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KI SALT MALAR 

ABN   : Aerodrome Beacon ( Havaal anı işaret ışığı) 

ACC   : Area control Centre or Ar ea control (Saha kontrol mer kezi 

veya Saha kontrol) 

ACFT   : A/ C Aircraft ( Uçak)  

ACN   : Aircraft Cl assificati on Nu mber ( Uçak sı nıflandır ma 

nu marası) 

AD   : A/ D Aer odrome ( Havaalanı) 

ADI Z   : Air Defence Identification Zone ( Hava savun ma tanıt ma 

böl gesi) 

ADNC   : Air Defence Notification Cent er ( Hava savun ma bil diri m 

mer kezi) 

ADR   : Advisory Rout e ( Tavsi yeli yol) 

AFI S   : Aerodrome Fli ght Informati on Servi ce ( Havaal anı uçuş bil gi 

servisi) 

AFI S   : Aut omat ed Fli ght Inspecti on Syst e m ( Ot omati k uçuş kontrol 

siste mi) 

AFS   : Aeronautical Fi xed Servi ce (Sabit Havacılı k Servisi Hi z met) 

AGA   : Aerodrome, Air Root es and Gr ound ai ds ( Havaalanı, hava 

yolları ve yer yardı mcıları) 

AI C   : Aeronautical Infor mati on Circular ( Havacılı k Enfor masyon 

(bil gileri) tami mi) 

AI RAC  : Aeronautical Infor mati on Regul ati on ve control (Havacılı k 

bil gileri düzen ve denetimi )  

AI S   : Aeronautical Infor mati on servi ces ( Havacılı k Enfor masyon 

Hi z metl eri) 

ALS   : Appr oach Li ght Syst e m ( Yakl aş ma ışı k siste mi) 

AOC   : Air Operati on Centre (Hava hareket mer kezi) 

AP   : A/ P- Airport ( Hava Li manı) 

APP   : App- Appr oach Control Office or Appr oach Control 

( Yakl aş ma Kontrol Ofisi veya yakl aş ma kontrol ) 

ARP   : Aerodrome Referance Poi nt ( Meydan referans nokt ası ) 

ATCC   : Air Traffic Control Center ( Hava Trafi k Kontrol Mer kezi) 

ATF M   : Air Traffic Fl ow Manage ment ( Hava trafi k akışı yöneti mi) 

ATF MU  : Air Traffic Fl ow Manage ment Unit ( Hava trafi k akışı 

yöneti m biri mi) 

ATN   : Aeronautical Tel ecommuni cati on Net wor k ( Havacılı k 

Haberleş me Şebekesi) 

ATS   : Air Traffic Servi ces ( Hava Trafi k Hi z metleri (Servisleri)) 

AHACS  : Airborne War ni ng and Control Syst e m ( Havadan i hbar ve 

kontrol Siste mi ) 

A WY   : Air way ( Hava yol u ) 

A WOS   : Aut omatic Weat her observati on Syst e m ( Ot omat ik Hava 

Gözl e m Siste mi ) 
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CAA   : Ci vil Avi ati on Aut hority ( Si vil Havacılı k Ot oritesi) 

CAT   : Category ( Kat egori, sı nıflandır ma)  

CEAC   : Co mmittee For Eur opean Airspace Coor di nati on ( Avr upa 

Hava Sahası) 

CI V   : Ci vil (Si vil, Devl ete ait) 

CL   : Cent er-li ne ( Mer kez hattı (pist mer kez hattı)) 

CNS   : Co mmuni cati ons, Navigati on and Surveillance (Muhabere, 

Seyr üsefer ve gözeti m)  

EANPG  : European Air Navi gati on Pl anni ng Gr oup ( Avr upa Hava 

Seyr üsefer Pl anl a ma Gr ubu) 

ECAC   : European Ci vil Avi ati on Conference ( Avr upa Sivil havacılı k 

konferansı) 

EUROCONTROL : European Or gani zati on for t he Safet y of air 0Navi gati on 

( Hava seyrüsefer e mni yeti içi n Avr upa Teşkilatı (ICAO’ nun Avr upa Hava 

Seyr üsefer Emni yet Teşkilatı)) 

FAA   : Federal Avi ati on Ad mi nistrati on ( Ameri ka Birleşi k Devl etleri 

Si vil Havacılı k Teşkilatı) 

FAP   : Fi nal approach poi nt  (Son yakl aş ma nokt ası) 

FI C   : Fli ght Infor mati on centre ( Uçuş bil gi mer kezi ) 

FDPS   : Fli ght Dat a Processi ng Syst e m ( Uçuş bil gileri işle me siste mi) 

FI R   : Fli ght Infor mati on Region ( Uçuş Bil gi Böl gesi) 

FI S   : Fli ght Infor mati on service ( Uçuş Bil gi Hi z meti (Ser visi)) 

FT   : Feet ( Di mensi onal Unit) Feet ( Öl çü) 

FTC   : Fast Ti me Constant ( Elc.) (Sürat za man sabitesi ) 

FANS    : Fut ure Air Navi gati on (Gel eceği n Hava Seyrüsefer Siste mi)  

GCA   : Gr ound controlled approach ( Yer den kontroll u yakl aş ma)  

GP    : Gli de Pat h (Süzül üş Yolu) 

GST   : Gli de Sl ope Int ercept Altitude (Süzül me açısı nı kesiş irtifaı) 

HEL   : Helicopt er ( Heli kopt er) 

I ATA   : Internati nol Air Transport Assocati on ( Ul usl ararası Hava 

Taşı macılı ğı Birli ği) 

I CAA   : Internati nol Ci vil Airports Assocati on ( Ul usl ararası Si vil 

Hava Meydanl arı Birli ği) 

I CAN   : Internati onal Co mi ssi on for Air Navi gati on ( Ul uslararası 

Hava Seyrüsefer komit esi) 

I CAO   : Internati onal Ci vil Avi ation Or gani zati on ( Ul usl ararası Si vil 

Havacılı k Teşkilatı) 

IFALPA  : Internati onal Federati on of Airli nes Pil ots ( Ul uslararası 

Havayol u Pil ot Federasyonu) 

