-fayda analizi. 

Son karar verme aşaması; işletme, sosyal ve finansal unsurların 

karşılaştırılmasına göre yapılır (ICAO, 2006). 

 İşletme ile ilgili analiz: 

o Alanın var olması 

o Pist tarafının var olması 

o Kısıtlamaların işletme verimliliğine etkisi 

o Olası kapasite 

 Sosyal analiz: 

o Ulaşıma elverişlilik 

o Karadan erişimin yeterliliği 

o Gürültü sorunu 
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 Finansal analiz: 

o Maliyet-fayda analizi 

 

 

2.7. Havalimanı Türleri 

 

Havalimanları, dünya genelindeki örnekleri incelendiğinde, bazı türlere ayrılmıştır. 

Bu türler arasında em çok ön planda olan hub havalimanları ve bölgesel havalimanlarıdır. 

 

2.7.1. Hub Havalimanları 

Bir yerden başka bir yere aktarmalı olarak seyahat eden yolculara uçuşları arasında 

bağlantı imkânı sağlayabilen uluslararası hava trafiğine açık havalimanları hub havalimanı 

şeklinde adlandırılır (Güzel, 2014, s. 5). 

Havalimanının kurulduğu alan ve alanın bağlantılı seferler için uygunluğu ile aynı 

zamanda büyük bir havayolu şirketinin ana merkezi olması, hub havalimanlarının 

oluşumunda önemli rol oynar. Ülkemizde Atatürk Havalimanı konumu bakımından stratejik 

öneme sahip bir bölgede yer almaktadır. Türk Hava Yolları’nın ana merkezidir ve THY’nin iç 

ve dış hat bağlantılı/aktarmalı uçuş merkezidir. Bu bağlamda Atatürk Havalimanı Hub 

havalimanıdır.  

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) 2017 bağlantılar raporuna göre Atatürk 

Havalimanı Avrupa’nın en büyük 4. Hub Havalimanı’dır. Frankfurt Havalimanı ise birinci 

sırada yer almaktadır. 
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2.7.2. Bölgesel Havalimanları 

Bölgesel havalimanı uygulaması dünyada çok yaygın yapılan bir uygulamadır. Küçük 

veya düşük kapasiteye sahip uçaklarla büyük ve küçük yerleşim alanları arasında bölgede 

mevcut olan küçük havalimanlarından birisinin merkez alınarak yolcu taşınması, bu bölgede 

toplanan yolcuların diğer bölgelerde bulunan havalimanlarına aktarılması uygulamasıdır. 

Yeterli yolcu ve uçak trafiği olmayan bölgelerde ortak bir merkez belirlenerek tek bir 

havalimanının bütün bölgeye hizmet vermesi bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına büyük 

katkılar sağlamaktadır. Bölgesel havalimanı uygulamasında, yeterli yolcu sayısı sağlanarak 

verimli işletmecilik yapılması amaçlanmaktadır. Türkiye’nin ilk bölgesel havalimanı 

Uluslararası Zafer Bölgesel Havalimanı’dır. Kütahya, Afyon ve Uşak şehirlerinin ulaşım 

ihtiyacını karşılamak amacıyla 2012 yılında açılmıştır (IC İçtaş İnşaat, 2018). 

Bölgesel havalimanı ve Hub havalimanın arasındaki en temel fark hub 

havalimanlarının uluslararası özelliğinin ön planda olmasıdır. 

 

2.8. Havayolu Yolcu Taşımacılığı 

 

En genel şekilde, havayolu şirketleri aracılığıyla yolcuların bir yerden başka bir yere 

hava araçları ile taşınmasına havayolu yolcu taşımacılığı denir. Burada ‘yolcu’, hava 

aracında bulunan kokpit ve kabin ekibi haricindeki, bir yerden başka bir yere gitmeyi 

amaçlayan kişi veya kişiler olarak tanımlanabilir. Havayolu şirketleri ise, belli bir ücret 

karşılığında yolculara hava araçları ile taşıma hizmeti veren kuruluşlardır.  

Türkiye’de 2003 yılından itibaren yapılan yasal düzenlemeler neticesinde havacılık 

alanında faaliyette bulunan şirket sayısı hızlı bir artış göstererek 2007 yılında (kargo 

şirketleri dâhil) 20’ye ulaşmıştır. Ancak 2008 yılında dünyada yaşanan ekonomik kriz 

ülkemizi de olumsuz etkilemiş ve zaman içinde bazı havayolu şirketleri faaliyetlerine son 

vermiştir. 

2008 yılı itibariyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesine göre 

sektörde faaliyet gösteren ulusal havayolları listesi tablo 6’da belirtilmiştir. 
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Tablo 6: Ulusal Havayolu Şirketleri 

Airline  Havayolu 
(Türkçe) 

ICAO 
Kodu 

IATA 
Kodu 

Çağrı Şirketi Faaliyet Yılı 

Anadolu Jet Anadolu Jet 
Havayolları 

THY TK ANADOLU JET 2008 

Atlas Jet Atlas Global 
Havayolları 

KKK KK ATLASJET 2001 

Borajet Borajet 
Havayolları 

BRJ BJ* Borajet 2010 

Corendon 
Havayolları 

Corendon 
Havayolları 

CAI XC CORENDON 2005 

Free Bird 
Havayolları 

Hürkuş 
Havayolları 

FHY FH FREEBIRD 2001 

İzmir 
Havayolları 

İzmir Hava 
Yolları 

IZM PC IZMIR 2006 

Onur Air Onur Air 
Taşımacılık 

OHY 8Q ONUR AIR 1992 

Pegasus 
Airlines 

Pegasus Hava 
Taşımacılığı 

PGT PC SUNTURK 1990 

Sun Express Güneş Expres 
Taşımacılık 

SXS XQ SUNEXPRESS 1990 

Tailwind 
Airlines 

Tailwind 
Havayolları 

TWI TI TAILWIND 2009 

Turkish 
Airlines 

Türk Hava 
Yolları 

THY TK TURKISH 1933 

Kaynak: (SHGM Havacılık İşletmeleri, 2018) 

 

31.12.2017 tarihi itibari ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen 

bilgilere göre Havayolu şirketlerine ait uçak sayıları Tablo 7’ de gösterilmiştir. 

Tablo 7: Havayolu Şirketlerinin Uçak Sayıları 

HAVA YOLU TOPLAM UÇAK 

Türk Hava Yolları  304 

Güneş Expres Taşımacılık 52 

Pegasus Hava Taşımacılığı 66 

Onur Air Taşımacılık 24 

Atlasjet Havacılık  24 

Hürkuş Hava Yolları 7 

Turistik Hava Taşımacılık 10 

IHY İzmir Hava Yolları  7 

Tailwind Havayolları  5 

Borajet Havayolları 3 

Anadolu Jet Havayolları 37 

Kaynak: (SHGM İstatistikler, 2018) 



35 

Türkiye’de 2003 yılında yapılan yasal düzenlemeler doğrultusunda havacılık sektörü 

hızla büyüme göstermiştir. Havalimanlarının sayısının artması ve seferlerin 

sıklaştırılmasının yanı sıra sektördeki rekabet neticesinde ucuzlayan bilet fiyatları havayolu 

ulaşımına talebi arttırmıştır. Bu gelişmede ülkenin coğrafi konumu gereği transit yolcular için 

uygun bir merkez olması önemli bir etken olmuştur.  

Son 7 yıllık Türkiye geneli havalimanları uçak ve yolcu trafiği Şekil 1 ve Şekil 2’de 

gösterilmiştir. 

Havalimanları yolcu ve uçak sayılarında bir önceki yıla göre gerçekleşen artış ve 

azalış yüzdeleri Şekil 3 ve Şekil 4’te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1: Türkiye Geneli Havalimanları Uçak Trafiği Grafiği 

Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 
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Şekil 2: Türkiye Geneli Havalimanları Yolcu Trafiği 

Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 

 

 

Şekil 3: Türkiye Genelinde Yıllık Yolcu Sayılarında Yaşanan Artış ve Azalış Oranları 

Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 
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Şekil 4: Türkiye Genelinde Yıllık Yolcu Sayılarında Yaşanan Artış ve Azalış Oranları 

Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 

 

2016 yılında turizm sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler iç trafiğinin 

yavaşlamasına, dış hatlarda ise yolcu sayısının azalmasına neden olmuştur.  

 

2.9. Havayolu Yük Taşımacılığı 

 

Taşımacılık terminolojisinde yük olarak tanımlanan; bagaj, kargo ve postaların hava 

araçlarıyla bir yerden başka bir yere taşınması havayolu yük taşımacılığı olarak ifade edilir.  

Bagaj; havayolu şirketinin izniyle uçağa yüklenen ve uçakta taşınan eşyadır. 

İstatistiksel nedenlerden dolayı kargolar, ekspres navlun, koli ve diplomatik çantaları kapsar 

ama yolcu bagajlarını kapsamaz. 

Posta ise; bir hava aracında taşınan, nakliyesi sağlanan yazışma belgeleri ve diğer 

nesneler olarak tanımlanır.  
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Sektörde faaliyet gösteren ulusal havayolu kargo şirketleri ve uçak sayıları Tablo 

8’de verilmiştir. 

Tablo 8: Ulusal Havayolu Kargo Şirketleri ve Uçak Sayıları 

Airline  Havayolu 
(Türkçe) 

ICAO 
Kodu 

IATA 
Kodu 

Çağrı Şirketi Faaliyet 
Yılı 

Uçak 
Sayısı 

Mng 
Airlines 

MNG 
Havayolları 

MNB MB BLACK SEA 1997 7 

MyCargo 
Airlines 

MyCARGO 
Havayolları 

RUN 9T ACTA 2004 5 

ULS 
Airlines 
Cargo 

ULS 
Havayolları 
Kargo 
Taşımacılık 

KZU GO KUZU 
CARGO 

2004 3 

Kaynak: (SHGM İstatistikler, 2018) 

 

Hava kargo taşımacılığının rahat anlaşılması için, ulusal ve uluslararası yasal 

düzenlemelerin incelenmesi büyük önem taşımaktadır (Durmuş, 2011, s. 34).  

Uluslararası hava kargo taşımacılığı, Varşova Konvansiyonu, La Haye Protokolü, 

IATA düzenlemeleri ve Birleşmiş Milletlerin ilgili konvansiyonları doğrultusunda yasal olarak 

düzenlenmektedir. 

Hava kargonun, hızı ve güvenilirliği diğer taşıma sistemleriyle rekabet 

edebilmesindeki en önemli avantajıdır. Hava kargo diğer ulaştırma türlerine göre daha yakın 

zamanda kullanılmaya başlanmış olsa da, son yıllarda kullanım oranı giderek artmaktadır. 

Hava kargo taşımacılığında genel olarak boyutu ve kütlesi az olan ancak yüksek değere 

sahip olan eşyalar taşınmaktadır. Bunun nedeni ise havayolu taşımacılığının karayolu, 

denizyolu ve raylı sistem taşımacılığına göre daha maliyetli olmasıdır.  

Hava kargo hizmeti, sistem olarak farklı görevler alan birçok unsu kapsar. Bunlar; 

ticari göndericiler (lojistik firmaları), kargoyu taşıyan havayolu şirketleri, hava kargo 

işlemlerinin merkezi olan havalimanları ve terminaller, hava kargo aracıları (acenteler), 

depolama hizmeti veren işletmeler, kamu kurumları (Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük 

Müsteşarlığı), hava kargo hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan eğitimli personel olarak 

özetlenebilir.  
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Hava kargo taşımacılığının faydalı yönleri; 

 Hızlı ulaşıma bağlı olarak, en kısa sürede teslimat yapılabilmesi 

 Dünya genelinde var olan havalimanı ağı, 

 Kargoların özenli ve dikkatli bir şekilde yüklenmesi, 

 Tarifeli seferlerle kargo hizmeti, 

 Diğer ulaştırma sistemlerine kıyasla sigorta primlerinin diğer kargo şekillerine göre 

daha az olmasıdır (Çancı & Erdal, 2003, s. 4). 

 

Türkiye geneli son 7 yıllık yük trafiği (kargo +posta+ bagaj) Şekil 5’te verilmiştir. 

Türkiye geneli son 7 yıllık kargo trafiği Şekil 6’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 5: Türkiye Geneli Yük Trafiği (Kargo + posta + bagaj) 

Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 
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Şekil 6: Türkiye Geneli Kargo Trafiği 

Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 
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değerlendirmek gerekmektedir. Bu farklılığın sebeplerini aşağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür:  

 Yolcu ve kargo kaynakları farklı hat ve noktalar üzerinde bulunmaktadır. 

 Kargo taşımacılığında gece uçuşları tercih edilirken, yolcu taşımacılığında pek 

fazla tercih edilmez 

 Uçuş rotası kargo hizmetlerinde yolcu taşımacılığındaki kadar önemli değildir. 

Önemli olan güvenli teslimattır. 

 Kargo uçakları her türlü yükü taşıyabilecek niteliklerle donatılmıştır. Taze meyve, 

yaş sebze, su ürünleri, taze et, canlı hayvan vb. yükler için soğutma, 

havalandırma gibi özellikleri bulunmaktadır.  

 Yolcu uçaklarında taşınması yasak ve sakıncalı olan bazı yükler kargo 
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 Hava kargo şirketleri bireysel müşterilerle değil, ticari işletmelerle faaliyet 

içerisindedir. 

Havayolu kargo taşımacılığı, havayolu yolcu taşımacılığı kıyaslandığında daha 

küçük bir alanda faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. 
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BÖLÜM 3: HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİ VE TÜRKİYE’DE 

HAVALİMANLARININ MÜLKİYET YAPISI 

 

3.1. Havalimanı İşletmeciliği 

 

Bir önceki bölümde de belirtildiği gibi, havayolu şirketlerinin her geçen yıl değer 

kazanması ve dünya genelinde havayollarını tercih eden yolcu sayılarında gerçekleşen 

artışlar, havalimanı işletmeciliği sektörüne de olumlu şekilde yansımıştır. Yolcu sayılarında 

gerçekleşen artışlar, havacılık sektöründeki kârlılığın artmasına yol açmıştır. Havayolu 

şirketleri her türlü yeniliğe açık olsa da, gelişen rekabet ortamında kârlılığını artırabilmek için 

giderlerini kontrollü gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

Havacılık sektöründe kaydedilen büyüme ve gelişmelere uyum sağlayabilmek için 

havalimanları hız kesmeden gelişmeye devam etmekte ve bu süreçte hizmet verdikleri 

bölgenin de gelişmesinde önemli yere sahiptirler. Havalimanı işletmecileri, yaşanan rekabet 

nedeniyle zamanla ticari bir işletme mantığıyla hareket etmeye başlamışlar, bu durum 

havacılık faaliyetleri haricinde elde edilen gelirlerin, bütün gelirler arasında yüzdesinin 

çoğalmasına yol açmıştır. Büyüme süreci, havalimanı işletmelerinde maddi kaynak 

gereksinimi ortaya çıkarmıştır. 

Havayolları için başlayan liberalleşme süreci ve düşük maliyetli havayolu ulaşımı 

sağlayan işletmelerin varlığı havayolu sektöründe rekabet artışını devam ettirmektedir. 

Serbestleşme eğilimi; bilet ücretlerinde, rotalarda, uçuş tarifelerindeki kısıtlamaları ortadan 

kaldırmış ve bu durum havayollarının Avrupa içerisinde istediği yere, kendi belirlediği ücretle 

havayolu taşımacılığı hizmeti vermesine olanak sağlamıştır. Bu rota artışları bölgesel 

havalimanlarının sayısının artmasına neden olmuştur. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde 

günümüz havalimanları fiziksel altyapı imkânları sağlayan teknolojik alt yapılardan finansal 

ve sosyal imkânlar sağlayan tesisler haline dönüşmektedirler (KuyucakŞengür, 2017, s. 

755). 



43 

Havalimanı işletmecisi, özetle havalimanının temel hizmet birimleri olan terminal, 

pist, hangar, apron ve finansman kaynağı olan diğer bölümlerin işletilmesinden sorumludur. 

Havalimanı içerisinde gerçekleşen yurtdışı giriş çıkış işlemleri, meteorolojik birimler, 

güvenlik ile ilgili hizmetler ve sağlık hizmetlerinin sağlanması doğrudan havalimanı 

işletmecisinin sorumluluğunda bulunmasa da havalimanı hizmetleri olarak değerlendirilir ve 

bu hizmetlerin sağlanmasında havalimanı işletmecisinin sorumluluğu bulunmaktadır 

(KuyucakŞengür, 2017, s. 756). 

 Esas olarak havalimanı işletmecisi, havalimanında faaliyette bulunacak işletmelere 

yer vermek ve havalimanında verilen hizmetleri koordine etmekle sorumludur. 

Günümüzde bir havalimanı işleticisinin sorumlulukları sadece bu teknik altyapı 

faaliyetleriyle sınırlı değildir. Liberalleşme ve ticarileşme hareketleri neticesinde 

havalimanları kullanıcılara en kaliteli hizmeti sunabilmek için otoparktan yolcunun uçağa 

binmesine kadar geçen süreçte, her türlü hizmeti sağlayan karmaşık işletmeler haline 

gelmektedirler. 

 

3.2. Havalimanı İşletmelerinin Mülkiyet Yapısı 
 

Modern havacılığın ilk yıllarından itibaren havalimanları uzun bir süre uçakların iniş 

ve kalkışlarının sağlandığı özel alanlar olarak değerlendirilmiş ve bu teknik düşünceyle 

yönetilmiştir. Kamusal yönü de olan altyapı sağlayıcıları olarak nitelendirilen havalimanları 

çoğunlukla merkezi veya bölgesel devlet kurumları tarafından yaptırılmış ve yönetilmiştir. 

Bununla birlikte birçok ülkede hava taşımacılığının başlangıcı da devlet tarafından 

yürütülmüştür. Havacılık sektörü yüksek maliyetli altyapı ve donanım gerektirdiği için birçok 

havalimanı ve havayolları devlet aracılığıyla kurulmuş ve işletilmiştir. Devletin uluslararası 

düzeyde temsilcisi niteliğinde değerlendirilen havayolu işletmeleri kurulmuştur. Örnek 

olarak; Almanya’da Lufthansa, Kanada’da Air Canada, İngiltere’de British Airways ve 

Türkiye’de Türk Hava Yolları devlet tarafından kurulmuş ve işletilmeye başlanmıştır.  
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Havalimanlarında sunulan hizmetlerde, çevre kirliliği, gürültü, izinsiz hava sahasına 

girilmesi, ulaşım, güvenlik ve emniyet gibi konularda devlet otoritesinin etkili olması 

gerekmektedir. Bununla birlikte doğal tekel bir yapı olmalarından dolayı, bu hizmetlerin 

verilmesiyle ilgili düzenlemeler suiistimalleri önleyecek şekilde ayarlanmalıdır.  

Yukarıda da belirtildiği üzere havalimanları yüksek yatırım bütçesi gereksinimi 

sebebiyle uzunca bir süre sadece kamu tarafından finansman kaynağı sağlanmış ve buna 

bağlı olarak kamuya ait işletmeler şeklinde faaliyet göstermişlerdir. Kısıtlı kamu kaynakları, 

değişen kamu yönetimi anlayışıyla yatırımların maddi bir gelir elde edilmeyen hizmetlere 

ağırlık verilmesi gibi nedenlerle, devletler yeni yatırımların bütçesini karşılayabilmek için 

farklı yollar uygulamaya geçmişlerdir (Battal, 2006, s. 95). 

Son 30 yılda havacılık sektörünü etkileyen serbestleşme, ticarileşme ve özelleştirme 

hareketleri havalimanlarının mülkiyet ve işletim yapısında değişmelere sebep olmuştur. 

Havalimanları sağladıkları maddi gelirin artması sebebiyle özel girişimcilerin ilgi odağı 

olmuştur. Bu özelleştirme uygulamalarıyla, havalimanları sadece kamu işletmesi olma 

özelliğini kaybetmeye başlamıştır. 

Havalimanları için özelleştirme devletin sahip olduğu mal veya hizmetlerden yalnızca 

satmak yöntemi ile değil aynı şekilde kamu-özel sektör ortaklığı ve kiralamalar şeklinde 

haklarını devretmesidir. Bu şekilde havalimanlarının yatırımına özel sektör katılımı 

gerçekleşmektedir. Havalimanı mülkiyeti ve işletim biçimleri ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. Bu farklılıkları dört başlık altında toplamak mümkündür.  

 

3.2.1. Mülkiyeti ve İşletimi Kamuya ait Havalimanları 

Kamu mülkiyeti altındaki havalimanlarında, mülkiyet ve yönetim işleri, devlet 

tarafından kurulan havalimanı otoriteleri tarafından gerçekleştirilir. Havalimanları, birçok 

ülkede kamu hizmeti kapsamında değerlendirildiği için havalimanı mülkiyet ve işletiminin en 

yaygın biçimi kamu mülkiyeti görülmektedir. Bu sistem iki şekilde uygulanmaktadır. 
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a) Merkezi Yönetim Tarafından İşletim ve Mülkiyet: Dünya genelinde 

havalimanlarının çoğunluğu devlete ait olup merkezi hükümetler tarafından işletilmektedir. 

Genellikle Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık birimi ülkede bulunan 

havalimanlarının mülkiyetine sahiptir ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bazı 

ülkelerde Savunma Bakanlığı’na bağlı birim tarafından yönetilmesi de söz konusudur. 

Genellikle 3. Dünya ülkelerinde sık uygulanan bir yönetim şeklidir. Ancak gelişmiş diğer 

ülkelerde de bu uygulamayı görmek mümkündür. Örnek olarak; Kanada’da Transport 

Canada ve onun sorumluluğunda olan sivil havacılık birimi Nav Canada verilebilir. Birkaçı 

dışında ülkedeki tüm havalimanları mülkiyeti ve yönetimi Kanada Hükümetine aittir. 

Ülkemizde ise bir devlet kurumu olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 

havalimanlarının çoğunun mülkiyet ve işletimine sahiptir (Battal, 2006, s. 96). Bu konu 

ilerleyen bölümlerde daha detaylı bir şekilde incelenecektir. 

b) Yerel Yönetimler Tarafından Mülkiyet ve İşletim: Merkezi veya federal 

mülkiyet ve türüne alternatif olarak eyalet ve belediye gibi merkezi yönetimlerin 

havalimanlarının mülkiyet ve işletimine sahip olması modelidir. Tek bir kamu kurumunun tüm 

havalimanlarına sahip olması ve yönetmesi yerine tüm havalimanlarının bazen birkaç 

havalimanının sahiplik ve yönetiminin yerel otoritenin elinde olması anlamına gelir. 

Genellikle Amerika, Fransa ve İngiltere ‘de uygulamaları karşımıza çıkmaktadır. Gelişmekte 

olan ülkelerde aşırı merkeziyetçi hükümet anlayışından dolayı bu tür mülkiyet ve işletim 

sistemi pek uygulanmaz. Paris’in dört havalimanını işleten Aeroport de Paris ve New York 

yakınındaki üç havalimanı ile birlikte havalimanlarının işletiminden sorumlu olan Port of New 

York and New Jersey bu mülkiyet ve yönetim modelinin örnekleridir (Kuyucak, 2007). 

 

3.2.2. Kamu Mülkiyetinde Olup, Özerk Bir Kuruluş Tarafından İşletilen 

Havalimanları 

Bazı Devletler, mülkiyetlerinde bulunan havalimanlarının daha çok otoriteye sahip 

olması durumunda daha başarılı yönetilebileceği düşüncesiyle, havalimanı mülkiyeti 

kendilerinde kalması şartıyla işletim ve yönetimi kurmuş oldukları özerk statüdeki kuruluşlara 

devretmişleridir. Dünyadaki ilk ve en başarılı uygulama olarak İngiliz Havalimanı Otoritesi 

(BAA: The British Airport Authority) gösterilebilir.  
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3.2.3. Kamu ve Özel Girişimcilerin Ortak Mülkiyeti ve İşletimindeki 

Havalimanları 

Havalimanı mülkiyet ve işletiminde kamunun beraberinde özel işletmelerinde pay 

almaya başlamasıyla havalimanı sektöründe özelleştirme gündeme gelmiştir. “Özelleştirme” 

kelimesi genellikle ‘kamu işletmelerinin satış yoluyla tamamen özel işletmeler haline 

dönüştürülmesi’ şeklinde düşünülmektedir. Ancak havalimanı için özelleştirme devletin, 

kamu-özel sektör ortaklık yapması veya kiralamalar yöntemiyle haklarını devretmesidir 

(Özenen, 2003, s. 48). 

Özelleştirmenin terim anlamında gerçekleştirilebilmesi için kamu iktisadi kuruluşun 

en az %51 hissesinin özel sektöre devredilmesi gerekmektedir. Fakat havalimanı 

sektöründe %51 mülkiyet devrinin yapılmadığı başka şekillerde özelleştirmenin gerçekleştiği 

görülmektedir. Havalimanı sektöründe tek bir model özelleştirme bulunmamaktadır. Dünya 

genelinde görülen serbestleşme ve ticarileşme eğiliminin etkisiyle gelişen havalimanı 

sektöründe kısmi özelleştirmeler görülmeye başlanmıştır. Bu şekilde devletle havalimanı 

gibi büyük yatırımlar için finansman kolaylığı yaşarken aynı zamanda mülkiyet üzerindeki 

payını güvence altına almış olur.  

Kamu ve özel sektör arasında işbirliği şeklinde ortaya çıkan yeni havalimanı 

işletmecilik yöntemleri, Kamu-Özel-İşbirliği (KOİ) yöntemleri şeklinde adlandırılmıştır. 

Havalimanlarında başvurulan kamu- özel sektör arasındaki havalimanı mülkiyeti işletme 

türlerinin görünümü Şekil 7’de gösterilmiştir.  
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Kamu - Özel Sektör İşbirliği (KOİ) Şekilleri 

 

  

Düşük                                                                                                             Yüksek  

Şekil 7: Havalimanlarında Kamu-Özel Sektör İşbirliği Uygulamaları 

Kaynak: (KuyucakŞengür, 2017, s. 757) 

 

Havalimanlarında özelleştirmeler genellikle kısmi veya tam yönetim sözleşmesi, 

ortak kurulan girişim şirketleri, imtiyazları devretmek, projenin finanse edilmesi veya blok 

satış ve hisse senetlerinin arzı şeklinde farklı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir 

(KuyucakŞengür, 2017, s. 758). 

Yönetim sözleşmeleri modelinde, mülkiyet kamuda kalmak koşuluyla havalimanı 

operasyonunun yönetimi sözleşme ile uzman şirketlere devredilmektedir. Yatırımlar devlete 

ait olup ekonomik risk devlet ve özel şirket arasında paylaşılmaktadır. Özellikle, Avrupalı 

birçok şirket havalimanı yönetimi konusundaki uzmanlıklarını farklı ülkelerde bu şekilde 

değerlendirilmekte ve havalimanı işletmeciliğinde küreselleşme söz konusu olmaktadır. Bu 

yöntem havalimanı finansman sorununa bir çözüm olmasa da, havalimanlarının gelişimi için 

uzman şirketlerin profesyonel yönetimi önemlidir.  

İmtiyaz devri yönteminde; havalimanı idaresi, belirli bir süreliğine havalimanının bir 

imtiyaz hakkını satmakta veya kiraya vermektedir. Devir işlemi genel olarak 20-30 yıl kadar 

süren vadelerle yapılmaktadır. Bu yöntemde ücret, kira vermek veya elde edilecek kârdan 

pay vererek ödenmektedir. 

Ortak girişim şirketleri; kamu ve özel sektör arasında havalimanı yatırımlarını 

yapmak için faaliyete geçirilen bağımsız bir kuruluştur. Bu şirket devletin gözetim ve 

denetimi altına özel bir şirket olarak havalimanının işletmeciliğini de üstlenmektedir. 

Japonya’da 1994’de hizmete giren Kansai Uluslararası Havalimanı ilk örneğidir.  
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Kiralama/ 
imtiyaz

ortak 
girişim

proje  
finansman 

tipi 
özelleştirme

Tamame
n özel 

mülkiyet 
ve işletim
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Proje finansmanı uygulaması; özellikle finansman ihtiyacı açısından son dönemlerde 

çok fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Farklı çeşitleri olmakla birlikte en fazla uygulanan 

şekli Yap-İşlet-Devret (YİD) (Build- Operate-Transfer/ BOT) modelidir. Bu yöntemde özel 

şirket finansal riski üstlenmekte ve devlet kaynaklarına gereksinim duyulmamaktadır. Bu 

yöntemin farklı şekilleri aşağıdaki gibidir: 

 Yap-İşlet-Devret (Build-Operate-Transfer-BOT) 

 Yap-Devret (Build-Transfer-BT) 

 Yap-Kirala-Devret (Build-Rent-Transfer-BRT) 

 Tasarla-Yap-İşlet-Finanse et (Design-Contruct-Manage-Finance-DCMF) 

 Kirala-Geliştir-İşlet (Lease-Develope-Operate-LDO) 

 Yap-Sahip ol-İşlet-Devret (Build-Own-Operate-Transfer-BOOT) 

 İyileştir-Sahip ol-Devret (Rehabilitate-Own-Transfer-ROT), 

 

Hisse senedi arzı yönteminde; havalimanı yatırımlarının finansmanında havalimanı 

şirketinin hisselerinin tamamı veya bir kısmının sermaye piyasalarında işlem görmesi mevzu 

bahistir. Havalimanı hisselerinin tamamı veya bir kısmının sermaye piyasalarında işlem 

görmesiyle yatırımlar için devlet kaynaklarına ihtiyaç azalmakta ve bununla birlikte finansal 

risk yeni yatırımcılarla paylaşılmaktadır. Ticarileşme ve serbestleşme hareketlerinin etkisiyle 

dünya çapında görülen büyüme potansiyeli, havalimanlarını hisse senedi piyasaları için 

tercih edilir yatırım alanları haline getirmektedir. Devletler havalimanları gibi büyük 

yatırımlarda küçükte olsa bir paya sahip olarak yönetimde söz hakkını elde tutmayı sağlarlar. 

Sadece hissedarın yatırımın çoğunluğuna sahip olmasının önüne geçebilmek için 

alınabilecek en çok hisse miktarı sınırlandırılarak ulus çıkarlarının korunması amacıyla 

devlete ait bir  ‘altın pay’ bırakılmaktadır (KuyucakŞengür, 2017, s. 758). Örnek olarak, 

İngiltere’de 1987 yılında %100 oranında halka arz edilen BAA için sahip olunabilecek 

bireysel hisse payı oranının %15 ile kısıtlanması gösterilebilir (Parker, 1999, s. 134). BAA’ 

nın borsada işlem görmesiyle mülkiyeti devletten özel sektöre geçmiştir. BAA 2006’da, 

İspanyol İnşaat Şirketi Ferrovial’a satılmıştır. Ancak BAA’nın ulusal olmayan bir şirkete 

satılması tartışmalara neden olmuş ve Rekabet Kurulu kararıyla şirket bazı havalimanlarını 

devretmek zorunda kalmıştır. 2012 yılında ismi Heathrow Airport Holding olarak değişen 

şirket, 2014’ten beri sadece Heathrow Havalimanını işletmektedir (Heathrow Airport, 2018). 
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Havalimanı özelleştirmesi ilk olarak bu şekilde İngiltere’de başlamıştır. Farklı bir örnek olarak 

İsviçre’de Zurih Kantonu verilebilir. Zürih Havalimanının mülkiyet sahibi ve işleticisi olan 

Flughafen Immobilen Geselleschaft (FIG)’nin %50 hissesini satın almış ve havalimanının 

birçok hizmetini bu şirkete devretmiştir (Battal, 2006, s. 97). Burada uçuşla ilgili faaliyetler 

kamu tarafından, terminalle ilgili faaliyetler ise FIG tarafından gerçekleştirilmektedir. Belli 

oranlarda yapılan hisse senedi satışı, pay sahiplerinin yatırımlarının karşılığını verme 

zorunluluğu sayesinde etkin bir yönetim sağlamaktadır. Aynı şekilde çalışanlara da pay 

verilmesi ile daha verimli çalışmaları sağlanabilmektedir. 

Blok satış yönteminde ise havalimanının hepsi veya bir kısmının finansal bir ortağa 

ya da yatırımcılar konsorsiyumuna satılması söz konusudur. Bu yöntemde yatırımcıların 

ticari imkânları ile birlikte yönetim alanındaki uzmanlığına da önem verilmektedir. Bu sayede 

havalimanı daha verimli bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Havalimanlarının stratejik 

ortaklara veya konsorsiyumlara uzun sürelerle kiralaması bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. Bu stratejik ortaklar genellikle yabancı ülkelerdeki başarılı havalimanı 

şirketleridir. 

3.2.4. Özel Mülkiyete Sahip Havalimanları  

Özelleştirme uygulamaları havalimanları için çeşitli şekillerde yaygınlaşmış olsa da 

dünya da tarifeli seferlere açık büyük havalimanları arasında özel mülkiyet sayısı kamu 

mülkiyetinde bulunanlara kıyasla çok azdır. Özel mülkiyet genellikle uçuş okulu, zirai 

ilaçlama, yangın kurtarma gibi Genel Havacılık olarak nitelendirilen daha küçük 

havalimanlarında görülmektedir. Özel mülkiyet havalimanlarının en bilineni ABD’nin New 

York eyaletindeki Rochester Havalimanı ve İngiltere’de uluslararası tarifeli seferlere de açık 

olan London City Airport’tur (Battal, 2006).  

Özel mülkiyet iki şekilde uygulanmaktadır. Birinci şekilde, kamu mülkiyetindeki var 

olan bir havalimanının tamamen veya belli bir kısmının devredilmesi söz konusudur. 

İngiltere’de BAA’nın özelleştirmesi böyle yapılmıştır. İkinci yöntemde ise, yeni bir havalimanı 

yatırımında veya büyütülmesinde özel mülkiyete başvurulması söz konusudur. Bu yöntem 

Yap-Sahip ol-İşlet veya Satın al-Yap-İşlet gibi farklı şekillerde uygulanabilmektedir. İlk 

uygulamada, imtiyaz süresi bitiminde havalimanı mülkiyeti kamuya devredilmekte; 

ikincisinde ise yapılacak bir imtiyaz sözleşmesiyle havalimanı devletten satın alınmaktadır 

(Kuyucak, 2007, s. 30). 
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Gelişen havalimanı özelleştirme uygulamaları ile birlikte, devletin havalimanları 

üzerinde düzenleyen ve denetleyen tarafı ön plana çıkarak işletmeci olarak sorumluluğu geri 

planda kalmıştır.  

 

3.3. Türkiye’de Havalimanlarının Mülkiyet ve İşletme Yapısı 

 

Türkiye’de havalimanlarının mülkiyeti ve işletmesi 28 Şubat 1956 tarihinde çıkarılan 

6686 kanun ve 8 Haziran 1984’te kabul edilen Kanun Hükmünde Kararname’ye istinaden 

1933’ten beri farklı isim ve statülerde faaliyetini sürdüren DHMİ’ye verilmiştir. DHMİ, verdiği 

hizmetlerde özerk, sermayesi ölçüsünde sorumluluk alan, tüzel kişiliği olan, Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı hakkında yapılan son düzenlemelerle faaliyetleri imtiyaz kabul edilen bir 

Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) olarak faaliyet gösterir. DHMİ, havalimanı işletmeciliği ile 

birlikte hava sahamızdan geçen, ülkemizde iniş-kalkış yapan tüm uçaklara hava trafik ve 

hava seyrüsefer hizmetlerini vermektedir. DHMİ, uzun süre Türkiye’de havalimanı 

işletmeciliğini yapan tek hizmet birimi olarak varlığını sürdürmüştür. Ülkemizde sivil hava 

ulaşımına açık 55 tane havalimanından 49 tanesi DHMİ tarafından işletilmektedir (DHMİ, 

2018).  DHMİ tarafından işletilen havalimanlarının mülkiyeti kamuda bulunmaktadır. Ancak 

bazı havalimanlarının yönetim ve işletimi belirlenmiş sürelerle özel sektöre devredilmektedir. 

Kamu-özel sektör projeleri şeklinde nitelendirilen bu uygulamalar, YİD kapsamında işletme 

süreleri bitenlerin kiralanması şeklinde gerçekleşmektedir.  

 

3.3.1. DHMİ Mülkiyetinde Olan Havalimanları 

Türkiye’de havalimanlarının işletilmesi ve hava sahamız üzerindeki hava trafiğinin 

düzenlenmesi ve kontrolü DHMİ tarafından yapılmaktadır.  

DHMİ, faaliyet gösterdiği havalimanlarının tamamının mülkiyetine sahiptir. Bu 

havalimanlarının bazıları DHMİ, bazıları da YİD modeli ile işletilmektedir. Bazıların işletmesi 

de kiralama yoluyla verilmiştir.  

Tablo 9’da DHMİ tarafından işletilen havalimanlarının bilgileri verilmiştir. 
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Tablo 9: DHMİ Tarafından işletilen İç ve Dış Hat Hava Trafiğine Açık Havalimanları 
Hakkında Bilgiler 

Havalimanı Statü İntifa Hizmete giriş 
yılı 

ICAO 
Kodu 

IATA 
Kodu 

İstanbul Atatürk Sivil DHMİ 1953 LTBA IST 

Ankara Esenboğa Sivil DHMİ 1955 LTAC ESB 

İzmir Adnan Menderes Sivil DHMİ 1987 LTBJ ADB 

Antalya Sivil DHMİ 1960 LTAI AYT 

Muğla Dalaman Sivil-Askeri DHMİ-HKK 1981 LTBS DLM 

Adana Sivil DHMİ 1937 LTFA ADA 

Trabzon  Sivil DHMİ 1957 LTCG TZX 

Milas Bodrum Sivil DHMİ 1997 LTFE BJV 

Süleyman Demirel Sivil DHMİ 1997 LTFC ISE 

Nevşehir Kapadokya Sivil DHMİ 1998 LTZA NAV 

Erzurum Sivil-Askeri DHMİ-HKK 1966 LTCE ERZ 

Gaziantep  Sivil DHMİ 1976 LTAJ GZT 

Amasya Merzifon Sivil-Askeri DHMİ-HKK 2008 LTAP MZH 

Balıkesir Kocaseyit Sivil DHMİ 1997 LTFD EDO 

Bursa Yenişehir Sivil-Askeri DHMİ-HKK 2000 LTB YEI 

Çanakkale Sivil-Askeri DHMİ-DKK 1995 LTBH CKZ 

Denizli Çardak Sivil-Askeri DHMİ-HKK 1991 LTAY DNZ 

Elazığ  Sivil-Askeri DHMİ-KKK 1940 LTCA EZS 

Erzincan Sivil-Askeri DHMİ-KKK 1988 LTCD ERC 

Hatay  Sivil DHMİ 2007 LTDA HTY 

Kars Sivil DHMİ 1988 LTCF KSY 

Kayseri Sivil-Askeri DHMİ-HKK 1998 LTAU AS 

Konya Sivil-Askeri DHMİ-HKK 2000 LTAN KYA 

Malatya Sivil-Askeri DHMİ-HKK 1941 LTAT MLX 

Muş Sivil-Askeri DHMİ-HKK 1992 LTCK MSR 

Samsun Çarşamba Sivil DHMİ 1998 LTFH SZF 

Sivas Nuri Demirbağ Sivil DHMİ 1957 LTAR VAS 

Şanlıurfa Gap Sivil DHMİ 2007 LTCS GNY 

Tekirdağ Çorlu Sivil-Askeri DHMİ-HKK 1998 LTBU TEQ 

Uşak Sivil-Askeri DHMİ-HKK 1998 LTBO OSQ 

Van Ferit Melen Sivil DHMİ 1943 LTCI VAN 

Batman Sivil-Askeri HKK 2010 LTCL BAL 

Kocaeli Cengiz Topel Sivil-Askeri DHMİ-DKK 2011 LTBQ KCO 

Ordu Giresun Sivil DHMİ 2015 LTCB OGU 

Kaynak: (DHMİ, 2018) 
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Tablo 10’da DHMİ tarafından işletilen sadece iç hat hava trafiğine açık 

havalimanlarının bilgileri verilmiştir. 