IFATCA  : Internati onal Federati on Air Traffic Controllers Associ ati on 

( Ul usl ararası Hava Trafik Kontrol örleri   Birliği) 

IFRB   : Internati onal Frequency Registrati on Board ( Ul uslararası 

Frekans Tescil Heyeti) 

I MC   : Instrument met eorol ogical conditi ons ( Al etli Meteorol oji k 

şartlar) 

I TU   : Internati onal Telecommuni cati on Uni on ( Ul usl ararası 

Tel ekomüni kasyon Birliği) 

L   : Left ( Runway Identification) (Sol (Pist tanıt ması))  

LCA   : Lowest Coverage Altit ude ( Asgari kapl a ma irtifa) 

LDA   : Landi ng Di stance Availabl e (İniş mesafesi müsait ) 
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LI DAR  : Li ght Det ecti on and Rangi ng (Işı kla tesbit ve menzil bul ma)  

LLZ   : Localizer (I CAO)  ( Localizer (I CAO)) 

LOC   : Localizer (FAA)  ( Localizer (FAA)) 

LCm   : Co mpass Locat or at Outer Mar ker ( Dı ş Mar ker ko mpas 

locat or) 

LOPAR  : Low Power Acquisition Radar ( Al çak takatlı yakal a ma 

radarı) 

LORAN  : Long Range Air Navi gation Syst e m ( Uzun mesafe hava 

seyrüsefer siste mi) 

MAA   : Maxi mu m aut horized altitude ( Müsade edilen aza mi irtifa) 

MAPT   : Mi ssed Appr oach Poi nt (Pas geç me nokt ası) 

MM   : Mi ddl e Mar ker ( Ort a marker) 

MOCA  : Mi ni mu m obstructi on clearence altitude ( Asgari mani a 

müsade irtifa) 

MODE  : Met eorogi cal Operati onal Tel ecomuni cati ons Net wor k 

( Met eorol oji k Bil gi Alışverişi Haberleş me Servisi) 

MGL    : Mean Sea Level ( Deni z Sevi yesi) 

MTBF   : Mean Ti me Bet ween Failures ( Arı zal ar arası ndaki za man 

aralı ğı) 

MTI    : Movi ng Target Indicat or ( Hareketli hedef göst ericisi) 

NADGE  : NATO Air Defence Ground Envirenment ( NATO Hava 

Savun ma Yer Tesisleri) 

NAMS A  : NATO Mai nt enance and Suppl y Agency ( NATO Bakı m ve 

İkmal Acent ası) 

NAV   : Navi gati on (Seyrüsefer) 

Ni - na   : Nautical Mil es ( Deni z Mi li) 

NOF   : Internati onal NOTAM Ofiice ( Ul usl ararası NOTAM Ofisi) 

OM   : Out er Mar ker ( Dı ş Marker) 

OVERFLI GHT UÇUŞ:  Bir hava aracı nı n bir ül ke havasahası nı, herhangi bir yere 

inmeksizi n kat et mesi dir.  

P   : Prohi bited ( Area) ( Yasak ( Böl ge)) 

PANS   : Procedures for air navi gati on servi ces ( Hava seyrüsefer 

hi z metleri içi n usuller) 

PAPI    : Precisi on approach pat h indicat or ( Hassas yakl aşma hat 

göst ergesi) 

PAR   : Precisi on Appr oach Radar ( Hassas yakl aş ma radarı) 

PAT   : (Pist- Apr on- Taksi yol u) 

PCN   : Pave ment Cl assificati on Nu mber ( Kapl a ma sı nıflandır ma 

nu marası) 

PLN   : Fli ght Pl an ( Uçuş Planı) 

PPI    : Plan Positi on Indi cat or (Pl an mevki göst ericisi) 

PSGR   : Passengers ( Yol cul uk) 

P WR   : Power ( Güç) 

Pİ K GÜN,  Pİ K SAAT:  Belirli bir peri yod içerisinde (genelli kle bir takvim yılı 

içerisi nde) bir havaalanı nda biri m günde veya saatte kaydedilen işle m gör müş en 

yüksek yol cu, uçak, kargo v. s. sayısı dır. 

QFU   : Magnetic Ori entati on of Runway ( Pistin manyetik yönü)  

R/ T   : Recei ver- Trans mitter (Al ı cı-verici) 

RAC   : Rul es of Air and Air Traffic Servi ces ( Hava ve Hava Trafi k 

hi z met Kuralları) 
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RADAR  : Radi o Det ecti on and rangi ng ( Radyo ile bul ma ve menzil 

öl ç me ( Radar)) 

RCC   : Rescue Co- ordi nati on Cent er ( Ara ma- Kurt ar ma 

Koor di nasyon) 

RPL   : Repetitive Fli ght Pl an (Sürekli uçuş planı) 

RRP   : Runway Reference Point (Pist referans nokt ası) 

RSC   : Rescue Sub- Centre (İkinci derecede kurtar ma merkezi) 

RSR   : En- Rout e Surveillance radar ( Yol kontrol radarı) 

RVR   : Runway Vi si ul range (Pist görüş mesafesi) 

R WY   : Runway ( Pist) 

RNAV   : Area Navi gati on (Saha Seyr üseferi) 

SAR   : Search and Rescue ( Arama ve kurtar ma) 

SATKOM  : Sat ellite Co mmuni cati ons (Peyk ( Uydu) Muhaberesi) 

SELCAL  : Sel ecti ve calli ng Syst em ( Seçerek çağıran sistem)  

SHORAN  : Short Range Navi gati on ( Kısa mesafe seyrüseferi) 

SHAPE  : Supre me Headquarter Al lied Powers Europe ( Avr upa 

Mut. Kuvvetleri Yüksek karargahı) 

SI A   : Standart Instrument Arrival (St andart Al etli yaklaş ma)  

SI AP   : St andart Instrument Appr oach Procedure (St andart Al etli 

yakl aş ma usul ü) 

SI D   : Standart Instrument Depart ure (St andart Al etli kal kış) 

SI TA   : Airli nes Worl dwi de Telecomuni cati ons and Informati on 

Ser vices ( Havayol u şirketleri ni n haberleş me hi z metleri ni yürüt en kurul uş) 

SNOWTAM  : Snow NOTAM ( Kar NOTAMI)  

SOC   : Sect or Operati on Cent er ( Böl ge Hareket Mer kezi) 

SONAR  : Sound navi gati on and Rangi ng (Ses ile seyrüsefer ve mesafe) 

SOS   : Save our Souls ( Mors haberleş mesi nde tehli ke sinyali) 

STN   : Station (İstasyon Muhabere, SSY v. s.) 

SYCBL  : Servi ceabl e ( Hi z mette, faal) 

TACAN  : Tactical Air Navi gati on (Takti k hava seyrüseferi) 

TAF   : Tactical Air Force ( Taktik hava kuvveti) 

TAR   : Ter mi nal Area Surveillance Radar ( Ter mi nal sahası izle me 

radarı) 

TAS    : True Air Speed ( Haki ki hava sürati) 

TAX   : Taxii ng or taxi ( Uçağı n yerde rul e yapması yada taksi) 

TDZ   : Touchdown Zone ( Tekerlek koy ma böl gesi) 

TFC   : Traffic Trafi k ( Mesaj trafi ği, uçak trafi ği v. s.) 

T MA   : Ter mi nal control Area (Ter mi nal kontrol sahası) 

TTR   : Target Tracki ng Radar (Hedef Taki p Radarı) 

TYOR   : Ter mi nal VOR ( Ter mi nal VOR)  

T WR   : Aerodrome control Tower or Aerodrome control ( Havaal anı 

Kontrol Kul esi veya Meydan kontrol) 

T WY   : Taxi way ( Taksi yol u) 

TAKSİ   : Uçağı n yerde yaptı ğı hareket anl a mı ndadır. 

TAKSİ RUT  : Bir havaalanı nda uçakl arın yerde pist ve apron gibi böl üml er 

arası nda gi di p gel mel eri içi n düzenl enmi ş standart öl çül erdeki yollardır.  

UCA   : Upper Control Area ( Yukarı kontrol sahası) 

UTC   : Coor di nat ed Uni versal ti me ( Düzenl enmi ş ul uslararası 

za man) 
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VASI S : Visual Appr oach Sl ope Indicat or Syst e m (Işı klı süzül me açısı veren 

görerek yakl aş ma siste mi ) 

VI P   : Çok öne mli Kişi. Ünvanl arı Başbakanlı k tarafı ndan listelenen 

Ka mu Kur ul uşl arı nı n önde gel en yöneticileri. 

VI P SALONU : VI P Yol cul arı içi n havaal anl arı nda ayrıl mı ş mekanl ardır. 

WAC   : Worl d Aeronautical Chart ( Dünya Havacılı k Haritası 

((I CAO) 1: 1. 000. 000) ((ICAO) 1: 1. 000. 000)) 

YD   : Yards ( Yarda (0. 9144 m. )) 
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ATATÜRK HAVALİ MANI’ NI N TARİ HSEL GELİ Şİ Mİ  VE DI Ş HATLAR 

TERMİ NALİ Nİ N İ NCELENMESİ  

ÖZET 

Bu çalış mada,  At at ürk Havali manı nı n t ari hsel  gelişi mi  ve dı ş  hatlar  t er mi nali  bi nası 

incel enmi ştir.  İl k böl ümde çalış manı n kapsa mı  ve a macı  il e il gili  bil gi  verilmekt edir.  

İki nci  böl ümün il k kı s mı nda havacılı ğı n dünyadaki  gelişi mi,  kı saca ve f otoğrafl arla 

veril mekt edir.  İki nci  kıs mı nda Cu mhuri yetten önce Tür k havacılı ğı nı n geçirdi ği 

aşa mal ar  ve üçüncü kısı mda i se Cu mhuri yetten sonra yaşanan geliş mel er, 

fot oğraflarla dest ekl enerek  anl atıl makt adır.  Buna ek ol arak bu böl ümünde, 

Tür ki ye’deki  havaalanı  ve havali manl arı  ile il gili  özet  bil giler  veril mekt edir.  Bunl ar, 

havaalanl arı nı n büyükl ükl eri,  sahi p ol dukl arı  servisler,  yıllık uçak ve  yol cu 

kapasiteleri,  pist  ve apron sayıları  vs.  gi bi  özelli klerdir.  Bunun yanı  sıra bu 

havaalanl arı na ait  resi ml er  ve uçuş  i statisti kleri ne ilişki n t abl ol ar  da il gili  böl üml erde 

veril mi ştir.  Bu böl ümde ayrıca havaalanları nın kapasiteleri  ve yet erlili kl eri  de 

sorgul anmı ştır.   Çalış manı n üçüncü böl ümünde,  bir  havaal anı nı n pl anlanması nda ve 

tasarı mı nda di kkat  edilmesi  gereken özelli kler, di kkat e alı nması  gereken t ekni k 

spesifikasyonl ar  veril mekt edir.  Bunun yanı  sıra birli kte çalışıl ması  gereken mesl ek 

gr upl arı  ve kur ul uşl ar  da gerekçel eri  il e veril mektedir.   Dör düncü böl üm,  çalış manı n 

ana konusunu ol uşt uran At at ürk Havali manı nı n t üm boyutları  il e i ncelendi ği  bir 

böl üm ol ma  özelli ği ni  t aşı makt adır.  Böl ümün il k kı s mı nda,  At at ürk Havali manı nı n 

kı sa t ari hçesi,  i ki nci  kı smı nda i se havali manı nın,  havali manı  st at üsü kazanışı  ve 

günü müze kadar  geçirdiği  dönüşüml er  ve bunlara neden ol an zor unl uluklar  il e 

mi mari  ve i şlevsel  il kel er  el e alı nmı ştır.  Bu böl ümde  bir  di ğer  başlı k,  havali manı nı n 

tekni k ve mi mari  özelli kleri dir.  Beşi nci  böl ümde i se,  At at ürk Havali manı  ile di ğer 

havaalanı  ve havali manl arı nı n karşılaştırıl ması,  bunl arı n t ekni k özellikl eri ni n 

değerlendiril mesi  ve buna ilişki n t abl ol ar  yer  al makt adır.  Son böl ümde sonuçl ar  yer 

al makt adır. 
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THE HI STORI CAL EVOLUTI ON OF ATATURK AI RPORT AND 