 

Tablo 10: DHMİ Tarafından işletilen İç Hat Hava Trafiğine Açık Havalimanları Hakkında 
Bilgiler 

Havalimanı Statü İntifa Hizmete giriş 
yılı 

ICAO Kodu IATA Kodu 

Adıyaman Sivil DHMİ 1998 LTCP ADF 

Ağrı Sivil DHMİ 1997 LTCO AJI 

Balıkesir Sivil-Askeri DHMİ-HKK 1998 LTBF BZI 

Diyarbakır Sivil-Askeri DHMİ-HKK 1952 LTCC DIY 

Kahramanmaraş Sivil DHMİ 1996 LTCN KCM 

Mardin Sivil-Askeri DHMİ-HKK 1941 LTAT MLX 

Siirt Sivil DHMİ 1998 LTCL SXZ 

Sinop Sivil DHMİ 1993 LTCM NOP 

Tokat Sivil DHMİ 1995 LTAW TJK 

Gökçeada Sivil DHMİ 2010 LTFK GKD 

Iğdır Sivil DHMİ 2012 LTCT IGD 

Bingöl Sivil DHMİ 2013 LTCU BGG 

Kastamonu Sivil DHMİ 2013 LTAL KFS 

Şırnak Şerafettin Elçi Sivil DHMİ 2013 LTCV NKT 

Hakkâri Yüksekova 
Selahaddin Eyyubi 

Sivil DHMİ 2015 LTCW YKO 

Kaynak: (DHMİ, 2018) 

 

DHMİ, mülkiyetinde olup, ancak işletimi DHMİ tarafından yapılmayan 

havalimanlarında DHMİ verdiği çeşitli hizmetlerle faaliyetlerini sürdürmektedir. Sabiha 

Gökçen Havalimanında sadece hava seyrüsefer faaliyetlerini, Aydın Çıldır, Zonguldak 

Çaycuma ve Zafer Bölgesel Havalimanında ise hava seyrüsefer hizmetinin yanında kontrol 

ve denetim faaliyetleri de DHMİ aracılığıyla yapılmaktadır. 
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Kamu-özel sektör işbirliği (KOİ) modeliyle, YİD kapsamında, mülkiyeti kamuda olan 

özel sektöre kiralanan veya devredilen havalimanlarının işletilmesinin sözleşmeye 

uygunluğunun kontrol ve denetimi de DHMİ’ye aittir. Gazipaşa ve Zafer Bölgesel Havalimanı 

bütün havalimanı işletilmesine, terminal işletmeciliğinde ise Ankara Esenboğa Havalimanı, 

Muğla Dalaman Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, İstanbul Atatürk 

Havalimanı, Bodrum Milas Havalimanı terminalleri gösterilebilir.  

DHMİ mülkiyetinde bulunan havalimanları ve terminallerin işletme hakkının 

devredildiği şirketler Tablo 11, Tablo 12 ve Tablo 13’te derlenmiştir.  

 

Tablo 11: DHMİ mülkiyetinde bulunan, kiralama ile işletme hakkı devredilen havalimanları 

Havalimanı Kiralanan/Yaptırılan 
Bölüm 

Başlangıç Tarihi Süre İşleten Şirket 

Çaycuma –
Zonguldak 

 
Tamamen 

04.10.2006 25 Yıl Zonguldak Özel 
Sivil Havacılık 
Sanayi ve Tic. 
A.Ş. 

Gazipaşa – 
Antalya 

 
Tamamen 

04.01.2008 25 Yıl TAV Gazipaşa 
Yatırım Yapım 
ve İşletme A.Ş 

Çıldır - Aydın  
Tamamen 

26.06.2012 20 Yıl Türk Hava 
Yolları Aydın 
Çıldır 
Havalimanı 
İşletme A.Ş 

Kaynak: (DHMİ revize İşletme Bütçesi, 2017) 
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Tablo 12: DHMİ Mülkiyetinde Kiralama ile İşletme Hakkı Devredilen Terminal Binaları 

Havalimanı Kiralanan/Yaptırılan 
Bölüm 

Başlangıç 
Tarihi 

Süre İşleten Şirket 

Atatürk – 
İstanbul 

Dış ve İç Hatlar 
Binası, Katlı 
Otopark, Genel 
Havacılık 

16.05.2005 15 Yıl 
6 Ay 

TAV İstanbul 
Terminal 
İşletmeciliği A.Ş 

Adnan 
Menderes – 
İzmir 

Dış Hatlar Terminali, 
CIP ve İç Hatlar 
Terminali 

16.12.2011 20 Yıl TAV Ege Terminal 
Yatırım Yapım ve 
İşletim A.Ş. 

 
 
 

Antalya 

1.Etap Dış Hatlar 
Terminal Binası, CIP 
VE İç Hatlar Terminal 

14.09.2007 17 Yıl 
3Ay 
17 Gün 

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

2.Etap Dış Hatlar 
Terminali 

23.09.2009 15 Yıl  
3ay 
8 Gün 

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

Bodrum Milas- 
Muğla 

Dış Hatlar Terminali 
ve İç Hatlar Terminali 

11.07.2014 20 Yıl TAV Milas Bodrum 
Havalimanı 
Terminal 
İşletmeciliği A.Ş. 

Dalaman – 
Muğla 

İç ve Dış Hatlar 
Terminali 

22.07.2014 26 Yıl YDA Havalimanı 
Yatırım ve İşletme 
A.Ş 

Kaynak: (DHMİ revize İşletme Bütçesi, 2017) 

 

Tablo 13: DHMİ Mülkiyetinde Yap-işlet-devret Modeliyle Yaptırılan ve Halen İşletilen 
Terminal Binaları ve Havalimanları 

Havalimanı Kiralanan/Yaptırılan 
Bölüm 

Başlangıç 
Tarihi 

Süre İşleten Şirket 

Esenboğa – 
Ankara 

Yeni İç ve Dış Hatlar 
Terminal Binası 
 
 

25.09.2007 15 Yıl 
8 Ay 

TAV Esenboğa 
Yatırım Yapım ve 
İşletme A.Ş 

Zafer – Kütahya, 
Afyon, Uşak 

Bölgesel Havalimanı  24.11.2012 29 Yıl  
11 Ay 

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

İstanbul Yeni 
Havalimanı 

 
Tamamen 

19.11.2013 25 Yıl İGA Havalimanı 
İşletmesi A.Ş. 

Kaynak: (DHMİ revize İşletme Bütçesi, 2017) 
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Kamu ve özel sektör ortaklığı havalimanı ve terminal binası projelerini şu şekilde 

sıralamak mümkündür: 

a) Antalya 1. Dış Hatlar Terminal Binası 

b) Antalya 2. Dış Hatlar Terminali Binası 

c) İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminal Binası 

d) Muğla Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminal Binası 

e) İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar ve Dış Hatlar Terminal Binası 

f) Zafer Bölgesel Havalimanı Tamamı 

g) Zonguldak Çaycuma Havalimanı Tamamı 

h) Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminal Binası ve Mütemimleri 

Günümüzde Türkiye’de havalimanı işletmecilerinin dışında farklı havalimanı terminal 

binalarının işletimi için ruhsat almış 20 tane terminal işletme şirketi mevcuttur. Bütün YİD 

projelerinin farklı bir şirket tarafından yaptırılması gerektiği için, aynı holding bünyesinde 

işletmeci olarak farklı şirketler kurulmaktadır. Ülkemizde DHMİ haricinde havalimanı işletimi 

faaliyeti gerçekleştiren kamu ve özel şirketler Tablo 14’te verilmiştir. 

 

Tablo 14: DHMİ haricindeki tüm havalimanı işletmecileri 

Havalimanı  
 

İşletmeci 

İstanbul Sabiha Gökçen  Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş 

Eskişehir Hasan Kanpolat Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü 

İstanbul Hazerfan Hazerfan Havacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 

Antalya Gazipaşa Havalimanı  TAV Gazipaşa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş 

Zonguldak Çaycuma Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. 

Aydın Çıldır Türk Hava Yolları 

Etimesgut/ Ankara 
Selçuk/ İzmir 
İnönü/ Eskişehir 
Karain/ Antalya 

Türk Hava Kurumu 

Kaynak: (KuyucakŞengür, 2017, s. 761) 
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3.3.2. Silahlı Kuvvetlerin Mülkiyetinde DHMİ Tarafından İşletilen Havalimanları 

Sivil askeri statüde bulunan havalimanlarının intiha haklarının hangi Kuvvet 

Komutanlığına ait olduğu Tablo 15’te verilmiştir. 

 

Tablo 15:Silahlı Kuvvetlerin Mülkiyetinde DHMİ Tarafından İşletilen Havalimanları 

Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı-DHMİ 

Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı-DHMİ 

Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı-DHMİ 

Erzurum Havalimanı 
Muğla Dalaman Havalimanı 
Balıkesir Merkez Havalimanı 
Bursa Yenişehir Havalimanı 
Denizli Çardak Havalimanı 
Tekirdağ Çorlu Havalimanı 
Diyarbakır Havalimanı 
Kayseri Havalimanı 
Konya Havalimanı 
Kayseri Havalimanı 
Malatya Havalimanı 
Amasya Merzifon 
Havalimanı 
Muş Havalimanı 
Uşak Havalimanı 
 

Elazığ Havalimanı 
Erzincan Havalimanı 

Çanakkale Havalimanı 
Cengiz Topel Havalimanı 

Kaynak: (DHMİ Faaliyet Raporu, 2016) 

 

3.3.3. Özel Statülü Havalimanları  

Özel statülü havalimanı terminolojik olarak, sadece havalimanı işletmecisi ile 

havalimanı işletmecisinin izin vereceği kişiler tarafından kurulan ve ticari havacılık faaliyetleri 

yapılmayan havalimanı olarak tanımlanmaktadır (SHGM Havaalanı El Kitabı Talimatı, 

2015). Hazerfan Havalimanı ve Aydın Çıldır Havalimanı özel statülü havalimanlarıdır. Bu 

havalimanlarında havayolu taşımacılığının dışında genel havacılık faaliyetleri ve eğitim 

uçuşları gerçekleştirilmektedir. 
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3.3.4. Türk Hava Kurumu’nun Mülkiyetinde ve THK Tarafından İşletilen 

Havalimanları 

Etimesgut Havalimanı – Ankara 

Selçuk Havalimanı – İzmir 

İnönü Havalimanı – Eskişehir 

Karain Havalimanı- Antalya 

Türk Hava Kurumuna ait genel havacılık havalimanlarıdır ve havayolu taşımacılığı 

faaliyetleri gerçekleştirilmemektedir.  

 

3.4. Yap-İşlet-Devret Yöntemi 

 

Yap-İşlet-Devret yöntemi, yüksek mali ve teknoloji yatırımı ihtiyaç duyulan imar ve 

altyapı hizmetlerinin yerli ve yabancı özel sektör aracılığıyla yaptırılması ve alanların 

işletilerek belirlenmiş bir süre sonunda tesisin faaliyet halinde kamuya devrini kapsayan bir 

süreçtir. Geleneksel işletme yönetiminde, kısıtlı kamu kaynakları karşısında büyük projelere 

alternatif olarak uygulanmaya başlamıştır. Devlet kaynaklarının en verimli şekilde 

kullanılarak, kamu projelerinin finansmanında elde edilecek tasarruf ile kamu sektörünün 

mali yükü azaltılarak, kamunun etkinliğinin arttırılması hedeflenmektedir. 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde en hızlı ulaşım yolu olan havayolu 

taşımacılığına talep hızla artmaktadır. Bu talebe bağlı olarak havalimanlarında gelişen 

ihtiyaçlar ve kapasite yetersizliği ile ilgili yeni projeler yapılmaktadır. Havacılık sektörünün 

kalbi olan havalimanlarını ülkemizde devlet finanse etmekte ve işletmektedir. Büyük mali 

kaynaklar gerektiren havalimanlarının tamamen devlet kaynaklarıyla yapılmasından son 

yıllarda kademeli olarak vazgeçilmektedir. Çünkü gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin 

ana sorunu kısıtlı kaynaklar ve yetersiz imkânlardır. Yap-İşlet-Devret uygulamasıyla devlet 

finansal kaynak kullanmadan havalimanı gibi yeni ve büyük yatırımların faaliyete geçmesini 

sağlamaktadır. 
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YID yöntemi ile gelişmekte olan ülkeler finansman kaynağı sağlayan özel sektörün 

tecrübe ve teknolojik altyapı imkânlarından yararlanma avantajına sahip olmaktadırlar. 

Tamamen bütçe dışı kaynaklarla yapılan bu işletmeler sayesinde hem yapım döneminde 

hem de işletme döneminde binlerce kişiye iş olanağı sağladığı gibi birçok sektörle iş birliği 

içinde çalıştığı için kalkınmanın artmasına etken olmaktadır. 

 

3.4.1. Tanımı 

YİD yöntemi 08.06.1994 tarihli 3996 sayılı Kanun’un 3. Maddesinde Bakanlar Kurulu 

Kararıyla şu şekilde tanımlanmaktadır: “İleri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı 

duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman 

modeli olup, yatırım bedelinin (elde edilecek kâr dâhil) şirkete, şirketin işletme süresi 

içerisinde ürettiği mal veya hizmetlerin idare veya hizmetten yaralananlarca satın alınması 

suretiyle ödenmesidir.” (Mevzuat Bilgi Sistemi, 2018) 

Bir kamu malı veya hizmetinin üretim veya bayındırlık faaliyetlerinin özel sektör 

girişimcileri tarafından maliyeti karşılanıp yaptırılmasını, belirlenmiş bir süre boyunca 

işletilmek üzere yapılan yatırımın amortisman ve kârı elde ettikten sonra ilgili tesisin 

karşılıksız şekilde ilgili kamu otoritesine devredilmesine olanak tanıyan yöntem YID modeli 

olarak adlandırılmaktadır (Duran, 1991, s. 150).  

 

3.4.1. YID Yönteminin Tarihi Gelişimi 

YID yönteminin temeli 17. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. Devletler önceden toplamış 

oldukları vergileri devletin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, hükümet hizmetleri, 

asker istihdamı ve savaşlar için kullanmışlardır. Altyapı yatırımları ise özel kesim tarafından 

gerçekleştirilmekteydiler. Ancak toplanan vergilerdeki artış ve gelişen şehirleşmeyle birlikte 

halkın kamusal taleplerinin artması bu vergilerin kamusal hizmet için kullanılmasına yol 

açmıştır. 1800’lerden sonra ise büyük maliyetler gerektiren hizmetler imtiyazlar şeklinde özel 

şahıs ve şirketlere yaptırılmaya başlanması ile zamanla değişmeye başlamıştır. Bunun ilk 

örneği, Fransa’da 1782 yılında Paris’te su şebekesi temini işinin imtiyazının Perier 

Kardeşler’e verilmesi olarak kayıtlara geçmiştir. Ancak bu iş Fransız İhtilali ile sekteye 

uğramıştır. Daha sonra İspanya, İtalya, Belçika ve Almanya’da da kamu hizmetlerinde 
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imtiyaz örnekleri uygulanmıştır. Sonraki yıllarda yapılan Süveyş Kanalı ise dünyada 

uluslararası boyutta hayata geçirilen ilk büyük yatırım olarak görülmektedir.  . 1879 yılında 

Avrupa ve Mısır finansmanı ile yapılmıştır. Fransa, İngiltere ve Avusturya’nın kurduğu bir 

konsorsiyum Mısır Devletinden, yatırımın yapımı ve 99 yıllık işletme hakkını almıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. Yüzyılın son zamanlarında demiryolu ve liman, elektrik gibi 

kamu hizmetleri yabancılara verilen imtiyazlarla sağlanmıştır. 1800’lerin sonlarında 

başlayan bu süreç 1970’lere kadar olan dönemde gerçekleşen çeşitli nedenlerle son 

bulmuştur. 19. Yüzyılda batı ülkelerinde yaşanan sanayileşme ve beraberinde gelişen 

şehirleşme nedeniyle ulaşım, haberleşme gibi büyük yatırım gerektiren hizmetlere ihtiyaç 

artmış ve özel şirketler tarafından finanse edilmesi benimsenen bu dönemde rakip şirketler 

arasındaki kötü rekabet nedeniyle verimsizliğe yol açmıştır. Akabinde yaşanan büyük 

savaşlar ve ekonomik krizler nedeniyle yatırımlar tekrar kamu kaynaklarıyla yapılmaya 

başlanmıştır. Ancak geçen sürede devletin kaynakları ihtiyaç duyulan yeni yatırımların 

hayata geçirilmesinde yetersiz kalmaya başlamıştır ve devletin yeni kaynaklar bulması 

zorunlu hale gelmiştir (Pekgüçlü Karabulut, 2007) 

1970’lerin sonunda başlayan büyük projeler için yeni mali kaynak arayışının 

nedenleri şunlardır:  

 Nüfus artışı ve ekonominin büyümesine paralel şekilde ortaya çıkan altyapısal 

ihtiyaç, 

 Modern hayatın gerektirdiği büyük mali kaynak gerektiren yatırımlar 

 Gelişmemiş ülkelerde başlayan ve aşırı borçlanmanın beraberinde getirdiği mali 

kriz  

 Kâr getiren yeni büyük projeleri bulmakta yatırımcıların yaşadığı güçlük  

 Bazı ülkelerin yönetimleri ve uluslararası düzeyde kredi şirketleri aracılığıyla 

desteklenmeye başlamış olan özelleştirme uygulamalarıdır (Kadyrov, 2003).  

Aynı dönemde, Türkiye’de uzun zamandır yaşanan yüksek enflasyonun etkisi ve 

enflasyonu düşürme çabası sürecinde kamu gelirlerini iç ve dış borçlarını ödemek için 

kullanmış ve bu nedenle yükselen faiz oranları özel sektörün yatırım yapmasının önünü 

kesmiştir. Bu durumda Türkiye 1980 sonrasında kamu yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi 

için özel sektör ve yabancı sermayenin finansman ve teknoloji imkânlarından yaralanmaya 

başlamıştır. Yaşanan ekonomik krizden çıkmak için 1980’lerin ardından uygulanmaya 
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başlanan ekonomide serbestleşme hareketiyle ülkeye dış kaynakların girişini teşvik 

amacıyla yasada yeni düzenlemeler yapılmış ve farklı ülke hükümetleriyle yapılacak 

yatırımların teşvik edilip iki taraf açısından da korunmasını amaçlayan sözleşmeler 

imzalanmıştır. Bu bağlamda YİD terimi ilk defa dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından 

gündem konusu olmuş ve Türk tarihinde bu yöntemin isim babası olarak sayılmıştır. 1984’te, 

Turgut Özal’ın liderliğinde yasalarda yapılan düzenlemelerle enerji üreten tesislerin inşa ve 

işletim hakkının en çok 99 yıllığına özel sektöre geçmesine olanak sağlanmıştır. Bu yöntem 

Akkuyu Nükleer Projesi için gündeme gelmiştir ancak kanun yetersizliği nedeniyle proje iptal 

edilmiş ve model uygulanamamıştır. Bu modelin ilk uygulaması 1985 yılında 1135/1633 

sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kararı ile belediye ve Anıtsal Yapılar arasında 

Atakule Alışveriş Merkezi’nin inşa ve işletim hakkını kapsayan YİD Sözleşmesinin 

imzalanmasıyla gerçekleşmiştir (Pekgüçlü Karabulut, 2007, s. 8-10).  

YID yöntemi hakkında yasal olarak yapılan ilk çalışma 04.12.1984 tarih ve 3096 

sayılı Kanunla başlamıştır. Enerji sektörünü ilgilendiren bu kanunla özel sektör için enerji 

alanında ticari yatırım ve faaliyette bulunma imkânı verilmiştir. 1988’de 3465 saylı 

“Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (otoyol) 

Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun” ile özel sektörün yol 

yapım ve işletmesi sağlanmıştır. 1994’te kabul edilen 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve 

Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun” 

kapsamında hemen hemen bütün altyapısal projelerde YİD modeli uygulanmasına imkân 

tanınmıştır. Bu kanun kapsamında 2. Maddesinde belirtildiği gibi; tez konumuzla ilgili olarak 

havaalanları ve limanlarının yapımı, işletilmesi ve devredilmesi ile ilgili konularda YİD 

yöntemi yapılabileceği kanunla kesinleşmiştir. (Mevzuat Bilgi Sistemi, 2018) 

YID modeli günümüzde halen sivil havacılık sektörünün de içinde bulunduğu birçok 

sektörde tercih edilmektedir. Özel sektörün tecrübesi, üretimdeki verimliliği ve etkinliği ile 

yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler YID modelinin tercih edilmesinin nedenleri arasındadır.  
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3.4.2. YID Modelinin Avantaj ve Dezavantajları 

YID modelinin avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Gelişmekte 

olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerde uygulanma sebepleri farklılık göstermektedir. Bu nedenle 

modelin ülkeden ülkeye göre getireceği avantaj ve dezavantaj farklılık gösterebilmektedir. 

Genel olarak YID modelinin avantajları aşağıdaki gibidir:  

a) İhaleyi yabancı şirketlerin alması durumunda ülkeye yabancı sermayenin girişiyle 

yeni ve ek finansman kaynaklarının sağlanması, 

b) Üstün teknolojik imkânlar sayesinde yeni gelişmelere ayak uydurulması, 

c) Finansman açısından devletin sorumluluğunun azalması, 

d) Hazine’ye fazladan borç yüklenmemesi, 

e) Çalışma alanı ve vergi gelirinde yükseliş yaşanması, 

f) Yatırım yapan hükümet için projenin getireceği riskin az olması, 

g) Hizmet ve malların üretiminde kalite ve verimliliğin artmasına yol açar. 

Genel olarak YID modelinin dezavantajlı yönleri ise aşağıdaki gibidir: 

a) Modelin karmaşık yapıda olması çok fazla tarafın bulunmasından dolayı hazırlık 

aşaması uzun bir süreci kapsar, 

b) Önemli hizmetlerin dış yatırım şirketleri tarafından yapılması, ülkenin savunması 

açısından güvenlik açığına sebep olması, 

c) Verilen finansal teşviklere bağlı olarak vergi gelirlerinin azalması, 

d) Finansal kaynak sağlayan yatırımcı kurumun iflas etmesi halinde yapılacak mal 

veya hizmetin aksaması veya ertelenmesi riski mevcuttur, 

e) Belirlenen işletim süresi bittiğinde yatırım yapılan hizmet veya malların kamuya 

geçmesi sebebiyle kamuda yeni İktisadi Teşebbüslere ihtiyaç olması durumu ve 

bununla birlikte kamunun mali yükünün çoğalması, 

f) İşletim süresinin fazla olduğu durumlarda mal veya hizmetin kamuya geçtiğinde 

fazla yıpranmış ve eskimiş olmasıdır (Avşar, 2012, s. 13). 
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3.4.3. YID Yönteminin Amacı 

YİD modeli, kamu bütçesine yük getirmeden büyük altyapı projelerinin 

gerçekleştirilerek verimli ve etkin bir şekilde işletilerek özel sektör tarafından yatırım 

yapılmasının teşvik edilmesi, projenin gecikmesi veya iptali durumunda bütçeye maliyetin 

olmaması, dış kaynak akışının sağlanması ve ileri teknoloji berberinde yönetimsel ve verimli 

işletmecilik yöntemlerinin ülkeye gelmesi gibi amaçları hedefleyerek uygulanmaktadır. YİD 

yönteminin uygulanması ile önemli projelerde kamunun mali yükü azalmakta, bütçe açığı 

sorununa çözüm olabilmekte, ilgili yatırım için alınacak olası dış borç ihtiyacını ortadan 

kaldırarak ülkenin dış borç yükünü azaltmaktadır.  

Projeler kapsamında yatırım ülkesine ileri teknolojik imkânlar ve iş deneyimi 

sağlanarak, yeni girişim alanları yaratılmakta, dolayısıyla ekonomik büyümeye katkı 

sağlanmaktadır. İşletme süresince kazanılacak kârın yatırımcıya bırakılarak tecrübe ve ileri 

teknolojiye sahip yabancı sermayenin ilgili yatırıma dikkatini çekmek YID yönteminin ana 

amaçlarındandır. Kamu ve özel sektörün arasında gelişen bu işbirliği ve ortak girişimler 

kamuya etkin yöneticilik ve kaliteli hizmet anlayışı kazandırmaktadır. Altyapı yatırımlarında 

kamu payının azaltılması kamu kaynaklarının verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını 

sağlamaktadır. YID modeli kapsamında kurulan yeni tesisler ile istihdam sorununa olumlu 

katkı sağlanmaktadır (Acar, 2006, s. 35).  

 

3.4.4 YID Yönteminin İşleyişi 

YID yöntemi, altyapı yatırımlarının yapılmasında önemli bir proje sermaye kaynağı 

modeli olarak değerlendirilmektedir. Yatırımları gerçekleştirmek için kamu imkânlarının 

yeterli olmadığı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha çok tercih edilen bu model, 

kamu ve özel sektör işbirliğiyle gerçekleştirilen projelerle büyük yatırımların ülke ekonomisi 

dışındaki kaynaklarla yapılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
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YID yöntemi uygulanacak yatırım projelerine özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve 

yabancı sermayenin katılması için birçok faktör vardır. Nüfus artışı ve ekonomik büyüme ile 

gelişen altyapı yatırımı ihtiyacının kamu kaynaklarıyla karşılanmaması, enerji ve ulaştırma 

sektörlerinde hizmet veren üretim yapan ve aracılık yapan işletmeler arasında yoğun bir 

rekabetin olması, özel sektör disiplin ve etkinliğinin kamu yatırımları içinde gelişmesi gibi 

teşvik edici faktörler vardır.  

YID modelinde birçok taraf bulunmaktadır. Genel olarak YID projelerinde yatırım 

yapılacak ülke, projenin sahibi konumunda olan kamu kuruluşu, borç veren kurumlar, sigorta 

kurumları, teknik mali ve hukuki danışmanlar, projeyi gerçekleştirecek şirket (Ortak Girişim 

Şirketi) ve destekleyici (sponsor) şirketler bu taraflara örnek olarak verilebilir. 

YID modelinin işleyişi Acar’a göre (2006) Şekil 8‘deki gibidir.  

 

Şekil 8: YİD Modelinin İşleyişi 

Kaynak: (Acar, 2006, s. 38) 
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Yap-İşlet-Devret Yönteminin Uygulamalarının aşamaları şu şekildedir:  

 Projenin tanımlanması 

 Hükümet tarafından teklif paketinin hazırlanması 

 Sponsor firmaların hazırlıkları 

 Proje önerisinin seçimi 

 Projenin geliştirilmesi 

 Projenin uygulanması 

 İşletim 

 Devir 

 

Ülkemizde sivil havacılık sektöründe YİD  yöntemine, havalimanı terminal binalarının 

ve eklerinin yapılmasında başvurulmaktadır. Bu uygulamalar DHMİ Genel Müdürlüğü 

aracılığıyla hayata geçirilmektedir.  

Yap-İşlet-Devret yöntemi; yapım, işletim ve devir olmak üzere üç temel aşamadan 

meydana gelmektedir.  DHMİ tarafından ihaleler yapılmadan bir hazırlık aşaması 

gerçekleşmektedir. Yatırım ile ilgili proje hazırlanarak yatırım bütçesi belirlenmektedir. Proje 

hazırlandıktan sonra ihalenin şartları ve projenin gerçekleştirilmesiyle ilgili sözleşmeler 

oluşturulmaktadır. Bu belgeleri ihaleye katılacak kuruluşlar belirli bir ücret karşılığında alarak 

ihale için hazırlık yapmaktadırlar. Şartnamede belirtilen koşulları taşıyan kuruluşlar ihaleye 

girebilirler. İhaleyi hangi kuruluşun alacağını, teklif ve talep ettikleri işletim sürecine göre 

belirlenmektedir. İşletim sürecini en az teklif eden kuruluş ihaleyi kazanır. İhale sonucunun 

belli olmasının ardından imtiyaz sözleşmesi yapılır ve yapım dönemi başlar. İhaleyi kazanan 

kuruluş daha önce belirlenen bu projeyi belirtilen sürede bitirmek zorundadır. İnşaat bittikten 

sonra ilgili kurumlar tarafından incelemeler gerçekleştirilir ve yapılan tesisin bu kurumlar 

tarafından onaylanmasıyla işletim süreci başlamaktadır. İşletim süresi boyunca elde 

edilecek kâr ihaleyi kazanan yatırımcı kuruluşa aittir. Daha önce belirlenen işletim süreci 

bittikten sonra ilgili tesis borçsuz ve faaliyet halinde DHMİ’ye devredilir (Avşar, 2012, s. 96). 
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BÖLÜM 4: TÜRKİYE’DE HAVALİMANI İŞLETMELERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

 

4.1. İstanbul Atatürk Havalimanı 

 

İstanbul’un ilk havalimanı olan Atatürk Havalimanı, 1912 yılında askeri amaçlarla 

“Yeşilköy Hava Meydanı” adı ile kurulmuştur. 1933’te İstanbul-Ankara arasında ilk sivil 

uçuşun yapılmasıyla sivil hava meydanı olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. 1944 yılında 

taraf olunan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması’nın ardından İstanbul’da uluslararası 

nitelikte bir havalimanı yaptırılmasına karar verilip, 1947 yılında bu havalimanını yaptırmak 

amacıyla Westinghouse Electric International Company ve The IG White Engineering 

Corparation ile anlaşma yapılmıştır. İnşaata 1949 yılında başlanmıştır ve 1953 yılında 

bitirilmiştir. Ağustos 1953’te Yeşilköy Hava Limanı adıyla uluslararası seferlere açılmıştır. 10 

m2’lik yolcu terminali, taksi yolları, uluslararası standartlara uygun 2300 metre uzunluğunda 

60 metre genişliğinde 06/24 pisti, frekans alıcı ve verici ekipmanları, yedek enerji santrali ve 

bakım amaçlı kullanılacak hangarlar ile hizmete başlamıştır. Havacılığın gelişmesine bağlı 

olarak 06/24 pisti yetersiz gelmeye başlayınca, 1968 yılında başlanılan 45 metre 

genişliğinde 3000 metre boyutundaki 18/36 pistinin yapımı 1972 yılında bitirilmiştir. Artan 

hava trafiği neticesinde 1971’de havalimanının talebi karşılayabilmesini sağlamak amacıyla 

yeni bir yapım planı uygulanmasına karar verilmiştir. Plan, 4 adet terminal tesisi ve 

eklerinden oluşmuştur. Bu terminal tesislerinin kapasitesi yılda 5 milyon yolcudur.  Bu plan, 

06/24 isimli pistin yenilenmesi, Türk Hava Yolları’nın kullanacağı hangar binaları, kargo 

binaları hava trafik kulesi, teknik hizmetlerin verileceği bina, aydınlatma sistemleri, yakıt 

dağıtım tesisi ve ihtiyaç duyulan diğer hizmet binalarını kapsamıştır. Bu proje kapsamında 

1983 yılında hizmete açılan Dış Hatlar Terminali şu anda İç Hat seferleri için kullanılmaya 

devam etmektedir. 1985 yılında Atatürk Havalimanı adını almıştır (İstanbul Ataturk 

Havalimanı, 2018). 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi mülkiyetinde olan Atatürk Havalimanı iç ve dış hat 

tarifeli/tarifesiz seferlere açık, Türkiye’nin sivil amaçla hizmet veren en büyük havalimanıdır. 

Toplam 11 milyon 776 bin 961 metrekareye kurulu alanın, 1 milyon 500 bin metrekarelik Pat 

sahası (beton saha) bulunmaktadır. Havalimanı terminalleri ve mütemmimleri TAV İstanbul 

Terminal İşletmeciliği A.Ş. tarafından işletilmektedir (Atattürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği 

Tarihçe, 2018). 

Gelişen havacılık sektöründe artan talebi karşılayabilmek için Yap-İşlet-Devret 

yöntemi ile yıllık 20 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni bir dış hatlar terminali TAV’a 

yaptırılmıştır. Ocak 2000 yılında hizmete açılan terminal 2004’te ek tesisler ile geliştirilmiştir. 

TAV, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali işletmesini 2005 yılında almıştır. YİD 

kapsamında işletme süresi biten terminal binalarını kiralama yolu ile işletmeye devam 

etmektedir. 2005 yılında TAV Genel Havacılık Terminalin inşa ederek işletmeye başlamıştır. 

TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. 16.05.2005 tarihinde YİD kapsamında havalimanı 

işletmesini (Dış Hatlar ve İç Hatlar Terminal Binası, Katlı Otopark, Genel Havacılık 

Terminali) 15 yıl 6 aylığına kiralamıştır (TAV Faaliyet Raporu , 2017).  

Özellikle geçtiğimiz 15 yılda ulaşımda havayoluna artan talep ile birlikte Atatürk 

Havalimanı yolcu kapasitesini doldurmaktadır ve hatta yetersiz kalmaktadır. İstanbul’un 

kıtalararası geçişlerde bir “hub” merkezine dönüştürülmeye çalışılması hedefiyle yeni 

tedbirler alınması kapsamında üçüncü havalimanının yapılmasına karar verilmiştir. Bu 

amaçla 2013 yılında DHMİ tarafından yapılan ihale ile yeni havalimanının yapımı ve 25 yıl 

süre ile işletimi Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon ortak girişim grubunun kurduğu İGA 

A.Ş.‘ye verilmiştir. Bu havalimanı ile birlikte yıllık 65 milyon olan yolcu kapasitesi 150 milyon 

yolcuya çıkarılarak dünyanın en büyüğü olması amaçlanmaktadır. 29 Ekim 2018‘de yeni 

havalimanının ilk bölümü açılarak Atatürk Havalimanı yolcu trafiğine kapatılacaktır. Bu proje 

ile dünya genelinde seyahat eden insanlar bir aktarma merkezi olarak İstanbul’a gelip, 

buradan gitmek istedikleri noktalarda uçuşlarına devam edebileceklerdir. 

Globalleşen dünyada sosyal ve ekonomik kültürler arası etkileşimle havalimanları bir 

yaşam alanı haline gelmiştir. Bu 3. Havalimanı projesi de İstanbul’a daha fazla değer 

katacak ve dünyanın en önemli merkezlerinden biri olmasını sağlayacaktır. 

 

 



67 

 

Tablo 16’da Atatürk Havalimanı’nın DHMİ verilerinden elde edilen 2000 yılı ve 2017 

yılı arasındaki yıllık yolcu trafiği verilmiştir. 

 

Tablo 16: İstanbul Atatürk Havalimanı Yolcu Trafiği 

Yıllar İç Hat Yolcu Trafiği Dış Hat Yolcu Trafiği Toplam 

2000 5.181.845 9.465.965 14.647.810 

2001 3.773.699 8.827.732 12.601.431 

2002 2.851.487 8.506.204 11.357.691 

2003 3.126.074 8.978.268 12.104.342 

2004 5.430.925 10.169.676 15.600.601 

2005 7.512.282 11.781.487 19.293.769 

2006 9.091.693 12.174.281 21.265.974 

2007 9.595.923 13.600.306 23.196.229 

2008 11.484.063 17.069.069 28.553.132 

2009 11.416.838 18.396.050 29.812.888 

2010 11.800.883 20.342.986 32.143.819 

2011 13.421.536 23.973.158 37.394.694 

2012 15.279.655 29.812.307 45.091.962 

2013 17.218.672 34.079.118 51.297.790 

2014 18.542.295 38.152.871 56.695.166 

2015 19.333.873 41.998.251 61.332.124 

2016 19.133.533 41.281.937 60.415.470 

2017 19.629.425 44.476.589 64.106.014 

Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 
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4.2. İzmir Adnan Menderes Havalimanı 

 

1980’li yıllarda ülkede gelişen turizm sektörüne paralel olarak havacılık sektörüne 

artan talep neticesinde bölgede sivil bir havalimanına ihtiyaç duyulmuştur. 1984 yılında 

İzmir’in Cumovası bölgesinde yapımına başlanan havalimanı DHMİ mülkiyetinde 17 Kasım 

1987 yılında hizmete açılmıştır. Daha sonraki yıllarda özel havayolu şirketlerinin kurulması 

ve hava trafiğinin artması sebebiyle terminal ve apron kapasite yetersizliği yaşanmaya 

başlanmıştır. Bu bağlamda TAV Havalimanları YİD projesi kapsamında 13 Eylül 2006’da 

Dış Hatlar Terminalini yaparak işletmesini üstlenmiştir. Ardından 02 Ocak 2012’de İç Hatlar 

Terminali’nin işletmesini 20 yıllığına devralmıştır. TAV Havalimanları, ihale kapsamında 

yaptığı yeni iç hatlar terminalini dış hatlalar ile birbirine bağlamıştır (TAV İzmir Adnan 

Menderes Havalimanı, 2018). Yıllık ortalama 13 milyon yolcuya ev sahipliği yapan İzmir 

Adnan Menderes Havalimanı iç hat ve dış hat seferlere açık uluslararası bir havalimanıdır.  

Tablo 17’de İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın DHMİ verilerinden elde edilen 

2000 yılı ve 2017 yılı arasındaki yıllık yolcu trafiği verilmiştir. 

Tablo 17: İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yolcu Trafiği 

Yıllar İç Hat Yolcu Trafiği Dış Hat Yolcu Trafiği Toplam 

2000 1.226.294 1.281.095 2.507.389 

2001 980.651 1.483.627 2.464.278 

2002 960.119 1.523.273 2.489.392 

2003 985.052 1.352.697 2.337.749 

2004 1.403.321 1.538.960 2.942.281 

2005 1.983.831 1.676.755 3.660.586 

2006 2.959.973 1.451.061 4.411.034 

2007 3.635.414 1.600.890 5.236.304 

2008 3.757.891 1.697.407 5.455.298 

2009 4.534.339 1.667.455 6.201.794 

2010 5.357.610 2.127.488 7.485.098 

2011 6.125.076 3.398.457 8.523.553 

2012 6.945.044 2.410.858 9.355.902 

2013 7.753.983 2.479.157 10.233.140 

2014 8.390.425 2.580.238 10.970.663 

2015 9.545.443 2.632.657 12.178.100 

2016 9.955.167 2.096.076 12.051.243 

2017 10.474.760 2.349.550 12.824.310 
Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 
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4.3. Ankara Esenboğa Havalimanı 

 

1955 yılında Esenboğa Havalimanı faaliyete geçmesine kadar Ankara’da yolcu 

uçuşları Ankara’nın 10 kilometre batısında bulunan Güvercinlik Havaalanı’ndan 

gerçekleştiriliyordu. Güvercinlik 1912 yılında ticari uçuşların gerçekleştirildiği ilk 

havalimanıdır. 14 Şubat 1924’te İstanbul ile Ankara arasında test yapmak amacıyla yolculu 

bir uçuş gerçekleştirilmiştir. Junkers F-13 tipi uçakla gerçekleştirilen uçuş yaklaşık 3 saat 

sürmüştür ve şu anda Gazi Üniversitesi’nin bulunduğu bölgeye inmiştir. Ankara Hava 

İstasyonu şeklinde adlandırılan bu alan 9 yıl süresince kullanılmıştır. 1933 yılında 

Havayolları Devlet İşletmesi adıyla kurulan ilk ulusal havayolu Eskişehir ile Ankara arasında 

03 Şubat 1933 tarihinde milli nitelikteki ilk uçak seferini gerçekleştirmiştir. Kuruluşunda 

birkaç çadırdan oluşan Güvercinlik Havaalanı’na 1939 yılında bakım amaçlı hangarlar, yeni 

pist ve binalar yapılmıştır. 12 Şubat 1947 tarihinde Güvercinlik ve Atina arasında Devlet 

Hava Yolları ilk yurtdışı uçuşunu gerçekleştirmiştir. 1947’de J. C. White ve Westinghouse 

Electric International Corporation ve Türkiye’nin aralarında, uluslararası havalimanlarının 

yapılacağı Yeşilköy Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı için anlaşma imzalanmıştır. 1951 

yılında inşaatına başlanan Esenboğa Havalimanı 1955 yılında Türkiye’nin tamamen 

donanımlı ikinci uluslararası havalimanı olarak sivil hava hizmetine başlamıştır. İlerleyen 

zamanlarda gelişen ihtiyaçları karşılayabilmek için taksi yolu, apron ve diğer tesislerde 

büyütme ve ekleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. 1994 yılında anahtar teslim usulüyle Dışlar 

“Charter Terminal Binası” mevcut aprona bitişik olarak yaptırılmıştır. Geçen zaman 

içerisinde artan yolcu sayısıyla birlikte terminal kapasiteleri ve standartları yetersiz gelmeye 

başlamıştır ve bu nedenle YİD modeli ile yeni terminal binaları yapılmasına karar verilmiştir. 