RESEARCH ON I NTERNATI ONAL FLI GHTS TERMI NAL 

SUMMARY 

In t his  st udy,   hi st orical  devel opment  of  At aürk Int ernati onal  Ai rport  and  scanni ng 

of  t he t er mi nal  buil di ng have been searched.  The first  chapt er  gi ves a  general 

infor mati on on t he context  and t he ai m of  t he st udy.  The first  part  of  t he second 

chapt er  i s  about  t he devel opment  of  navi gation i n t he worl d bri efly and wit h 

fot ographs.  The second part  t ells  t he devel opments  of  Tur kish navi gati on prior  t o t he 

Republic,  whil e t he t hird part  t ells  about  devel opments  after  t e reoublic,  support ed by 

phot ographs.  In additi on,  i n t his chapt er  gi ves  brief  i nfor mati on about  all  t he airports 

in Tur key.  These are properties  li ke;  si zes,  services,  annual  fli ght  and passenger 

capacities,  nu mber  of  pists,  et c.  Phot ographs  of  t he airports and t abl es  on fli ght 

statistics  are also gi ven in t he rel evant  secti ons. I n t his  secti on t he capacities  and 

sufficienci es  of  t hese airports  are also gi ven. The t hird chapt er  gi ves  i nfor mati on 

about  t he poi nts  t o be cnsi dered duri ng t he desi gn and pl anni ng of  an airport  and  t he 

techni cal  specifications  required.  The pr ofessi ons and i nstit utions  t hat  have t o be 

consulted are also gi ven i n t his chapt er.  The f ourth chapt er  At at ürk Havl i manı  has 

been anal ysed t horoughly,  wit h all  di mensi ons.  The first  secti on gi ves  a brief  hi st ory 

of  t he airport,  t he second secti on gi ves  i nfor mati on on t he phases  and transfor mati ons 

of  t he airport  and t he necessisities,  architectural  and f uncti onal  princi pl es  t hat 

enforced t hese are eval uat ed.  Anot her  headi ng in t his  secti on i s  t he t echni cal  and 

architect ural  properties  of  t he airport.  In t he fifth secti on,  co mparison of  At at ürk 

Ai r port  wit h ot her  airports i n Tur key,  eval uati on of  t heir  t echni cal  specificati ons  and 

tabl es on t hese issues take pl ace.  In t he last secti on, t here is conl usi on.  

 



 1 

1.  Gİ Rİ Ş 

İnsanlı k sürekli  bir  gelişme  arayışı  i çi ndedir.  Başlangı çt a sadece barı nma ihtiyacı  il e 

yaratılan mekanl ar,  za manl a,  i nsanı n arayışı nı n sonucu ol arak çeşitlenmişler,  çok 

değişi k ve kar maşı k işlevleri barı ndıran çok mekanlı yapılar hali ne gel mişlerdir. 

Havaal anl arı,  i nsanoğl unun asırlar  boyunca içi nde yaşayan uç ma i st eği ni n 

gerçekl eş mesi ni  sağl ayan yapılardır.  Havali manı  t er mi nal  bi nal arı  i se,  t eknol oji ni n 

geliş mişli ği ni n kendisi ni göst erdi ği   öne mli  yapı taşları ndan biri  ol an hava yol u il e 

ul aşı mı n servis  hi z metlerini  barı ndıran yapılardır.  Başl angı çta basit  bir  t er mi nal  ve 

hangar  yapıları  ol arak karşı mı za çı kan havaal anl arı,  za man i çi nde,  havaal anı 

işlevl eri ni n ve servislerini n çeşitleri ni n çoğal ması  ve kar maşı kl aş ması  ile kar maşı k 

işlevl er  barı ndıran,  mi marl arı n t asarı m yet enekl eri ni n sı nırları nı  zorlayan ve 

mi marl arı  çok sayı da uzmanlı k al anı  il e birli kte çalış maya yönl endiren;  hatta buna 

zorlayan büyük yapılar hali ne gel mi şlerdir.  

Günü müzde mi marlı k,  i şlev ve est eti ği n yanısıra teknol oji yi  de t asarı ma etkisi  ol an 

bir  unsur,  hatta en öneml i si  ol arak kabul  et mekt edir.  Gelişen t eknol oji,  t eknol oji k 

ür ünl er,  yeni  mal ze mel erin ortaya çı kması nı n yanısıra var  ol an ür ün ve mal ze mel eri n 

üzeri nde değişi kli kler  olması na sebep ol makt a,  özelli kle mi marlı k al anı nda,  deği şen 

veya yeni  ortaya çı kan mal ze mel er  mi mari  t asarı ma direk ol arak et ki  et mekt e ve 

mi marlı k alanı nda ortaya çı kacak sonuç ürünl eri de et kile mekt edir. 

Ar aştır ma mı n kapsa mı nda i ncel eyecek ol duğum “ At at ürk Havali manı  Dı ş  Hatl ar 

Ter mi nali” de gelişen çağı n moder n yapıları ndan biri dir.  Burada bel ki  de en öne mli 

konu,  t eknol oji ni n t asarıma  et kisi  ve bunun neticesi nde,  dış  hatlar  t er mi nali  ol arak 

kendisi ni  göst eren bu yapı nı n kendisi nden sonra gel ecekl ere bir  ör nek 

ol uşt ur ması dır.  Bu ti p yapılar  i nsanoğl unun gel di ği  t eknol oji k üst ünl üğün bir 

göst ergesi dir.  Za manı nın şartları na göre düşündüğü müzde Babil  Kul esi  de bir 

teknol oji hari kası ve za manı nı n en modern yapılarından birisi değil mi ydi ? 
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1. 1 Çalış manı n Amacı  

Ül ke mi zi n en büyük havali manı  niteli ği  t aşı yan At at ürk Havali manı’nı  Dı ş  Hatl ar 

Ter mi nali,  üzeri nde i şi n tasarı m boyut una yet eri nce öne m veril meden konuşul an bir 

yapı dır.  Bu çalış manı n amacı,  At at ürk Havali manı’nı  ve geçirdi ği  aşa maları  deği şi k 

boyutlarda el e al mak ve At at ürk Havali manı  Dı ş Hatl ar  Ter mi nali’ni  i ncel e mek ve 

di ğer havali manl arı ile karşılaştır ma yapmaktır.   