23 Ocak 2004’te TAV, Yeni İç Hat - Dış Hat Terminal Binası ve Katlı Otopark ihalesini 15 yıl 

8 ay işletim süresi ile kazanmıştır. 16 Ekim 2006’da açılan Esenboğa Havalimanı yeni 

yapılan terminal binasıyla ülkenin en büyük 2. Havalimanı konumundadır (Ankara Esenboga 

Havalimanı, 2018). 

Mülkiyeti ve havalimanı işletmesi DHMİ’de bulunan Esenboğa Havalimanı Yeni İç 

Hatlar ve Dış Hatlar Terminal’lerinin işletme faaliyetleri YİD yöntemiyle, Tav Esenboğa 

Yatırım ve Yapım ve İşletme A.Ş. tarafından yürütülmektedir.  
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Ankara’nın başkent olmasının yanında sanat ve kültürün siyaset ile bir bütün haline 

geldiği on bin yıla dayanan tarihi geçmişiyle son yıllarda özellikle sağlık turizminin 

gelişmesiyle yabancı yolcularında gelmeye başladığı bir ildir. Ankara’ya gelen yabancı 

yolcuları Türkiye ile ilgili ilk fikir edindikleri yer olan Esenboğa Havalimanı’nın YİD yöntemi 

ile yapılan yeni terminal binası özgün ve çağdaş mimarisiyle karşılamaktadır. Ankara, 

başkent olarak uluslararası ve ulusal siyasetin merkezi konumunda her gün bürokratlara 

modern havalimanı tesisleriyle ev sahipliği yapmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde 

Esenboğa Havalimanı ülkemizin dışa açılan kapısı niteliğindedir ve gelen yabancı 

siyasetçilere karşı ülkemizi en iyi şekilde gösterebileceğimiz ilk noktadır. 

Tablo 18’de Ankara Esenboğa Havalimanı’nın DHMİ verilerine göre 2000 yılı ve 2017 

yılı arasındaki yıllık yolcu trafiği verilmiştir. 

Tablo 18: Ankara Esenboğa Havalimanı Yolcu Trafiği 

Yıllar İç Hat Yolcu Trafiği Dış Hat Yolcu 
Trafiği 

Toplam 

2000 2.800.943 1.226.985 4.027.928 

2001 2.107.013 1.052.302 3.159.315 

2002 1.814.563 1.022.065 2.836.628 

2003 1.773.531 1.010.396 2.783.927 

2004 2.141.047 1.134.678 3.275.725 

2005 2.640.604 1.189.250 3.829.854 

2006 3.287.585 1.259.993 4.547.578 

2007 3.609.122 1.349.006 4.598.128 

2008 4.444.311 1.247.822 5.692.133 

2009 4.490.134 1.094.270 6.084.404 

2010 6.435.221 1.328.693 7.763.914 

2011 7.080.072 1.405.395 8.485.467 

2012 7.679.371 1.593.737 9.273.108 

2013 9.396.832 1.572.228 10.942.060 

2014 9.591.350 1.444.256 11.035.606 

2015 10.562.282 1.551.157 12.113.439 

2016 11.547.240 1.496.876 13.044.116 

2017 13.828.365 1.988.793 15.817.158 

Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 
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4.4. Antalya Havalimanı 

 

1960 yılında hizmete açılan Antalya Havalimanı’nın mülkiyeti ve işletimi DHMİ’ye 

aittir. Yolcu terminallerinin işletmesi TAV Havalimanları ve Alman Havalimanı işletmecisi 

Fraport AG şirketi tarafından eşit olarak yönetilmektedir.  

Antalya Havalimanı, Türkiye’de havalimanları için YİD yönteminin ilk olarak 

uygulandığı havalimanıdır. Yıllık 5 milyon yolcu kapasitesine sahip Yeni Dış Hatlar Terminal 

tesisi 1998 yılında Çelebi Hava Servisi A.Ş. ve Fraport AG ortaklığında hizmet vermeye 

başlamıştır. Terminal 1 1998’de açılmış ve eski terminal kullanım dışı kalmıştır. Turizm 

alanında yaşanan olumlu gelişmeler Antalya ve civarı dört mevsim yerli ve yabancı turistler 

için deniz ve kültür turizmi başta olmak üzere bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Bu olumlu 

gelişmelere bağlı olarak 1988 ve 2001 yılları arasında Antalya Havalimanı’nın uçak trafiği 

toplamda %1410 (DHMİ İstatistik Yıllığı, 2001) artış göstermesiyle mevcut terminal 

kapasitesi yetersiz gelmeye başlamış ve ikinci bir terminal tesisi yapılması ihtiyacı 

doğmuştur.  İkinci Yeni Dış Hatlar Terminali YİD yöntemi ile Çelebi Hava Servisi A.Ş. ve 

Fraport AG ortaklığı tarafından 2005 yılında açılmıştır. 

Fraport AG 1999’da Terminal 1 ‘in %50 işletim hakkını, 2006’da ise tamamını 

devralmıştır. Nisan 2007’de Fraport AG ve İçtaş firması işletme hakkını 31 Aralık 2024 

tarihine kadar almış ve ICF Airports, Fraport AG ve IC İçtaş ortak girişimi adıyla faaliyete 

başlamıştır. ICF Airports İç Hatlar ve Dış Hatlar Terminal 1’in işletim hakkını 2007’nin Eylül 

ayında almış, 2009’da ise inşaatı biten Dış Hatlar Terminal 2’nin işletim hakkını 17 yıllığına 

devralmıştır (Fraport TAV Antalya Airport, 2018).    

Mayıs 2018’de TAV Havalimanları IC İçtaş’ın %49 payının tamamını satın alarak 

Antalya Havalimanı’nı Fraport ile birlikte eşit yönetme hakkına sahip olmuştur (TAV 

Havalimanları Antalya Havalimanı, 2018).  

Tablo 19 ‘da Antalya Havalimanı’nın DHMİ verilerinden elde edilen 2000 yılı ve 2017 

yılı arasındaki yıllık yolcu trafiği verilmiştir. 
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Tablo 19: Antalya Havalimanı Yolcu Trafiği 

Yıllar İç Hat Yolcu Trafiği Dış Hat Yolcu 
Trafiği 

Toplam 

2000 676.925 6.6779.733 7.456.658 

2001 531.835 8.638.634 9.170.469 

2002 584.077 9.750.874 10.334.951 

2003 615.042 9.756.180 10.371.600 

2004 1.092.858 12.563.195 13.656.053 

2005 1.608.749 14.256.114 15.864.863 

2006 2.406.626 12.235.417 14.642.043 

2007 2.550.396 15.159.989 17.710.385 

2008 2.588.054 16.201.203 18.789.257 

2009 3.135.139 15.210.554 18.345.693 

2010 3.694.085 18.318.942 22.013.027 

2011 4.516.485 20.511.172 25.027.657 

2012 4.943.308 20.152.836 25.096.144 

2013 5.526.485 21.492.138 27.018.623 

2014 6.230.885 22.072.307 28.303.192 

2015 6.906.364 20.863.040 27.769.404 

2016 7.048.239 11.720.296 18.768.535 

2017 7.423.766 18.448.685 25.872.541 

Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 
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4.5. Alanya Gazipaşa Havalimanı 

 

Alanya’nın turizm açısından önemli bir bölge olduğu anlaşılmasından sonra 1991 

yılında Gazipaşa’da bir havalimanı yapılmasına karar verilmiştir. Ancak inşaat başladıktan 

sonra yapılan teknik incelemelerde pist yakınında bulunan dağ nedeniyle uçakların 

inememe durumunda tekrar yükselemeyeceği tespit edilmiştir. Bu soruna rağmen projeye 

devam edilmiştir ancak devlet kaynaklarının yetersizliğinden dolayı anca 1999 yılında 

bitirilebildi. Havalimanı uzun yıllar hava trafiğine başlayamadı ve atıl bir durumda kaldı. 

DHMİ mülkiyetinde 1999 yılında yapılan ve yılda 500 bin yolcuya ev sahipliği 

yapabilecek kapasitede 2 bin 144 metrekare terminal alanıyla faaliyete sunulan Gazipaşa 

Havalimanı, 2007 yılında TAV Havalimanları’nın işletme ihalesini kazanmasıyla 25 yıllığına 

Mayıs 2034’e kadar tüm havalimanı işletme hakkı ile TAV Gazipaşa Yapım ve Yatırım 

A.Ş.’ye kiralanmıştır (TAV Faaliyet Raporu , 2017). Yeni yatırımlarıyla 2009 yılında hizmete 

giren Gazipaşa Havalimanı 3 kat daha büyüyerek 15 bin metrekarelik apron sahası 22 bin 

metrekareye kadar genişletilmiştir. Temmuz 2014’te 6 bin 400 metrekarelik yeni terminal 

binası ve iki katına çıkarılan apron park kapasitesi ile yıllık 1,5 milyon yolcu ağırlayacak 

kapasiteye çıkarılmıştır (TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 2018).  

TAV’ın yaptığı büyük yatırımlarla turistler Antalya Havalimanı ve Gazipaşa 

arasındaki 3-4 saat süren mesafeyi yolda boşa vakit harcamadan direk Alanya’ya varma 

imkânına sahip olmuşlardır. Yapılan yurtiçi ve yurtdışı tarifeli seferlerle Alanya turizmi 

canlanırken bölge halkı havalimanı yatırımıyla bölgede istihdam artmıştır. 

Tablo 20‘de Alanya Gazipaşa Havalimanı’nın DHMİ verilerinden elde edilen 2009 yılı 

ve 2017 yılı arasındaki yıllık yolcu trafiği verilmiştir.  
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Tablo 20: Alanya Gazipaşa Havalimanı Yolcu Trafiği 

Yıllar İç Hat Yolcu Trafiği Dış Hat Yolcu 
Trafiği 

Toplam 

2009 - - - 

2010 4.684 - 4.684 

2011 4.192 9.938 14.130 

2012 3.854 75.886 79.740 

2013 110.590 227.932 338.522 

2014 319.578 405.264 724.842 

2015 403.792 510.225 914.017 

2016 411.471 307.247 718.718 

2017 478.837 342.341 821.178 

Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 

 

4.6. Zafer Havalimanı 

 

Kütahya, Afyon ve Uşak illerinin hava ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgesel 

özellikli havalimanı olarak DHMİ tarafından YİD yöntemi kapsamında ihaleyi kazanan IC 

İçtaş İnşaat A.Ş.’ye yaptırılmıştır. İnşaat 36 ay yatırım süresine rağmen 18 ayda bitirilerek 

havalimanı Kasım 2012 tarihinde bitirilmiştir.  YİD yöntemi kapsamında havalimanın 29 yıl 

11 ay süreyle işletim hakkı IC İçtaş şirketine verilmiştir. İç hat uçuşlarla 2012 yılında faaliyet 

açılan bölgesel havalimanı 2013’te yurtdışı uçuşlarına da başlamıştır (Zafer Airport, 2018). 

Türkiye’nin en büyük dördüncü havalimanı olarak düşünülen Zafer Havalimanı ne 

yazık ki beklenen talebi görmemiştir. Sayıştay’ın 2017 DHMİ Denetim Raporu’na göre Zafer 

Havalimanı öngörülen yolcu trafiğinin çok altında kalmıştır. Sözleşmede belirlenen yolcu 

sayısına ulaşılamadığı için DHMİ gerçekleşen ve vaad edilen yolcu sayısı arasındaki fark 

işletmeci şirkete ödemek durumundadır. Bu bedel iç hatlarda yolcu başı 2 Euro, dış hatlarda 

ise 10 Euro olarak belirlenmiştir. Sonuçlar Zafer Havalimanı’nın gereken şekilde 

çalıştırılamadığını ve bu nedenle bu durum süreklilik göstermesi halinde DHMİ’nin 

finansman yükünün gittikçe artacağını göstermektedir. 
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Bu durum gösteriyor ki, yolcu talep oranı ve potansiyel yolcu sayısı fazla olmayan 

yerlerde YİD yöntemi kapsamında yapılacak havalimanı proje, ihale ve işletim döneminde 

risklerin projenin ortakları arasında eşit bir şekilde dağıtılması, garanti verilecek yolcu 

sayısını DHMİ’yi ek finansal yük altına sokmayacak şekilde belirlemek büyük önem arz 

etmektedir. Bölgenin coğrafi ve demografik özellikleri, gerçekleşen sefer sayısı gibi 

değişkenlik gösteren özellikler göz önünde bulundurularak projenin işletim süresinin ve 

yatırım bedelinin belirlenmesi bir diğer dikkat edilecek konudur.  

Tablo 21’de Sayıştay Başkanlığı’nın 2017 DHMİ Denetim Raporu sonuçlarına göre 

Zafer Havalimanın da gerçekleşen ve garanti verilen yolcu sayıları verilmiştir.  

 

Tablo 21:Zafer Havalimanı Garanti Verilen ve Gerçekleşen Yolcu Sayıları 

Yıllar Garanti Edilen 
Yolcu Sayısı  

Gerçekleşen 
Yolcu Sayısı 

Gerçekleşme 
% 

Ödenen 
Garanti (Avro) 

2012 (24.11-31.12.2012) 85.000 1.522 2 446.956 

2013 909.500 43.672 5 4.637.056 

2014 968.618 41.876 4 4.936.732 

2015 1.026.695 42.276 4 5.524.494 

2016 1.083.205 41.188 4 5.581.610 

Toplam 4.073.018 170.534 4 20.856.848 

Kaynak: (Sayıştay Denetim Raporu, 2017) 

 

Tablo 22’de Zafer Havalimanına ait DHMİ verilerine göre 2009 yılı ve 2017 yılı 

arasındaki yıllık yolcu trafiği verilmiştir.  
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Tablo 22: Zafer Havalimanı Yolcu Trafiği 

Yıllar İç Hat Yolcu Trafiği Dış Hat Yolcu 
Trafiği 

Toplam 

2009 - - - 

2010 - - - 

2011 - - - 

2012 3.181 - 3.181 

2013 63.872 20.902 84.774 

2014 60.303 26.274 86.577 

2015 70.570 23.304 93.874 

2016 67.281 19.452 86.733 

2017 81.941 21.423 103.364 

Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 

 

4.7 Muğla Dalaman Havalimanı 
 

Türkiye’de yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak tercih ettiği en gözde tatil 

yerlerinden olan Fethiye, Göcek, Kaş, Kalkan, Dalyan ve Marmaris’i bünyesinde bulunduran 

bir bölgede yer almasından dolayı bölgesel havalimanı niteliği taşımaktadır ve özellikle yaz 

sezonunda Türkiye’nin en yoğun uçak trafiğine sahip havalimanları arasındadır.  

Muğla Dalaman Havalimanı inşaatına 1976 yılında başlanmış ve 1981 yılında 

bitirilerek uluslararası hava trafiğine Hava Meydanı statüsünde açılmıştır. DHMİ’nin 

29.08.1989 tarih ve 90 sayılı kararıyla havalimanı olarak teşkilatlandırılmıştır. Havalimanı 

intifa hakkı DHMİ ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait sivil askeri statüde hizmet 

vermektedir (Muğla Dalaman Havalimanı, 2018).  

Dalaman Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali DHMİ tarafından 2003 yılında YİD 

yöntemi ile ihale edilerek, yapım ve işletim ihalesini kazanan YDA Group bünyesinde kurulan 

ATM Havalimanı Yapım ve İşletme A.Ş aracılığıyla 2006 yılından beri işletilmektedir. YDA 

Group, DHMİ’nin 2014 yılında düzenlediği ihaleyle 2006 yılından beri Dış Hatlar Terminali’ni 

işletmekte olduğu Dalaman Havalimanı’nın İç ve Dış Hatlar Terminal’lerinin işletme hakkını 

26 yıllığına YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş. olarak kazanmıştır (DHMİ İşletme 

Bütçesi, 2017). 
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YDA Group tarafından yapımına 2015 yılında başlanan ve 2018 yılı sonunda bitmesi 

planlanan Yeni Terminal Binası yıllık toplam yolcu kapasitesi 15 milyona çıkmasıyla bölge 

turizmine ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı tahmin edilmektedir. Yapılan bu 

büyük yatırımla bölgeye değer kazandırırken aynı zamanda havalimanı daha modern ve 

daha konforlu bir tesis haline dönüşmüş olacaktır (YDA Dalaman Airport, 2018). 

Tablo 23’te Muğla Dalaman Havalimanına ait DHMİ verilerinden elde edilen 2000 yılı 

ve 2017 yılı arasındaki yıllık yolcu trafiği verilmiştir.  

 

Tablo 23: Muğla Dalaman Havalimanı Yıllık Yolcu Trafiği 

Yıllar İç Hat Yolcu Trafiği Dış Hat Yolcu Trafiği Toplam 

2000 272.941 1.566.761 1.839.702 

2001 168.472 1.978.749 2.147.221 

2002 182.455 2.191.846 2.374.301 

2003 166.072 2.089.002 2.255.074 

2004 189.977 2.557.577 2.747.454 

2005 288.548 2.882.680 3.171.228 

2006 359.663 2.348.319 2.707.982 

2007 398.814 2.497.153 2.895.967 

2008 437.174 2.771.494 3.208.668 

2009 464.729 2.883.267 3.347.996 

2010 593.660 3.192.119 3.785.779 

2011 696.644 3.035.730 3.732.374 

2012 827.197 2.984.203 3.811.958 

2013 851.704 3.203.926 4.055.630 

2014 1.012.396 3.297.084 4.309.480 

2015 1.229.318 3.152.765 4.382.083 

2016 1.279.611 1.822.291 3.101.902 

2017 1.461.033 2.257.735 3.718.768 

Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 
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4.8 Muğla Bodrum Milas Havalimanı 

 

Ege Bölgesi’nde yolcu trafiğinin en yoğun yaşandığı havalimanları arasındadır. Yerli 

ve yabancı her yıl milyonlarca yolcu Bodrum Havalimanı’nı kullanmaktadır. Bu havalimanı 

doğal, kültürel ve tarihi özellikleriyle ön plana çıkan bir bölgede yer almanın avantajını 

yaşamaktadır. Bölge doğası ve deniziyle tatil ve iş amaçlı seyahatlerinde özellikle son 

yıllarda çok sayıda insanın gözdesi olmuş durumdadır. Bu durum her yıl artarak yolcu 

sayılarına yansımaktadır. 

Muğla Bodrum Milas Havalimanı 1997 yılında DHMİ mülkiyet ve işletiminde 

uluslararası hava trafiğine açılmıştır. Ege Bölgesi’nin en yoğun havalimanlarından biri olan 

Milas Bodrum Havalimanı yıllık 5 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitededir. Havalimanı 

1997’de yapılan terminal binası ile iç ve dış hat yolculara hizmet verirken, 30 Nisan 1998’de 

yapılan yeni binası ile iç hatlar ve dış hatlar olarak hizmet vermeye devam etmiştir. Daha 

sonraki yıllarda artan yolcu sayıları nedeniyle YİD yöntemi kapsamında Mondial Milas 

Bodrum Havalimanı Uluslararası Terminal İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş. tarafından Mayıs 

2012’de yeni dış hatlar terminali inşa edilerek işletim faaliyetlerine başlanmıştır. 1998’de 

yapılan dış hatlar binası da iç hatlar terminali olarak kullanıma geçmiştir (Muğla Milas-

Bodrum Havalimanı, 208).  

Mart 2014’te TAV Havalimanları 20 yıllığına Milas Bodrum Havalimanın işletme hakkı 

ihalesini kazanmıştır. İç Hatlar Terminali’nin işletmesini 15 Temmuz 2014’te, Dış Hatlar 

Terminali’nin işletmesini ise Ekim 2015’te devralmıştır (TAV Milas-Bodrum Havalimanı, 

2018).  