At at ürk Havali manı’nı n günü müzdeki  dur umunun anl aşıl ması  i çi n mi mari  ve t ekni k 

tanı ml a ması nı n yanısıra, özelli kle son i ki  kapsaml ı  dönüşüm süreci,  gerekçel eri  il e 

birli kte el e alı nacaktır.  Böyl ece At at ürk Havali manı  Dı ş  Hatlar  Ter mi nali’ni n gel di ği 

nokt a daha i yi değerlendirilebilecektir.  

1. 2 Çalış manı n Kapsa mı 

At at ürk Havali manı  il e il gili  bu çalış ma,  dört ana böl ümden ol uş makt adır.  İl k 

böl ümde havacılı ğı n t arih i çi ndeki  gelişi mi  el e  alınmı ştır.  Bu böl üm i çi nde dünya 

havacılı ğı nı n gelişi mi ni n genel  ol arak i ncel enmesini n yanısıra,  Tür k havacılı ğı nı n da 

geçirdi ği  aşa mal ar,  ana hatları  ile veril mi ştir. Bu böl üm i çi nde t eknol oji k ve 

kur umsal  geliş mel er  birbiri ne paral el  ol arak el e alı nmı ş  ve Tür ki ye’deki  

havaalanl arı nı n fizi ksel ve tekni k özelli kleri özet olarak i ncel enmi ştir.  

İki nci  böl ümde havalimanı  pl anl a ma ve t asarı mı  det aylı  ol arak el e  alı nmı ş, 

havali manı  yer  seçi mi,  boyutlandırıl ması  ve bunl ara et ki  eden f akt örl er 

değerlendiril mi ş ve havali manı ter mi nal bi nal arı tipl eri incel enmi ştir. 

Çalış manı n en kapsa mlı  böl ümünü ol uşt uran üçüncü böl ümde i se,  At at ürk 

Havali manı’nı n t ari h i çindeki  gelişi mi  ve bunun yanısıra mevcut  t ekni k,  mi mari  ve  

teknol oji k durumu, sahi p ol duğu alt yapı ile birli kte det aylı olarak veril mi ştir.  

Son böl ümde i se At atürk Havali manı,  di ğer havaalanları  ile karşılaştır malı 

değerlendiril miş ve değerlendir mel er tabl ol ar ile ortaya konul muşt ur. 
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2.  HAVACI LI K TARİ Hİ VE HAVALİ MANLARI NI N  TARİ HSEL 

GELİ Şİ Mİ  

2. 1. Havacılı k Tari hi  

Ġnsanlı ğı n baĢl angı cı ndan iti baren gökyüzü ve gökyüzündeki  her  Ģey il gi  çekmi Ģ  ol sa 

gerek.  Hatta uç mak akl a hayal e gel meyecek bir  Ģey ol arak da düĢünül üyor  ol abilir. 

1717 yılı nda  basıl mı Ģ  bazı  kitapl arda “ Hava dahili nde uç mak,  gez mek ve  yüz mek 

iste mekt en daha delice bir  Ģey t asavvur  ol unabilir  mi ?... ” ifadesi  i nsanoğl unun 

uç maya ol an bakıĢ açısı nı ortaya koymakt adır (http:// wi ngs. avki ds. com, 2004).   

Tü m bu kor ku,  Ģüphe ve endiĢel ere rağmen,  i nsanoğl u yi ne de uç mak i çi n çaba 

harca makt an vazgeç memi Ģtir.  Bul duğu her  yeni  Ģeye bir  isi m veren i nsanoğl u 

havacılı kla il gili  yaptı ğı  keĢiflere de farklı  isi ml er  ver mi Ģtir.  Bu i si ml er  ve 

açı kl a mal arı EK- A’ da yer al makt adır. 

2. 1. 1 Bal on 

18.  yüzyılı n sonuna dek,  i nsanoğl u kuĢl ara öykündü ve kuĢl ar  gi bi  uç maya çalıĢtı. 

Bunun i çi n de daha çok kuĢ  modeli ni  kullandı.  Hazerfen Ah met  Çel ebi,  Leonar do Da 

Vi nci  ve bazı  efsanevi  öykül erde bu özelli ğe rastlarız.  Ancak 1783 yılı nda  yapılan bir 

dene me,  uç ma  dene mel erinde baĢka bir  al ana yönel mi Ģtir  (htt p:// wi ngs. avki ds. com/ 

Book/ Vehi cles/i nstruct or/bal oons-01. ht ml, 2004) 

Mongolfier  kardeĢl er,  yaĢadıları  çağı n geliĢ mel erine açı k,  her  za man i çi n aklı n önde 

gitti ği ne i nanan kiĢilerdi.  Her  i ki  kardeĢ  de,  havanı n kapalı  ol duğu günl erde 

bul utları n dağ sırtları ndan göğe doğr u yavaĢ  yavaĢ  yüksel di kl eri ni  görüyorl ar  ve 

seyret meni n öt esi nde,  bu ol ayı  gözl e ml eyerek,  ol ayı n ne gi bi  bir gerçekli ğe 

dayandı ğı nı  da araĢtırı yorlardı  ( ġekil  2. 1).  Gözl eml eri  onl arı,  i nsan eli yle yapıl mı Ģ 

bir  Ģeyi n de aynı  yolla yüksel ebileceği  düĢüncesi ne getirdi.  Bu a maçla çeĢitli 

dene mel erde bul undul ar.  Bu çalıĢ mal ar,  bal on fi krini n t e meli ni  ol uĢt ur muĢtur.  Joseph 

Mongolfier,  hafif  bir  gazı n bir  zarf   ya  da kap i çi ne dol durul up hapsedil mesi  il e 

a maçl arı na ul aĢabilecekleri ne i nanı yordu ( ġekil  2. 2).  1783 yılı nda  buhardan yapıl an 
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dene mel erde baĢarısız olunca du manı n da havaya doğr u yüksel di ği ni  de düĢünerek 

al dı ğı  hafif  bir  bezi n altı açı k kal acak Ģekil de mesnetlerle küre Ģekli ne yaptır mı Ģ  ve 

küreni n alt  t arafı nda bi r  at eĢ   yak mı Ģ  ve yaptığı  Ģeyi n odanı n t avanına kadar 

yüksel di ği ni  gör müĢt ür. Açı k havada yapılan dene mel er  de baĢarılı ol ması nı n 

ardı ndan,   Mongolfier  kardeĢler  bu sefer  600 m
3
 ol an bir  bal on yap mı Ģl ardı.  Bal on 

takri ben 1900 metreye çık mı Ģ  ve i ki  kil ometre uzakt a bir  böl geye i nmi Ģti  (ġekil  2. 3). 