Bodrum’un gözde bir tatil merkezi olduğunu göz önünde bulundurarak İsviçre’nin 

özel jet bakımı yapan kuruluşu AMAC Aerospace 15 milyon dolar yatırım yaparak Bodrum 

Havalimanı’na 2018 yılında uçak bakım merkezi kurdu. Merkez, Bodrum’a özel jetleriyle 

gelen iş adamları tatillerini geçirirken jetlerinin bakım hizmetini gerçekleştirebilecek ve bu 

sayede ülke ekonomisine de katkı sağlamış olacaktır (T.C. Milas Kaymakamlığı, 2018).  

Tablo 24’te Muğla Bodrum Milas Havalimanına ait DHMİ verilerinden elde edilen 

2000 yılı ve 2017 yılı arasındaki yıllık yolcu trafiği verilmiştir.  
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Tablo 24: Muğla Bodrum Milas Havalimanı Yıllık Yolcu Trafiği 

Yıllar İç Hat Yolcu Trafiği Dış Hat Yolcu 
Trafiği 

Toplam 

2000 272.525 835.444 1.107.969 

2001 248.264 1.038.039 1.286.303 

2002 269.008 1.350.505 1.619.513 

2003 277.819 1.321.749 1.599.568 

2004 385.365 1.641.259 2.036.624 

2005 572.209 1.922.119 2.494.328 

2006 797.410 1.578.068 2.375.478 

2007 825.510 1.752.590 2.578.100 

2008 846.068 1.903.720 2.749.788 

2009 970.337 1.810.607 2.780.944 

2010 1.166.018 1.919.169 3.085.187 

2011 1.396.493 1.991.842 3.388.335 

2012 1.614.314 1.916.146 3.530.460 

2013 1.738.027 1.890.293 3.628.320 

2014 2.011.444 1.835.103 3.846.547 

2015 2.309.115 1.568.758 3.877.873 

2016 2.312.042 909.734 3.221.776 

2017 2.576.262 925.268 3.501.530 

Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 
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4.9. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 

 

Sabiha Gökçen Havalimanı, esasında sadece İstanbul’da ikinci bir havalimanı 

olması amacıyla yapılmamıştır. 08 Ekim 1987 tarihinde verilen 09 (87/06) sayılı Savunma 

Sanayi İcra Komitesi Kararı’na istinaden Kurtköy’de yapılması kararlaştırılan İleri Teknoloji 

Endüstri Parkı (İTEP) Projesi’nin bir parçası olarak yapılmıştır. Bu projenin doğuşu 

1980’lerin başında o dönemin Başbakanı merhum Turgut Özal’ın, Amerika, Almanya, 

Fransa ve diğer birçok Avrupa ülkesinde uzun süredir uygulanan İTEP modelini 

benimsemesine ve uygulamak istemesine dayanmaktadır. İTEP modelini aşağıdaki gibi 

özetlemek mümkündür: 

- Havacılık alanında üretimin üstün teknoloji kullanılarak yapılması 

- Serbestleşmiş bir bölge oluşturularak üretimi yapılan ürün ve hizmetlerin 

pazarlamasının yapılması ve uluslararası ilişkilerin rahatça yürütülebilmesi 

- Üstün teknoloji üretimine Araştırma-Geliştirme (AR-GE)  ve akademik alanda 

destek vermek amacıyla üstün teknoloji enstitüsü yapılması 

- Yapılacak merkezin kolay erişim imkânına sahip olması amacıyla bir havalimanı 

yapılarak destek verilmesi 

Bu proje için ihtiyaç duyulan planlamanın yapılması, koordinasyonun sağlanması, 

altyapısal yatırımlar ve kamulaştırma için Savunma Sanayi Başkanlığı’na (SSB) görev 

verilmiş, yatırımın finansmanın ise Savunma Sanayi Destekleme Fonu tarafından 

karşılanmasına karar verilmiştir. 20 Nisan 1988 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu Kararı’yla 

Pendik Kurtköy bölgesinde 13 milyon metrekare büyüklüğünde bir alan bu proje kapsamında 

kamulaştırılmıştır. İTEP Projesi’nin ülkemizin özellikle savunma sanayisinin üstün teknoloji 

ihtiyaçlarının devlet kaynaklarıyla karşılanması ve gerek görülen dinamizm, bilim ve teknoloji 

altyapısı oluşumunun desteklenmesi amacıyla 25 yılda bitirilmesi öngörülmüştür. (Erel, 

2010).  

İTEP’in ilk master planı 1993 yılında bitirilmiştir. Bu plan kapsamında belirlenen 

hedeflere ulaşabilmek amacıyla bir havalimanı, teknopark, uçak bakımlarının ve 

onarımlarının yapılacağı bir tesis,  ticari ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirileceği bir bölge 

oluşturulması kararlaştırılmıştır (DPT Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2000).  
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Atatürk Havalimanı’nda artan yolcu trafiği değerlendirilerek Anadolu Yakası’nın 

ihtiyacını karşılayarak gelir elde etmek, diğer projeler için finansman kaynağı sağlamak 

gerekçesiyle havalimanının yapılmasına karar verilmiştir. O dönemde İTEP, Güneydoğu 

Anadolu Projesi’nden sonra ülkenin yapılacak en büyük projesi olarak görülmektedir. 

Yapılması 1987’de planlanan havalimanının yapılmasına kısıtlı devlet kaynakları nedeniyle 

ancak 08 Şubat 1998’de Milli Savunma Bakanlığı’na Nato Enfrastrüktür Daire Başkanlığı 

tarafından temel atılmasıyla başlanmıştır. Bugüne kadar yapılan diğer tüm havalimanları 

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı DLH tarafından inşa edilirken bu havalimanının ise Milli 

Savunma Bakanlığı kaynakları ile yaptırılması bir ilktir. İnşaat başladıktan sonra 17 Aralık 

1998 Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda havalimanına Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi 

kızı, dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’in adı verilmiştir.  

Elde edilecek gelir ile ülke savunma sanayisinin desteklenmesi ve TSK’nın 

ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanan Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletimini 

gerçekleştirmek için 27 Ocak 2000 tarihinde kamu sermayeli bir şirket olarak Havaalanı 

İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) Savunma Sanayii Bakanlığı’na bağlı olarak 

kurulmuştur (HEAŞ, 2018). 2000 yılı sonlarında inşaatı bitirilen havalimanına ilk sefer 08 

Ocak 2001’de gerçekleştirilmiştir. Ancak ilk yıllarda havalimanı için beklenen talep 

gerçekleşmemiştir.  

İTEP Projesi’ne ilk önce havalimanı yapılarak başlanılması ilerleyen yıllarda eleştiri 

alan bir konu olmuştur. Zira bu projenin hedefi adından da anlaşılacağı gibi üstün teknolojik 

özelliklere sahip ürün ve hizmet üretilmesi, üretimi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin 

pazarlama faaliyetlerinin yapılması ve dış ülkelere bakım ve onarım hizmeti vermektir. 

Havalimanı ise bu projede uluslararası ilişkilerin kolaylıkla yürütülmesini sağlayacak bir 

araçtır. Proje için gelir elde etmek amacıyla havalimanının öncelikli yapılmasının yerine, 

günün şartlarında çevre ülkelere uçak bakım ve onarım hizmeti sağlanarakta gelir elde 

edilebileceği; projenin gerçekleşmesinde araç olarak düşünülen havalimanının amaç haline 

geldiği konusu bu eleştirilerin dayanak noktasıdır (Karaca, 2015, s. 68). Yaklaşık olarak 

geçen 30 yıl değerlendirildiğinde 2013’te tamamlanması amaçlanan proje kapsamında 

havalimanı hızlı bir şekilde yapılıp geliştirilirken, diğer konularla ilgili gelişmelerin ağır bir 

şekilde ilerlediği gerçeği yapılan eleştirilerin haklı çıktığını göstermektedir. Tez konumuzun 

dışında kaldığı için bu eleştirilerle ilgili İTEP Projesi’nin diğer unsurlarının sadece faaliyete 

geçiş yılları ile ilgili kısa bilgi verilecektir.  
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Havacılık Bakım-Onarım Modifikasyon Merkezi (HABOM): SSB ve THTY Teknik 

A.Ş.’nin 2004’te İTEP kapsamında uçak bakım tesisi için 25 yıl kiralamalı sözleşme 

imzalamasıyla süreç başlamıştır ve 2013 yılında HABOM faaliyete geçmiştir. 

Teknopark İstanbul: bir teknoloji üssü AR-GE merkezi olarak 2010 yılında Teknopark 

İstanbul A.Ş. kurulmuştur ve 2013 yılında hizmet vermeye başlamıştır. 

Serbest bölge: İTEP Projesi kapsamında ticari ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesi 

amacıyla kurulması planlanan serbest bölgeyle ilgili henüz bir girişim bulunmamaktadır. 

Yıllık 3 milyon 500 bin yolcu kapasitesiyle yolcu kapasitesiyle hava trafiğine açılan 

Sabiha Gökçen Havalimanı Türkiye’nin özel bir şirket tarafından işletilen ilk havalimanıdır. 

Havalimanı hizmete açıldığı ilk yıllarda atıl durumda kalmış beklenen talebi görmemiştir. 

Faaliyete geçtiği ilk yıl 47.377 yolcuya hizmet veren havalimanı yolcu sayısında ilerleyen 

yıllarda düzenli bir artış izlense de sayı 2005’te 1 milyon bile olmamıştır. Bu durum 

havalimanı yatırımından zarar edilmesine ve ülke ekonomisine katkı sağlanamamasına 

neden olmuştur. Kamuoyu ve basında da Sabiha Gökçen Havalimanı’nın bu durumu ile ilgili 

olumsuz eleştiriler yapılmıştır.  

Tablo 25’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na ait DHMİ resmi internet sitesinden elde 

edilen 2001 ve 2017 yılı arasındaki yıllık yolcu trafiği verilmiştir. 
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Tablo 25: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yolcu Trafiği 

Yıllar İç Hat Yolcu Trafiği Dış Hat Yolcu 
Trafiği 

Toplam 

2001 11.924 35.453 47.377 

2002 2.975 127.302 130.277 

2003 2.826 154.346 157.172 

2004 10.323 235.278 245.601 

2005 559.824 459.922 1.019.746 

2006 2.153.561 762.893 2.916.454 

2007 2.563.283 1.228.342 3.791.625 

2008 2.789.743 1.562-8.967 4.358.710 

2009 4.547.673 2.092.285 6.640.230 

2010 7.665.021 3.933.005 11.598.026 

2011 9.117.049 4.571.930 13.688.979 

2012 9.752.385 5.120.525 14.872.910 

2013 12.029.274 6.183.166 18.842.440 

2014 14.955.571 8.539.075 23.494.646 

2015 18.525.649 9.583.089 28.108.738 

2016 20.196.261 9.471.592 29.667.853 

2017 21.075.833 10.310.205 31.386.038 

Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kararına istinaden kargo taşımacılığının Atatürk 

Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen Havalimanı’na yönlendirilmesiyle bu havalimanı değer 

kazanmış ve sonrasında uygulanmaya başlanan “Bölgesel Havacılık Projesi” ile 2004’ten 

sonra yük, yolcu ve uçak trafiğinde çok ciddi artış gerçekleşmiştir. Bu girişimlerle 

havalimanının ülke ekonomisine katkı kazandırması sağlanmıştır. 2002’de 130.277 olan 

toplam yolcu sayısı 2007’ye gelindiğinde %2810 artış göstererek 3.791.625 olmuştur. Yolcu 

sayılarında gözlenen sürekli artış önemli bir merkez haline gelmesini sağlamıştır 

(Havaalanları Daire Başkanlığı, 2009). 
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Her kesimden vatandaşın uçakla seyahat etme imkânına sahip olmasını hedefleyen 

Bölgesel Havacılık Politikası uygulanmaya başlamasından sonra atıl durumda kalan 

havalimanlarının aktif hale getirilmeye çalışılması ve özel havayolu şirketlerinin açılarak 

serbest piyasada bilet fiyatlarının ucuzlamasına imkân tanınmasıyla havacılık sektöründe 

köklü değişmeler yaşanmıştır. Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı’nın gelişmesindeki 

ana faktör 1990 yılında kurulmasına rağmen 2005’te düşük maliyetli havayolu olarak faaliyet 

göstermeye başlayan Pegasus Havayolları’nın ana uçuş merkezi olarak burayı kullanması 

hem de ucuz bilet satarak havayolu ulaşımına talep arttırması olmuştur. Pegasus uçuş 

noktalarını sürekli arttırarak yolcu sayılarını da arttırmayı başarmıştır. 

Sivil Havacılık alanında yaşanan bu hızlı gelişmelerle havalimanının yıllık toplam 

yolcu sayısı 2007 yılında 4 milyona yaklaşmıştır. Tam kapasite hizmet vermeye başlayan 

havalimanında süreklilik gösteren yolcu ve uçak trafik artışı dolayısıyla yeni bir tesis 

yapılması ihtiyacı doğmuştur. Sivil Savunma Başkanlığı yapılması zorunlu hale gelen yeni 

tesislerin özel sektör tarafından yapılması amacı ile 07 Temmuz 2007’de “Sabiha Gökçen 

Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal Binası ve Ekleri Projesi’nin Yap-İşlet-Devret Yöntemi 

Çerçevesinde Yaptırılması” ve 20 yıl süreyle işletim hakkını kapsayan bir ihale yapmıştır. 

İhaleye katılacak firmalara uluslararası bir terminal tesisi yapmış olması veya minimum üç 

yıl en az beş milyon yolcu kapasitesine sahip bir terminal işletimi yapmak koşulu konmuştur. 

Bunula birlikte yeni terminalin yılda 10 milyon yolcu kapasitesine uygun olacak şekilde 

yaptırılması hükmü de yer almıştır. Beş konsorsiyumun katıldığı ihale kıran kırana geçerek 

14 saat sürmüştür ve gece yarısı sonlanmıştır. İhaleye katılan Şirketler aşağıda verilmiştir 

(Limak, 2007): 

- Limak İnşaat A.Ş. - GMR Infrastructure L.T.D.- Malaysia Airport Holding Berhard 

konsorsiyumu 

- İçtaş İnşaat A.Ş.- Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide konsorsiyumu 

- Çukurova Holding A.Ş. – Julius Meinly Investment – N.V. Aeroporto Di Venezia 

Marco Polo Save D-Spa konsorsiyumu 

- Mak-Yol İnşaat A.Ş. - Eti Bakır A.Ş. – Airport Propsty Managemen Group 

konsorsiyumu 

- TAV Havalimanları Holding A.Ş – Esas Holding A.Ş konsorsiyumu 
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Kapılı zarf usulü yapılan ihalenin ilk turunda Çukurova Holding A.Ş.’nin ortaklığındaki 

konsorsiyum 945 milyon Euro ile en yüksek teklifi vermiştir. 15. turda rakamın 1 milyar 540 

milyon Euro’ya ulaşmasıyla TAV ve Esas Holding konsorsiyumu ihaleden çekilmiştir. 22. 

turda Çukurova Grubu’nun 1 milyar 750 milyon Euro teklif vermesiyle Mak-Yol Girişim Grubu 

da ihaleden çekilmiştir. Limak konsorsiyumunun 32. Turda 1 milyar 871 milyon Euro teklifi 

üstüne Çukurova Grubu da ihaleden çekilmiştir ve ihale Limak konsorsiyumuyla İçtaş İnşaat 

Fraport konsorsiyumu karşılıklı çekişmesiyle devam etmiştir. 37. yani son tura gelindiğinde 

Limak konsorsiyumunun 1 milyar 391 milyon Euro teklifi üzerine İçtaş İnşaat-Fraport 

konsorsiyumu teklif veremeyerek ihaleden çekilmesiyle, Limak konsorsiyumu ihaleyi 

kazanan taraf olmuştur. İhale sonrasında Limak konsorsiyumu ihale komisyonunun jest 

isteğini geri çevirmeyerek bedeli 1 milyar 932 milyon Euro yapmıştır. Sonuç olarak Limak’ın 

liderliğindeki konsorsiyum KDV dahil 2 milyar 279 milyon Euro’ya (3 milyar 1 milyon Dolar) 

YİD kapsamında Yeni Dış Hatlar Terminalinin yapılması ve 20 yıl işletim hakkını kazanmıştır 

(Hürriyet Gazatesi, 2007).  

HEAŞ bu ihale kapsamında 01 Mayıs 2008 tarihi itibariyle Yer Hizmetleri ve Terminal 

İşletmeciliğini Limak-GMR-Malaysia Airports Holdings Berhad ortaklığının kurduğu İstanbul 

Sabiha Gökçen Havalimanı Yapım Yatırım ve İşletim A.Ş’ye (İSG) devrederek Sabiha 

Gökçen Havalimanı’nın Meydan Otoritesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir (HEAŞ, 

2018). 

Dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ihale kapsamında 20 yıl süresince taksit 

taksit ödenecek olan ihale bedelinin ilk taksidini 2011 yılının Şubat ayında alırken; bu 

paranın ülkemiz savunma sanayisinin geliştirilmesi için harcanacağını açıklayarak ilk 

yapıldığı yıllarda zarar ettiği için olumsuz eleştiriler alan bu havalimanının hükümetin 

havacılık alanında başarılı politikaları neticesinde bir gelir kaynağına dönüştüğünü 

belirtmiştir (Hürriyet Gazetesi, 2011). 
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YİD projesi kapsamında 18 ay gibi rekor sürede bitirilerek yeni terminal binası ve 

ekleri 31 Ekim 2009 tarihinde faaliyete geçmiştir. İSG mevcut terminallere ek olarak 

havalimanı otoparkının işletilmesi, yer operasyonu, kargo terminali, uçak yakıt ikmalinin 

sağlanması, havalimanı otelinin ve genel havacılık salonunun da işletme hakkını 20 yıllığına 

devralmıştır. Sabiha Gökçen Havalimanı yapılan bu yatırımla Avrupa’da sıfırdan yapılan en 

yeni havalimanı ve 2002-2009 yıllarında en çok büyüyen havalimanı olma özelliklerine 

sahiptir (İSG, 2018). 

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen bu gelişmelere bağlı olarak artan 

yolcu sayıları ile Atatürk Havalimanı için yoğunluğun azalmasına talebin kaymasına yol 

açmıştır. Dünya çapında havacılık ile ilgili haber ve analiz sitesi “anna.aero” Sabiha Gökçen 

Havalimanı’nı 2009 ve 2010’da Avrupa’nın 5-10 milyon yolcu kapasitesine sahip, 2011 ve 

2014’te ise 10 milyon ve üstü yolcu kapasitesine sahip havalimanları arasında yolcu trafiğini 

en fazla arttıran havalimanı seçilmiştir. 2013 yılında ise uçuş noktasını en fazla arttıran 

havalimanı seçilmiştir (İSG, 2018).Yıllar itibariyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2008 ve 

2017 yılları arasında yolcu sayılarında meydana gelen artış oranı yüzdesi Şekil 9’da 

verilmiştir. 
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Şekil 9: Yolcu Sayılarında Meydan Gelen Yıllık Artış Oranı (%) 

Kaynak: (DHMİ İstatistikler, 2018) 

Yıllar içerisinde gerçekleşen yolcu sayılarındaki artış miktarına bakıldığında Bölgesel 

Havacılık Politikaları’nın etkisi ve 2008 yılında YİD yöntemi kapsamında havalimanı özel bir 

şirket tarafından işletilmeye başlanmasıyla birlikte 2009 yılında bir önceki yıla göre toplam 

yolcu sayısında  %52 artış yaşanırken, yeni terminal binasının hizmete açılmasıyla 2010 

yılında gerçekleşen %71’lik artış miktarı havalimanına talebin ne denli arttığını 

göstermektedir. Bu artışta havalimanında gerçekleşen uçuş noktalarının arttırılmasının da 

payı büyüktür. 2016 yılında ise özellikle dış hat uçuşlarında görülen düşüşün ortaya 

çıkmasında Rusya ile yaşanan uluslararası sorunların etkisi bulunmaktadır. İlişkilerin 

düzelmesiyle birlikte 2017 yılında yolcu sayılarının artığı görülmektedir.  
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Sabiha Gökçen Havalimanı sivil havacılık sektörüne yeni bir hizmet anlayışı 

getirmiştir. 2005 yılında düşük maliyetli havayolu politikası ile Pegasus Havayolları’nın, 

Sabiha Gökçen Havalimanı’nı ana uçuş merkezi olarak kullanarak hem yurtiçi hem de yurt 

dışı uçak trafiğini hızlı bir şekilde arttırması bu alanda talep olduğunu göstermiştir. Gelişen 

yeni havayolu işletmeciliği anlayışıyla sektörde rekabete ayak uydurabilmek amacıyla, dış 

hat uçuşları ağırlıklı olan ve kaliteli hizmet anlayışıyla uçuşlarında yüksek fiyatlarla bilet 

satan THY’ye bağlı olarak 2008’de “Anadolu Jet” faaliyete geçmiştir (Anadolu Jet, 2018). 