Annonaille’a bağlı  Vi vare Böl ge meclisi  yönetimi ni n  gör ül enlere dair bir  rapor 

yazarak Paris’teki  hükümet e gönder mesi  il e,  olay t ari hi n kayıtları na gi r miĢ  ol du. 

Böyl ece,  dünya havacılık t ari hi nde sözedilen il k gerçek uç ma  gi riĢi mi  de 

gerçekl eĢtiril mi Ģ ol du (ġekil 2. 4), ( Mongolfier KardeĢl er’ in il k bal on uçuĢu , 1783).  

 

 

ġekil 2. 1 : Bal oncul uğun Babal arı Mongolfier KardeĢl er 

 

 

ġekil 2. 2 :  Ġlk Sı cak Havalı Bal onun ġiĢiril mesi  
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ġekil 2. 3 : 27 Ağust os 1783 tari hi nde Gones Köyü’ne i nen bal on köy saki nleri 

tarafı ndan parçal anı yor.  

 

ġekil 2. 4 : Bir Mongolfier Bal onunun i ki nci defa 19 Eyl ül 1783 de Versace sarayı nı n 

avl usundan havalanması  

Ġl k uçan kiĢi  ünvanı  il e havacılı k t ari hi nde yeri ni  al an ki Ģiler  i se,  yeni  büyük bal onun 

inĢası nda çaba sarf  eden Kont  Darl ant  ve Pl atr  Dö Rosi er  adı nda  i ki  asilzade  i di. 

1783 t ari hi nde t ari hi  uçuĢ  yapıl dı.  Rosi er  ve Arl ant  i kilisi ni n bi ndi ği  bal on,  Paris’i n 

Sen nehri  ile Ģehri n güney se mtl eri  üzeri nde uçarak yarı m saatli k bir  seyirden sonra 

aĢağı ya i ndi (ġekil 2. 5- 2. 6), ( Mongolfier KardeĢler’ i n ilk bal on uçuĢu , 1783).  
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ġekil  2.. 5 :  Bal onl a havaya çı kan il k i nsanl ar  ( Platr  Dö Rosi er  ve Kont  Darl ant,  bir 

Mongolfier bal onunun sahanlı ğı nda görül mekt edir.) 

 

ġekil 2. 6 : Üçüncü Mongolfier Bal onunun Paris Üzeri nden UçuĢu  

Bu sıralarda Jan Pet er  Bl anchard i s mi nde bir  Fransız,  Ġngiltere’de Pr ofesör  ġel don il e 

birli kte Britanya adası nın üzeri nde il k uçuĢunu yaptı.  Londra’dan bal onla kal karak 

Chelsea’ye i ndiler.  Bu Fransı z daha sonra,  uç mak kavra mı nı n daha 1 yaĢından bil e 

fazla ol madı ğı  o devirde,  Ġngiliz dokt oru Geoffriece il e,  1785 yılı nda  i k defa ol arak 

Ma nĢ  deni zi ni  havadan bal onl a geçti.  Belli  bir  hedefe git mek i çi n yapılan bu il k uçuĢ, 

kullandı kl arı  bal onun t aĢı ma yet eneği ni n azlı ğına ve  bu konudaki  t ecübesi zli ğe 

rağmen baĢarı  ile t a ma mlandı.  Rosier  i se bu sırada t a ma mı yl a yeni  bir  balon si st e mi 
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tasarla mı Ģtı.  Bu siste m muci di ne i sti naden Rosi er  i s mi ni  al mı Ģtır.  Bu siste m Charlier 

bal onu il e Mongolfier  siste mi ni n birleĢ mesi nden i baretti  ( Mongolfier  KardeĢl er’  i n 

ilk bal on uçuĢu , 1783). 

Bundan yakl aĢı k bir  yüzyıl  sonra i se paraĢüt  adı  verilecek ol an yeni  bir  siste m ort aya 

çı kmı Ģtır.  ParaĢüt  konusunda il k çalıĢ mayı  yapan Faut us  Veranti yus  i smi nde bir 

Macar  bir  mi mar dı.  1617 yılı nda “ Yeni  Maki nel er” i s mi nde yayı ml adığı  eseri nde 

Lati nce uçar  ada m manası na gel en bir  “ Ho mo Vol ans”dan bahsedi yor du.  Bu ada m 

yüksek bir  kal eni n t epesinden paraĢütle aĢağı  i niyor ken res medil mi Ģ  i di  (ġekil  2. 7),  

(Faut us Veranti yus’un paraĢüt ü, 1617).  

 

ġekil 2. 7 : Faut us Verantiyus’un paraĢüt ü 

Bal onl a il k defa havaya çı kıĢlar  baĢl adı ğı  sıralarda,  Mont pelier’li  Sebastian Le 

Nor man da paraĢüt  mesel esi yle uğraĢı yordu.  Büyük ve ol dukça a maca uygun bir 

paraĢüt  yaptı.  Bu aracın çapı  4. 5 metre i di.  Le  Nor man  bu araçl a Mont pelier 

rasat hanesi ni n kul esi nden baĢarı yl a aĢağı ya inmi Ģti  ( ġekil  2. 8),  (Mongolfier 

Kar deĢl er’ in ilk bal on uçuĢu , 1783). 
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ġekil 2. 8 : Lönor man’ı n ParaĢüt ü 

Bu baĢarılardan sonra aracı  yönl endir meye yöneli k çalıĢ mal ar  baĢl adı.  Bal onun 

yönl endiril mesi  i çi n önerilen yönt e ml erden birisi de,  kürek kullanı mı  i di. Ancak bu 

öneri  baĢarılı  ol a madı  ( ġekil  2.. 9).  Di ğer  bir  yönte m i se,  bal ona dü men yerleĢtir mekti 

ki  bunda da bir  baĢarı  sağl ana madı  ( ġekil  2. 10).  Bu a maç i çi n birçok baĢka yönt e m 

önerildi yse de uzun süre kayda değer  bir  çalıĢ ma gerçekl eĢtirileme mi Ģtir  (ġekil  2. 11) 

( Mongolfier KardeĢler’ in il k bal on uçuĢu , 1783). 

 

ġekil 2.. 9 :  Kürekl e Ġlerleyen ve Yönl endirilebilen Bal on 
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ġekil 2. 10 :  Tetsü Brissi’ni n yandan çarklı idaresi mü mkün ol an bal onu 

 

ġekil 2. 11 : Yakob Kayzerer’i n Kart al KoĢul u Balon’ u 

2. 1. 2 Pl anör 

19.  yüzyılı n öncü mühendisleri nden biri  ol an Si r  Geor ge Cayl ey,  kanatları  bir  kuĢ 

gi bi  çırparak uç maya çalıĢ manı n za man kaybı  ol duğunu farkedi p martı  ya da al batros 

gi bi  süzül en bir  kuĢun hareketsiz kanatları nı  t aklit  et meye çalıĢ manı n daha basit  bir 

çözü m ol abileceği ni  düĢündü.  1799’ da,  havacılık t ari hi ni n en öne mli bul uĢunu 

gerçekl eĢtirdi.  Kı vrı k ve sabit  bir  kanadı n üzeri nden akan havanı n yerçeki m 

kuvveti ne karĢıt  ol arak yukarı  doğr u bir  güç yarattı ğı nı  bul du ( ġekil  2. 12).  Cayl ey 

aynı  za manda,  kanadı n geniĢle mesi ne doğr u orantılı  ol arak üzeri ndeki  hava akı Ģı nı n 

artacağı nı  ve dol ayısı  ile kal dır ma gücünün artacağı nı  ort aya koydu.  Aynı  za manda, 

yat ay ve di key kontrol  i çin araca bir  kuyr uk ekl emek gerekti ği ni  de farketti.  1809’ da 
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bir  pl anör  t asarladı ğı  bili nen Cayl ey’i n aynı  za manda bu aracı  uçur duğu da 

söyl enmekt edir  ancak bu konuda bir  delil yokt ur 

(htt p:// wi ngs. avki ds. com/ Book/ Vehi cles/i nstruct or/gliders-01. ht ml, 2004). 

 

ġekil 2. 12 : Kanada et ki eden kuvvetler  

Al man bir  siste mati k mühendisi  ol an Ott o Lilient hal,  Cayl ey’i n bul uĢlarına hayran 

kal mı Ģtı.  Bu ada m,  bir hava aracı nı n uçurulabil mesi  i çi n haval andırıl ması ndan 

fazlası nı n gerekti ği ni anl ayan il k ki Ģi dir.  Bir  havaaracı nı  dı Ģ  güçl e 

teĢkilatlandırararak uçurmak henüz ve aslı nda herkesi n hayal  gücü ve bilgi si ni n çok 

öt esi ndydi.  Lilient hal  il k önce uçan bir  maki nenin nasıl  kontr ol  edilebileceği,  yani 

nasıl uçulacağı üzeri nde çalıĢtı 

(htt p:// wi ngs. avki ds. com/ Book/ Vehi cles/i nstruct or/gliders-01. ht ml, 2004).    

Lilient hal,  1891’ deb baĢlayarak el  pl anörleri  yap mı Ģtır.  Ġ mal  etti ği  pl anörl eri, 

Berli n’deki  evi ni n yakı nındaki  bir  t epeden uçur urdu.  Ġl k yaptı kları  t ek kanatlı  i ken 

sonrakiler  çift  kanatlı  i di  ( htt p:// wi ngs. avki ds. com/ Book/ Vehi cles/i nstructor/ gliders-

02. ht ml, 2004).    

Her  pl anörün kanadı nı n ortası nda,  Lilient hal’i n t epeden aĢağı  koĢup havaya sı çrarken 

tut unabileceği  bir  deli k bul unurdu.  Kendi  pl anörleri yl e 2000’ den fazla dene me 

yap mı Ģtır.  Dağl ara çarparak yüksel en hava akı ml arı  ve sürül müĢ  t arlalardan yüksel en 

sıcak havanı n yol açtı ğı akı ml ar  bu  i Ģle mde yar dı mcı  hava akı ml arı  i di.  Her 

dene mede pl anörü kontrolle il gili  birĢeyler  daha öğrendi  ve bu Ģekil de onl arı  daha 

ALÇAK BASI NÇ 

YÜKSEK BASI NÇ 

http://wings.avkids.com/Book/Vehicles/instructor/gliders-01.html
http://wings.avkids.com/Book/Vehicles/instructor/gliders-01.html
http://wings.avkids.com/Book/Vehicles/instructor/gliders-01.html
http://wings.avkids.com/Book/Vehicles/instructor/gliders-01.html
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kontrol  edilebilir,  daha güçl ü kanatlara sahi p,  daha düzgün hareket  edebi len araçl ar 

hali ne getirdi.  Yi ne de her  uçuĢun sonunda pl anör  hal a yere çakılı yordu.  Di k yapı ya 

sahi p bir  kuyr uk t asarladı ysa da bu sadece daha uzun yol al ması nı  sağladı.  Tü m 

dene mel eri n sonunda,  yavaĢ  yavaĢ  kanat  ve kanadı n havayı  karĢıladığı  açı nı n 

arası ndaki  iliĢki yi  kavramayı  baĢardı.  Bu,  günümüz  uçakl arı nı n uç ma  prensi pl eri yl e 

ilgili  il k çalıĢ ma i di  ve günü müz  havacılı ğı nı n,  bel ki  de uçakl arı n yapılabil mesi ni n 

nedeni,  bu prensi bi n kavranması dır.  Bugün,  herhangi  bir  uçak öl çül düğünde,  kanadı n 

üst  yüzeyi ni n alt  yüzeyden 5- 10 c m.  daha geniĢ  ol duğu gör ül ür  ve bu dur um,  bu 

prensi p il e il gili dir ( htt p:// wi ngs. avki ds. co m/ Book/ Vehi cles/i nstruct or/ gli ders-

03. ht ml, 2004).   