Sabiha Gökçen Havalimanı’nı uçuş merkezi olarak kullanan Anadolu Jet “uçmayan 

kalmasın” politikasıyla yola çıkarak ücret stratejisini ve hedef aldığı kitleyi göstermektedir. 

2009 yılından beri ACI Europe tarafından 7 yıl üst üste “Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen 

Havalimanı” Sabiha Gökçen Havalimanı 2017 yılında 31.3 milyon yolcuya ev sahipliği 

yapmasıyla birlikte havalimanını genişletme kararı alınmıştır. İSG tarafından yaptırılan İç 

Hatlar Terminali Ek Binası 31 Temmuz 2018’de hizmete açılmıştır. Yeni yapılan ek bina ile 

yıllık yolcu kapasitesi 33 milyondan 41 milyona çıkarılmıştır.   

30 Nisan 2014’te GMR Group, 31 Aralık 2014’te ise Limak Holding’in sahip olduğu 

hisseleri Malaysia Airports Holdings Berhad’a satmasıyla MAHB hisselerin tümüne sahip 

olmuştur ve İSG, MAHB iştirakinde hizmet vermeye devam etmektedir (Sabiha Gokcen 

Havalimani, 2018). 
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BÖLÜM 5: YÖNTEM VE BULGULAR 
 

5.1. Yöntem 
 

Tez çalışmasının bu bölümünde Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Yeni Dış Hatlar 

Terminali ve Ekleri’nin 2009 yılında Yap-İşlet-Devret yöntemi ile yapılmasının havalimanının 

yönetim ve işletmecilik anlayışında nasıl değişikliklere yol açtığı ve beklentileri karşılayıp 

karşılamadığı konularının incelenmesi için nitel bir çalışma yapılmıştır. 

Çalışmada yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşme tekniği ile veri toplanmıştır. 

Verilerin elde edilebilmesi için hazırlanan görüşme sorularının meydan otoritesi HEAŞ ve 

YİD kapsamında terminal işletmeciliğini yürüten İSG A.Ş. kurumlarının on üst düzey 

yöneticisini kapsayan bir gruba sorulmasının yeterli olacağı düşünülmüştür. Katılımcıların 

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uzun yıllardır yönetici olarak görev aldıkları için 

araştırmanın amacına uygun olarak seçildiklerini söylemek mümkündür. Yarı yapılandırılmış 

görüşmelerle elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve yorumlanmıştır.  

5.2. Bulgular 
 

5.2.1.Araştırma Soruları 

 

Sorular YİD kapsamında 2009 yılından beri Yeni Dış Hatlar Terminali ve Ekleri İSG 

A.Ş. tarafından işletilen Sabiha Gökçen Havalimanı’nın değişen durumunu ve yöneticilerin 

görüşlerini ortaya koyacak biçimde hazırlanmıştır. Tablo 26’da katılımcılara yöneltilen 

araştırma soruları verilmiştir. 

Tablo 26: Araştırma Soruları 

Soru 
Numarası 
 

Soru Cümlesi 

1 Sabiha Gökçen Havalimanı için Yap-İşlet-Devret yöntemine neden ihtiyaç duyulmuştur? 

2 Yap-İşlet-Devret yönteminin Sabiha Gökçen Havalimanı için avantajları nelerdir? 

3 Yap-İşlet-Devret yönteminin Sabiha Gökçen Havalimanı için dezavantajları nelerdir? 

4 Yap-İşlet-Devret yöntemi ile havalimanının işletmecilik anlayışı değişmiş midir? 

5 Yap-İşlet-Devret yöntemi Sabiha Gökçen Havalimanı için beklentileri karşılamış mıdır? 
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5.2.2. Verilerin Değerlendirilmesi 
 

Bu bölümde katılımcılara yöneltilen soruların cevapları tek tek incelenerek 

yorumlanacaktır. 

5.2.2.1. Sabiha Gökçen Havalimanı için Yap-İşlet-Devret yöntemine neden 

ihtiyaç duyulmuştur? Sorunun Analizi 

Katılımcıların verdiği cevaplar Tablo 27’de verilmiştir. 

Tablo 27:Sabiha Gökçen Havalimanı için Yap-İşlet-Devret yöntemine neden ihtiyaç 

duyulmuştur? Sorusunun Cevapları 

 
Katılımcı 

 
Cevaplar 

Katılımcı 1 Havalimanında yolcu ve uçuş trafiği arttıkça altyapı ihtiyaçlarının artması ve 
bütçe sıkıntısı nedeniyle yeni yatırımların zamanında karşılanamaması 

Katılımcı 2 Pegasus Havayolları’nın Sabiha Gökçen’i ana üssü seçmesinden sonra artan 
yolcu sayısı karşısında terminal binasının yetersiz kalması ve yeni terminal 
için devlet kaynaklarının yetersizliği   

Katılımcı 3 Havalimanının yolcu ve uçak sayılarındaki büyümeye paralel olarak yönetim 
yapısının aynı paralelde gelişememesi ve işletmecilik anlamında yaşanan 
sıkıntılar 

Katılımcı 4 Yolcu sayılarındaki artışa bağlı olarak yeni bir terminal, otopark ve apron gibi 
yüksek maliyetli ihtiyaçların ortaya çıkması ve yatırımların 
gerçekleştirilememesi 

Katılımcı 5 Havalimanında gerçekleşen faaliyetler arttıkça yönetimsel ve idari anlamda 
boşlukların oluşması, personelin nitelik olarak yetersiz kalması 

Katılımcı 6 Terminal işletmeciliği, yer hizmetleri, yolcu hizmetleri, akaryakıt hizmetleri gibi 
bütün havacılık hizmetlerinin tek bir kuruma bağlı olması doğrultusunda 
yaşanan karmaşa ile gelişen yönetimsel ve operasyonel aksaklıklar 

Katılımcı 7 Tüm havalimanı faaliyetlerinin tek bir elden yapılması ile idarenin yetersiz 
kalması ve uçuş emniyeti konusuna gereken önemin gösterilememesi. 
Yapılması zorunlu hale gelen daha modern ve daha büyük yolcu kapasiteli bir 
terminal binası ihtiyacı 

Katılımcı 8 Havalimanına talebin artması sonunda yeni bir terminal binası ve finansman 
kaynağına ihtiyaç duyulması 

Katılımcı 9 Pegasus Havayolları’nın seferleri ve yolcu sayıları arttıkça mevcut terminalin 
ve uçaklar için park pozisyonlarının yetersizliği 

Katılımcı 10 Uçuş ve yolcu sayılarının artmasına paralel gelişen daha büyük bir tesis 
ihtiyacına rağmen yatırımların devlet tarafından yapılamaması 
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Araştırma için görüşme yapılan katılımcılar tarafından “Sabiha Gökçen Havalimanı 

için Yap-İşlet-Devret yöntemine neden ihtiyaç duyulmuştur?” sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde havalimanında uzun yıllardır birçok kademede üst düzey yönetici olarak 

görev alan bu kişilerden ikisi özellikle Pegasus Havayolları’nın Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 

ana uçuş merkezi seçmesiyle birlikte meydana gelen uçuş ve yolcu trafiğindeki artış 

karşısında havalimanı terminal binası ve altyapı imkânlarının yetersiz kalması nedeniyle 

ihtiyaç duyulan yeni terminal binasının kaynak yetersizliğine bağlı olarak yapılamadığı için 

Yap-İşlet-Devret yönteminin uygulandığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte üç katılımcı 

tarafından irdelenen bir başka konu ise havalimanında artan yoğunluğa karşı yönetim ve 

işletme anlayışının buna paralel olarak gelişememesi ve tüm faaliyetlerin tek bir kurum 

tarafından yürütülmesi nedeniyle yaşanan aksaklıkların önüne daha uzman kurumlar 

tarafından yönetilerek geçileceği düşüncesi olmuştur. Bir katılımcı ise HEAŞ’ın 

havalimanında gerçekleştirilen tüm hizmetleri yerine getirirken uçuş emniyeti konusunda 

gereken önemi gösterememesinden dolayı yönetim ve işletmemin ayrılmasının zorunlu hale 

geldiğini belirtmiştir. Diğer dört katılımcı ise havalimanına talebin artmasıyla ortaya çıkan 

yeni bir terminal tesisi ve diğer altyapısal ihtiyaçların kısıtlı devlet imkânlarıyla 

gerçekleştirilememesi neticesinde Yap-İşlet-Devret yönteminin uygulanmasına gidildiğini 

belirtmişlerdir. 

5.2.2.2. Yap-İşlet-Devret yönteminin Sabiha Gökçen Havalimanı için 

avantajları nelerdir? Sorunun Analizi 

Katılımcıların verdiği cevaplar Tablo 28’de verilmiştir. 
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Tablo 28: Yap-İşlet-Devret yönteminin Sabiha Gökçen Havalimanı için avantajları 
nelerdir? Sorunun Analizi 

 
Katılımcı 

 
Cevaplar 

Katılımcı 1 Daha modern ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip bir tesis ile uluslararası 
standartlara uyumun sağlanması ve diğer hava yolları tarafından da tercih 
edilmeye başlanması 

Katılımcı 2 Havalimanının büyümesiyle farklı havayolu şirketlerinin gelmesine bağlı olarak 
ticarileşme özelliğinin artması 

Katılımcı 3 Yeni modern tesis sayesinde uluslararası standartlara uyumun sağlanması  

Katılımcı 4 Bu kısmi özelleştirme sayesinde havalimanı işletmeciliği konusunda tecrübeye 
sahip ortaklar tarafından yönetilme avantajı ile hizmet kalitesinin arttırılması 

Katılımcı 5 Yeni yabancı ortaklar sayesinde daha teknolojik altyapı imkânlarına sahip 
olunması ve bilgi birikimlerinden faydalanılması 

Katılımcı 6 Uzmanlık alanı terminal işlemeciliği olan ortakların gelmesiyle uluslararası 
standartlarda bir havalimanı olması 

Katılımcı 7 Uçak ve yolcu kapasitesinin artmasıyla terminal içinde işletilen, kafe, hediyelik 
eşya, restoran vb. dükkânların sayısının artması ile daha fazla gelir edilmesi 

Katılımcı 8 Havalimanı işletmeciliği konusunda tecrübeli ve dünyada birçok havalimanında 
işletmecilik yapan bir kuruluş tarafından işletilerek küreselleşen dünyada 
uluslararası standartlarla uyumlu bir işletmecilik anlayışı ile yönetilmesini 
sağlamıştır  

Katılımcı 9 Uluslararası bir yönetim anlayışı ile yapılan otel, cip salonu ve diğer ticari 
alanlar ile havacılık faaliyetleri dışındaki gelirlerini arttırmıştır 

Katılımcı 10 Yeni büyük ve daha fazla teknolojik imkânlara sahip terminal binası sayesinde 
özellikle yabancı havayollarının ve Pegasus dışındaki diğer havayollarınında 
ilgi odağı olması sağlanmıştır 

 

Araştırma için görüşülen yöneticilerin “ Yap-İşlet-Devret yönteminin Sabiha Gökçen 

Havalimanı için avantajları nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde 

katılımcılardan dördü Sabiha Gökçen Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali ve Ekleri’nin 

Yap-İşlet-Devret yöntemi kapsamında yaptırılması ve işletilmesi sayesinde konsorsiyum 

ortaklarının her birinin ayrı ayrı havalimanı inşaatı, havalimanı terminal işletmeciliği ve 

hizmet sektöründe sahip oldukları tecrübeye bağlı olarak uluslararası standartlarda daha 

kaliteli bir hizmet sunulmasını sağladıklarını belirtmişlerdir. İki katılımcıya göre, elde edilen 

modern ve yolcu kapasitesi arttırılmış terminal tesisi ile beraber yabancı havayolu 
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şirketlerinin de gösterdiği talep artmıştır ve bu da beraberinde kazanç artışı sağlamıştır. 

Katılımcılarda üçü ise YİD kapsamında yapılan havalimanı oteli, cip salonu, yeni katlı 

otopark, alışveriş alanları, kafe ve restoranlar, reklamlar vb. faaliyetler doğrultusunda 

havacılık dışı gelirlerin arttırılmasının sağlandığını belirtmişlerdir. Katılımcılardan ikisinin 

özellikle irdelediği bir diğer konu ise uluslararası terminal işletmeciliği konusunda uzman bir 

grup tarafından işletilmemin getirdiği profesyonel yönetim anlayışı ile uluslararası 

standartlara uyumun sağlanması ve hizmet kalitesinin artmasıdır. 

 

5.2.2.3. Yap-İşlet-Devret yönteminin Sabiha Gökçen Havalimanı için 

dezavantajları nelerdir? Sorusunun Analizi 

Katılımcıların verdiği cevaplar Tablo 29’da verilmiştir. 

Tablo 29: Yap-İşlet-Devret yönteminin Sabiha Gökçen Havalimanı için dezavantajları 

nelerdir? Sorusunun cevapları 

 
Katılımcı 

 
Cevaplar 

Katılımcı 1 Sabiha Gökçen Havalimanı için dezavantajı yoktur. 

Katılımcı 2 Dezavantajı yoktur. 

Katılımcı 3 Dezavantajı yoktur. 

Katılımcı 4 Havalimanı yönetiminde paydaşlarının sayısının artması ile karar alım ve 
uygulama sürecini uzatmıştır. 

Katılımcı 5 Dezavantajı yoktur. 

Katılımcı 6 Dezavantajı yoktur. 

Katılımcı 7 Dezavantajı yoktur. 
  

Katılımcı 8 Dezavantajı yoktur. 

Katılımcı 9 Havalimanı otoritesi olarak varlığını sürdüren HEAŞ ve ticari bir işletme 
olan terminal işletmecisi İSG A.Ş. şirketlerinin amaçları faklı olduğu için 
zaman zaman alınacak kararlarda çatışma yaşanması 

Katılımcı 10 Dezavantajı yoktur. 
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Araştırma için görüşülen yöneticilerin “ Yap-İşlet-Devret yönteminin Sabiha Gökçen 

Havalimanı için dezavantajları nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde 

katılımcıların %80’i Sabiha Gökçen Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali ve Ekleri’nin Yap-

İşlet-Devret yöntemi kapsamında yaptırılması ve işletilmesinin kamu ve özel sektör 

açısından herhangi bir dezavantajı bulunmadığını belirtmişlerdir. Bir katılımcı ise 

havalimanın işletim ve yönetiminin artık tek elden yapılmamasına bağlı olarak ortakların 

sayısının artması ile havalimanı ile ilgili konularda alınacak kararlarda bütün tarafların söz 

hakkı bulunduğu için sürecin uzamasının dezavantaj olduğunu belirtmiştir. Bir diğer katılımcı 

ise meydan otoritesi olan HEAŞ ve terminal işletmecisi İSG A.Ş.’ nin bazı kararların 

alınmasında fikir ayrılıklarına düştüklerini ve bunun nedeni olarak İSG ’nin kâr amacı güden 

bir işletme olarak havacılık dışı faaliyetleri ön plana çıkarması olarak açıklamaktadır.  

 

5.2.2.4. Yap-İşlet-Devret yöntemi ile havalimanının işletmecilik anlayışı 

değişmiş midir? 

Katılımcıların verdiği cevaplar Tablo 30’da verilmiştir. 
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Tablo 30: Yap-İşlet-Devret yöntemi ile havalimanının işletmecilik anlayışı değişmiş midir? 

Sorusunun Cevabı 

 
Katılımcı 

 
Cevaplar 

Katılımcı 1 Evet değişmiştir. HEAŞ terminal işletmeciliğini ve diğer havacılık faaliyetlerini 
devrederek sadece uçuş emniyetini ön planda tutarak denetleyici düzenleyici bir 
kontrol mekanizması görevini üstlenmiştir. İSG havacılık ve havacılık dışı 
faaliyetlerle hizmet gelir elde etmeyi sağlamıştır. 

Katılımcı 2 İşletmeyi devralan alanında uzman ortakların gelmesiyle daha profesyonel bir 
yönetim ve işletme anlayışı gelişmiştir. Uluslararası standartlara uygun şekilde 
tasarlanmış bir terminal tesisiyle hizmet kalitesini arttırarak yolcu memnuniyeti 
odaklı bir strateji görülmektedir.   

Katılımcı 3 HEAŞ ticari bir kuruluş olma niteliğini bırakarak. Havacılık faaliyetlerinin güvenli ve 
emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayıcı rolünü üstlenmiştir. 

Katılımcı 4 Yeni yatırımcıların katılmasıyla klasik kamu hizmeti sunan işletme mantığıyla 
yönetilen havalimanı, havacılık dışı gelirlerle ilgili alanların etkinliğini arttırıcı ve 
geliştirici şekilde yönetilmeye başlamıştır 

Katılımcı 5 HEAŞ devleti temsil eden bir kurum olarak ticari faaliyetlerden çekilmiş ve uçuş ve 
yer emniyeti konularında denetleyen ve düzenleyen rolüne geçmiştir 

Katılımcı 6 Devir aşamasından sonra global düzeyde gelişen havalimanları arasındaki rekabet 
durumuna ayak uyduran havayolu şirketlerini çekmeye çalışan bir politika 
izlenmiştir. 

Katılımcı 7 Evet değişmiştir. Ticari bir kuruluş olarak yönetilmeye başlanmıştır. 

Katılımcı 8 Yeni ortaklar terminal işletmeciliği alanındaki uluslararası tecrübe ve bilgi birikimleri 
ışığında havacılık dışındaki hizmetlere daha fazla yönelerek ticarileşmeyi 
sağlamışlardır.  

Katılımcı 9 Evet değişmiştir.  

Katılımcı 10 Havalimanı kâr amacı güdülerek daha profesyonel bir vizyonla uluslararası 
dinamiklere uyum sağlayacak biçimde idare edilmektedir.  

 

Araştırma için görüşülen yöneticilerin “Yap-İşlet-Devret yöntemi ile havalimanının 

işletmecilik anlayışı değişmiş midir?” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde 

katılımcıların hepsinin havalimanın işletmecilik anlayışının değiştiğini düşündüğünü 

söylemek mümkündür. Katılımcılardan üçü Yap-İşlet-Devret yöntemi kapsamında 

havalimanının özel sektör tarafından işletilmesiyle birlikte kamunun işletmecilikten ziyade 

esasında olması gerektiği gibi havacılık faaliyetlerinin uluslararası sivil havacılık kurallarına 

göre uçuş emniyetini gözeterek yerine getirilmesini sağlayan ve denetleyen bir otorite 
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şeklinde varlığını sürdürdüğünü belirtmektedirler. Özel sektörün işletmeyi devralmasıyla 

havalimanın yolcuların sadece uçuş yapabilecekleri alanlar olarak değil tüm ihtiyaçlarını 

karşılayabilecekleri imkânların sunulduğu havacılık dışı faaliyetleri ön planda tutan ticari bir 

işletmecilik anlayışıyla yönetilmeye başlandığı beş katılımcı tarafından irdelenen bir başka 

konudur. Katılımcılardan biri ise uluslararası tecrübeye sahip ortaklar sayesinde, 

globalleşen havalimanı pazarının rekabetçi ortamında koşullara uyum sağlayabilen yeni 

havayollarını çekme konusunda yarışa girebilecek bir işletme politikasının geliştiğinin 

üzerinde durmuştur. Uluslararası standartlarda yönetim anlayışıyla yolcu memnuniyetinin 

en üst seviyede tutularak bir havalimanı tasarlandığı ve işletmenin gelişmeleri sürekli takip 

ederek hizmet kalitesini arttırmayı hedefleyen bir anlayış içerisinde yönetildiğini de 

katılımcıların cevaplarından çıkarmak mümkündür.  

 

5.2.2.5. Yap-İşlet-Devret yöntemi Sabiha Gökçen Havalimanı için beklentileri 

karşılamış mıdır? 

 

Katılımcıların verdiği cevaplar Tablo 31’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

Tablo 31:Yap-İşlet-Devret yöntemi Sabiha Gökçen Havalimanı için beklentileri karşılamış 

mıdır? Sorusunun Cevabı 

 

 
Katılımcı 

 
Cevaplar 

Katılımcı 1 Evet. Gerçekleşen yolcu artış oranları ve sağlanan istihdam bunu 
kanıtlamaktadır.  

Katılımcı 2 Evet. Türkiye’de ve yurtdışında elde edilen birçok ödül ve başarı bu 
soruya verilecek yeterli bir cevaptır. 

Katılımcı 3 Evet. Havacılık sektöründe yaratılan kapasite ve hizmet kalitesindeki artış 
ve gelişme ülkemize yapılacak dış yatırımları kolaylaştırmakta ve dolaylı 
olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.   

Katılımcı 4 Evet. Gerçekleşen yolcu ve trafik artışı neticesinde sağlanan istihdam ile 
ekonomik bütüne olumlu fayda sağlamaktadır. 

Katılımcı 5 Evet. 10 yılda ulaşılması beklenen yıllık 25 milyon yolcu trafiğine 3 yıl 
önce ulaşması ve hatta geçmesi bu durumu açıklamaktadır. 2018 yılında 
açılan iç hatlar ek terminal binası ile yolcu kapasitesi yıllık 41 milyona 
çıkarılmıştır. 

Katılımcı 6 Evet. Yeni yapılan iç hatlar ek terminal binası ve yapımı devam eden ikinci 
pist beklentilerin karşılandığını ve hatta üzerine çıkıldığını göstermektedir. 

Katılımcı 7 Evet. Ülkemizde en büyük 2’nci, Avrupa’da ise en büyük 13’üncü 
havalimanı düzeyine ulaşılması bu yöntemin başarıya ulaştığını gösterir. 

Katılımcı 8 Evet. Yolcu ve kargo taşımacılığında sağlanan talep artışı direkt ve dolaylı 
olarak iş imkânı yaratmakta ve ülke ekonomisine sağlanan katkı her 
geçen gün artmaktadır.  

Katılımcı 9 Evet. Yapımı devam eden ikinci pist ve yapılması planlanan yeni bir 
terminal binası ile projenin hedefine ulaştığını hatta büyümesini arttırarak 
ekonomik faydalarını yükselteceğini bile söyleyebiliriz. 

Katılımcı 10 Evet. Öngörülen yolcu sayısına hedeflenen tarihten 3 yıl daha önce 
ulaşmasını ve her yıl daha fazla yolcuya uçuş imkânı sağlamasını göz 
önünde bulundurarak bu projenin başarıya ulaştığını söyleyebiliriz. 

 

Araştırma için görüşülen yöneticilerin hepsi Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Yap-

İşlet-Devret yöntemi ile işletilmesinin beklentileri karşıladığını düşünmektedirler. 

Katılımcıların ikisi 2008 yılında ihalesi yapılırken 10 yıl içerisinde yıllık 25 milyon yolcu 

kapasitesine ulaşacağı öngörülen havalimanının, 2015 yılına geldiğinde öngörülenden 3 yıl 

önce yıllık 28 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını belirterek beklentinin üstünde bir başarı 

gösterildiğini belirtmişlerdir. İrdelenen bir başka konu ise yolcu sayılarının hızla artması 

neticesinde 2017 yılında alınan kararla yapılan Yeni İç Hatlar Terminali Ek Binası 2018 
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yılında hizmete açılarak yıllık yolcu kapasitesinin 41 milyona çıkarıldığı olmuştur. 

Katılımcılardan biri Türk seyahat dergisi Voyager tarafından yaptırılan ankette Sabiha 

Gökçen Havalimanı’nın “En İyi Havalimanı” seçilmesi, dünyanın önde gelen uluslararası 

havacılık kuruluşları tarafından ise “Yılın Havalimanı”, “Uçuş Rotasını En fazla Arttıran 

Havalimanı” gibi ödüllere lâyık görülmesinin YİD yönteminin Sabiha Gökçen Havalimanı için 

beklentileri karşılayarak başarıyla sürdürüldüğünü gösterdiğini belirtmiştir. Bir diğer katılımcı 

ise Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Türkiye’nin en büyük 2’nci, Avrupa’nın ise en büyük 

13’üncü havalimanı konumuna gelmesinin sağlanan başarının bir göstergesi olduğunu ve 

beklentileri karşıladığını vurgulamıştır. Katılımcılardan üçü yolcu ve kargo taşımacılığında 

trafiğin artışına bağlı olarak direkt ve dolaylı olarak sağlanan istihdam oranının arttığını ve 

ülke ekonomisine katkı sağlandığını irdeleyerek beklentileri gerçekleştiren, başarılı bir 

kamu-özel ortak girişiminin gerçekleştirildiğinin üzerinde durmuşlardır. Bir diğer katılımcı ise 

sivil havacılık alanında yaratılan kapasite artışı ve ulaşılan uluslararası hizmet kalitesi 

anlayışı ile dış ticaretin kolaylaşmasının sağlandığını ve ülkemize yabancı yatırımların 

yapılmasının desteklenerek ülke ekonomisi üzerinde yaratılan olumlu katkının altını çizerek 

beklentileri gerçekleştiren, başarılı bir yöntem olduğunu dile getirmiştir. İki katılımcı ise 

yapımı devam eden ikinci pist ve 2019 yılında yapımına başlanılması planlanan yeni 

terminal binası projesinin havalimanında gelişen talebi kanıtladığını ve YİD uygulamasının 

beklentileri karşıladığını gösterdiğini irdelemişlerdir.  
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BÖLÜM 6: SONUÇLAR 
 

 

Bu bölümde, araştırmanın kimliği ve elde edilen bilgilerin özetlendiği bir özet, elde 

edilen bulguların yorumlanmasından sonra varılan nokta anlamında yargı ile araştırma 

konusuyla ilgili başka hangi alanlarda çalışmaların yapılmasının gerekli görüldüğüne ve 

yapılan çalışmanın uygulamalara olabilecek katkısına ait öneriler bölümleri yer almaktadır. 

6.1. Özet 

 

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel faktörleri arasında yer alan sivil havacılıkla 

ilgili faaliyetler, dünya savaşları, oluşan ekonomik krizler gibi olumsuz durumlar karşısında 

bile 80’lerden sonra süreklilik gösteren bir gelişme ve büyüme içerisine girmiştir. Sivil 

havacılık sektörü içerinde havalimanları birer işletme olarak önemli bir yere sahiptir. 

Türkiye’de bulunan havalimanlarının geçmişten günümüze işletim politikaları ve mülkiyet 

durumları bu tez çalışmasında ele alınmıştır. Sivil havacılık faaliyetlerinin dünyada 

gelişmesiyle birlikte kurulan uluslararası sivil havacılık örgütleri ve Türk sivil havacılık 

kuruluşları da bu faaliyetlerin düzenlenmesinde önemli yere sahiptir. Bu nedenle çalışmada 

sivil havacılığın dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişim süreciyle birlikte bu sivil havacılık 

kuruluşları da incelenmiştir.  

30-40 yıl öncesine kadar havalimanları dünyada ve ülkemizde bir kamu hizmeti 

olarak merkezi veya bölgesel yönetimler aracılığıyla işletilmişlerdir. Ancak gelişen dünya 

ekonomisinde serbestleşme hareketlerinin etkisiyle ticari birer işletmeler haline 

dönüşmüşlerdir. Türkiye’de yer alan havalimanlarının tamamına yakınının mülkiyeti 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bir kamu kuruluşu olarak faaliyet gösteren DHMİ Genel 

Müdürlüğü’nde bulunmaktadır. DHMİ bu havalimanlarından bir kısmını kendi işletirken, bir 

kısmını da Yap-İşlet-Devret yöntemi kapsamında özel şirketlere işletim hakkını devrederek 

işlettirmektedir. Bu özelleştirme hareketiyle büyük sermaye gerektiren havalimanı yatırımı 

için devlet bütçesinden kaynak kullanmadan kamu hizmeti gerçekleştirilmiş olmakta ve aynı 

zamanda özel sektörün teknolojik altyapı imkânları ve işletmecilik konusundaki 

tecrübelerinden faydalanılmaktadır.  
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Tüm bu bilgiler doğrultusunda Türkiye’de havalimanı işletmeciliği sektörünün 

geçmişte ki uygulamaları ve mevcut durum ele alınmış ve genel bir değerlendirme yapılarak 

örnek alarak seçilen bazı havalimanları detaylı olarak incelenmiştir. 

 

6.2. Yargılar 

Eskiden bir kamu hizmeti olarak değerlendirilen havalimanları geçen zaman 

içerisinde kazanç elde edilen ticari kuruluşlara dönüşmüştür. 

Sivil havacılık alanında gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve talep artışına bağlı 

olarak havalimanı işletmeciliğinde hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Eskiden kamu işletiminde 

olan havalimanlarının işletme hakkı devredilerek özelleştirme yapıldığı artık çok sık 

görülmektedir. 

Türkiye’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı haricinde sivil hava trafiğine açık 

havalimanlarının hepsinin mülkiyeti devlete aittir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı 

olarak faaliyet gösteren bir Kamu İktisadi Kuruluşu olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü bu havalimanlarının arasında kâr getirisi olan yani yolcu trafiğinin yeterli 

geldiği havalimanlarında Yap-İşlet-Devret yöntemi ile özelleştirmeye gitmektedir. İlk 

başlarda sadece terminal binaları ve ekleriyle kısıtlı olan bu uygulama son yıllarda 

havalimanının tamamının işletilmesini kapsamaya başlamıştır. Zonguldak-Çaycuma, 

Gazipaşa-Antalya, Çıldır-Aydın havalimanlarının ve terminallerinin hepsinin işletim hakkı 

DHMİ tarafından YİD yöntemi ile özel şirketlere verilmiştir. YİD yönteminin uygulandığı 

havalimanlarında veya terminal binalarında belirtilen işletim süresi dolduğunda özel 

sektörün işletmeciliğine kiralamalar yoluyla devam edilmektedir. YİD uygulaması için yapılan 

ihaleler belirlenmiş bir süre için yolcu sayılarında garanti verse de, kiralama için yapılan 

ihalelerde yolcu garantisi olmamaktadır. Buna rağmen, bugüne kadar işletim süresi biten 

bütün havalimanı terminal tesislerine kiralama için yeni yapılan ihalelerde özel şirketlerin 

yoğun talepleri olmuştur.  
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YİD yöntemi ile özel sektör tarafından işletme faaliyetleri gerçekleştirilen İstanbul 

Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ mülkiyetindedir. Faaliyete geçtiği ilk yıllarda havayolu 

şirketleri ve yolcular tarafından talep görmeyen uzun süre atıl kalarak zarar eden Sabiha 

Gökçen Havalimanı YİD kapsamında yaptırılan yeni terminal binası ve yeni yönetim 

anlayışıyla birlikte yolcu ve uçak trafiğini her geçen gün arttırarak Türkiye’nin ikinci büyük 

havalimanı konumuna gelmiştir. Zarar eden bir havalimanın böyle başarılı bir konuma 

gelmesi değerlendirildiğinde YİD yöntemi kapsamında özel sektöre işletilmesinin doğru bir 

karar olduğunu söylemeyi mümkün kılar. Havacılık sektöründe yaptığı haberler ve 

analizlerle otorite konumunda görülen anna.aero gibi bir haber sitesinde yıllarca üst üste 

aldıkları ödüller ile Sabiha Gökçen Havalimanı hız kesmeden büyüdüğünü ve doğru bir 

şekilde yönetildiğini göstererek başarısını tescillemiştir. 

Havalimanlarının YİD yöntemi kapsamında yeniledikleri veya sonradan yaptırdıkları 

uluslararası standartlarda modern hayata ayak uyduran tesisler sayesinde yolcu ve uçak 

trafiğinde artış yaşandığı görülmektedir. Bu artış göz önünde bulundurulduğunda YİD 

yönteminin havalimanları için başarılı bir uygulama olduğu yargısına varmak mümkündür. 

YİD yöntemiyle işletilen havalimanlarında aslında iki tarafta kazançlı çıkmaktadır. 

Sözleşmelerde daha önceden belirtilen aylık olarak yapılacak ödemeler ile DHMİ ek gelir 

sağlamakta hem de kendi kaynaklarını kullanıp harcama yapmadan yeni ve çağdaş 

havalimanları veya terminal binalarına sahip olmaktadır. İşletimi yapan özel şirketlerde 

gerçekleştirdikleri havacılık ile havacılık dışındaki faaliyetlerle kazanç sağlamaktadırlar. 

Sadece Zafer Havalimanı’nda sözleşmede belirlenen yeterli yolcu trafiği sağlanmadığı için 

DHMİ belirtilen yolcu trafiği ile gerçekleşen yolcu trafiği arasındaki farkı işletmeci özel şirkete 

ödemektedir. 

YİD yöntemi ile işletilen havalimanlarına bakıldığında yoğun iç hat ve dış hat uçak 

trafiğine sahip havalimanları oldukları anlaşılmaktadır. Burada dış hat seferlerde kişi başı 

alınan hizmet bedeli ve gümrük olmayan alanda yapılan alışverişlerden sağlanan havacılık 

dışı gelirlerin önemli bir faktör olduğu aşikârdır. Kâr getirisi olan havalimanları kolay bir 

şekilde özelleştirilebilirken, yeterli yolcu trafiğine ulaşamayan özel sektörün talepte 

bulunmadığı havalimanları zarar etse de DHMİ bu havalimanlarında faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 
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Dünya genelinde görüldüğü gibi ülkemizde de dönemsel olarak oldukça fazla yolcu 

trafiğinin yaşandığı havalimanları vardır. Coğrafi konumundan ötürü ülkemizde turizm 

bölgelerinde yer alan havalimanlarında bu durum gözlenmektedir. Milas-Bodrum, Antalya, 

Muğla-Dalaman havalimanlarının işletim durumlarına bakıldığında özel sektörün işletiminde 

oldukları görülmektedir. Bu havalimanlarında yıllık gerçekleşen yolcu trafiğine bakıldığında 

özelleştirme öncesinde yolcu trafiğinde her yıl belli oranda bir artış yaşanırken, bu artışın 

özelleştirmeden sonra çok daha hızlı bir şekilde ilerlediği görülmektedir. Buradan da özel 

sektör yönetiminin, kamu yönetimine göre daha iyi ve verimli bir işletmecilik gerçekleştirdiği 

söylenebilir. Bununla birlikte havalimanları için özelleştirmenin doğru bir politika olduğunu 

söylemek mümkündür.  

DHMİ özelleştirme gerçekleştirilen havalimanlarında denetleyen ve düzenleyen bir 

otorite rolüyle varlığını sürdürmektedir.  

Kamu-özel ortaklığı çerçevesinde ülkemizde havalimanı ve tesislerinin yerli ve 

yabancı özel sektör tarafından işletildiği ve işletimi gerçekleştiren bu şirketlerin uluslararası 

düzeyde havalimanı inşası ve işletmeciliği gibi alanlarda uzmanlık ve tecrübe elde ettiklerini 

söylemek mümkündür. 

 

6.3. Öneriler 

 

Havayolu ulaşımına devamlı olarak talebin artması ve ekonomideki serbestleşme 

hareketleri birlikte değerlendirildiğinde havalimanı sektöründe de bu gelişmelerin çoğalarak 

süreceğini söylemek mümkündür. Bu doğrultuda havalimanı işletmeciliğine de talep 

artacaktır. Havalimanı yapımı ve yönetimi konularında kısıtlı kamu kaynaklarını kullanmak 

yerine özel sektörün finansmanında bu hizmetleri gerçekleştirmek kamu için önerilebilecek 

bir stratejidir.  

DHMİ gelecek dönemlerde kendi mülkiyetinde ve yönetiminde olan havalimanlarının 

işletimini özel şirketlere vermeli ve havalimanlarında bir kontrol mekanizması olarak faaliyet 

göstermelidir.  
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Kâr sağlamayan havalimanlarında, özelleştirme gerçekleştirebilmek için özel 

sektörün ilgisini çekecek girişimlerde bulunulmalıdır. Çözüm önerisi olarak; bu 

havalimanlarında DHMİ ihale şartlarını sadece yatırımı karşılayacak şekilde kendi ilave gelir 

kazanmadan hazırlamalıdır ve bu şekilde yatırımı cazip hale getirmiş olur. Burada 

amaçlanan yakın zamanda kâra geçmek değil gelecek dönemlerde daha yüksek kâr 

sağlayan bir yatırım gerçekleştirmek olmalıdır.  

Küçük ve az bir hava trafiği ağına sahip bu havalimanlarında kâr 

sağlanamamasındaki ilk faktör dış hat trafiğinin olmaması veya yolcu trafiğinin az olmasıdır. 

Bu havalimanlarında iç hatlara daha fazla talep olduğunu gösterir. Bu durumda bu 

havalimanlarının arasında düşük kapasiteli olanlar ile bölgesel hizmet verecek yeni bir tesis 

yapılarak veya var olan tesislerden uygun olanı seçilerek bölgesel bir havalimanına 

dönüştürmek yani yolcu potansiyellerini birleştirmek doğru bir politika olabilir. Bu 

havalimanına bölge halkının kolayca ulaşımına sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. Bu 

şekilde çevre illerden daha fazla tercih edilmesi sağlanabilir. Bu uygulamayla devlet kazanç 

elde edemediği havalimanlarının işletim yükünden kurtularak, tek bir havalimanı ile bölgede 

hava trafiği hizmeti vermeye devam edecektir. 

Ülkemizde transit uçuş imkânı sağlayan hub özelliğine sahip havalimanlarının 

arasında tam manasıyla sadece İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bu özellik 

gerçekleşmektedir. Başka bir ilden yurtdışına gidecek olan bir yolcu ilk olarak İstanbul’a 

gelmekte ve buradan dış hat uçuşunu gerçekleştirmektedir. Yani, Diyarbakır’dan yurtdışına 

gidecek olan bir kişi ilk önce iç hat uçuş yaparak İstanbul’a gelmekte ve İstanbul’da dış hat 

ücret ve vergisini ödeyerek yurt dışına çıkışını sağlamaktadır. Burada Diyarbakır Havalimanı 

dış hat yolcu potansiyeli olduğu halde yeterli olanaklara sahip olmadığı için bu uçuştan 

sağlaması gereken kârı kazanamamıştır. Dolayısı ile transit uçuş imkânı sağlayan 

havalimanlarının arttırılması ile özellikle bölgesel havalimanlarının potansiyelleri göz önünde 

bulundurulduğunda dış hat uçuşları sayesinde daha kârlı işletmeler haline dönüşeceklerdir. 

Bir havalimanı yatırımının bütün faktörler değerlendirilerek gerçekleştirilmesi, 

havalimanı işletmeciliğinde başarıyı etkileyen en önemli faktörlerdendir. Havalimanına kolay 

ulaşımın sağlanması, bölge talebinin doğru ön görülmesi gibi faktörler değerlendirilmelidir. 

Bu konuda özel sektörün yanı sıra merkezi ve mahalli yönetimlerinde sorumluluğu 

bulunmaktadır. Havalimanının kendisinin değil, yer aldığı ilin bölgenin hatta ülkenin 
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tanıtılması, havayolu ulaşımının geliştirilmesi adına havayolu işletmeleriyle anlaşmalar 

yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar sayesinde verimli bir işletme anlayışı gelişecek 

sadece gelişmiş bölgelerde ki havalimanları değil, kâr elde edilmeyen özel yatırımcıların 

ilgisini çekmeyen havalimanları da hiç değilse zarar etmeden kendine yeten havalimanları 

olabileceklerdir.  

Bu araştırmanın havalimanı işletmeciliği alanındaki çalışmalara katkı sağlayacağı ve 

yol göstereceği düşünülmektedir. 
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