2. 1. 3 Uçak 

Ġnsanı n haval anmak,  bunun da  öt esi nde a maçladı ğı  hedeflere uçabil mekl e il gili 

çabaları  geliĢerek sür müĢt ür.  Bu al anda hayal  gücü çoğu za man t ekni k i mkanl arl a 

kı sıtlansa da,  t ekni k alandaki  geliĢ meyi  sağl ayan da vazgeç me mesi ni  sağl ayan 

hayal gücü ol muĢt ur.  

Ġl k böl ümde,  bal onun uç ma  il e il gili  geliĢtirilen t ekni kl erde bir baĢl angı ç 

ol uĢt urduğunu gör dük.  Bugünkü uçakl arı n t eknol oji k geliĢi mi nde  i se, eski  Çi n 

törenl eri nde de kullanılan uçurt mal arı n örnek ol uĢt ur muĢ ol abileceği düĢünül ebilir.  

Kı rlangı ç nadiren kanat  çırpar,  martı  sadece kanatları nı  gererek süzül ür,  Ģahi n kanat 

çırpmadan havada dur ur,  al batros  saatlerce havada dur ur  ve kanatları nı  oynat maz. 

KuĢl arı  kanat  çırpmadan t aĢı yan hava akı mı nı n kal dır ma kuvveti dir.  ĠĢte uçakl ar  da 

bu kuĢl ar  gi bi dir.  Uçak mot orunun çalıĢ ması  sayesi nde havada,  t aĢı yan kuvvetl er 

yaratır (Ġl men, 1947).  

Kanada gel en hava,  kanadı n geo metrisi  her  ne ol ursa ol sun kesiti n uç nokt ası nda aynı 

anda birleĢir.  Kanadı n üst ünde hı zla akan hava akı mı  al çak bası nç yaratırken altt an 

akan havanı n hı zı  daha yavaĢtır  ve yüksek bası nç ol uĢt urur.  Aradaki  bu bası nç 

farkı ndan dol ayı  kanat ( ve dol ayısı yl a uçak) yukarı  doğr u ittirilir.  ĠĢte uçağı n 

uç ması nı sağl ayan te mel prensi p budur (Ġl men, 1947).  

Uç mak i çi n kuĢ  kanatları  t akli d edilerek hazırlanan kanatları n i nsan bedeni ne 

takıl ması  da,  uçak t eknolojisi nde bir  il k adı m sayılsa da,  bu döne me  ait  dene mel erde 

ci ddi  bir  bil gi  eksi kli ği  bul unmakt aydı.  Yapılan ilk gözl e ml erde,  kuĢl arı n kanatları nı 
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bir  yukarı  bir  aĢağı  hareket  ettirdi kl eri  gözl e ml enmi Ģ  ve bu usül  t aklit edil meye 

çalıĢıl mı Ģtır.  Dol ayısı yla yapılan dene mel er her  defası nda baĢarısı zlı kl a 

sonuçl anmı Ģtı.  Oysa bir kuĢ  kanadı nı  aĢağı ya indirirken bu hareketi  kesi nli kl e 

yukarı dan aĢağı ya doğru düz bir  hareket  ol arak yap maz,  öne doğr u uzatır.  Aynı 

za manda kanatları n ön kenarı  arka kenardan daha aĢağı da bul unur.  Kanat  düz 

ol mayı p aĢağı ya doğr u küçük bir  eğili m göst erdi ği nden,  bu anda ar ka tarafı ndan 

yukarı dan ön t arafa aĢağı  doğr u bir  kuvvet  anı  ol uĢur  ve bu kuĢu öne doğr u at ar 

(htt p:// www. 40pi u. org/storia. ht m).  

Uç mak i çi n çok çeĢitli  proj eler  yapıl mı Ģ,  bunl arı n da bir  kı s mı  uygul anmı Ģtır.  Bunl ar 

içi nde,  sadece i nsan gücü il e,  kol un hareketi  kullanılarak gerçekl eĢtiril meye çalıĢılan 

pr oj el er  baĢarısız ol muĢtur.  Hatta kol  kasl arı  ile çalıĢ ma mantı ğı na dayanan uç mayı 

sağlayacak al etlerde baĢarı  sağl ana mayı nca,  bacak kasl arı n daha kuvvet li  ol duğu 

düĢüncesi yl e bacak kasları nı n kullanılacağı  al etler  t asarlanmaya baĢlanmı Ģtır 

(htt p:// www. 40pi u. org/storia. ht m).  

Ünl ü mi mar,  t asarı mcı, heykeltıraĢ  Leonardo da Vi nci  1488 yılı ndan iti baren 

tasarı ml arı nda uç ma  konusuna ağırlı k ver mi Ģ,  hatta kendi  el  yazısı  ile yazmı Ģ  ol duğu 

eserleri nde bu konuda yaptı ğı  çi zi ml er  ve yazılar  mevcutt ur  ( ġekil  2. 13) 

(htt p:// www. 40pi u. org/storia. ht m).  

 

ġekil 2. 1. 3 :  Leonardo da Vi nci’ni n paraĢüt ü (http:// www. 40pi u. org/st oria. ht m)  

Leonardo’nun yaĢadı ğı  döne mde ve sonral arı nda uç ma  giriĢi ml eri  ve bu konuda 

yapılan çalıĢ mal ar  devam etti.  1678 yılı nda bi r  Fransı z ol an Besni er’ni n kanatlı  uç ma 

aracı yl a yap mı Ģ  ol duğu uç ma  dene mesi  baĢarısızlı kla sonuçl anmı Ģtır  ( ġekil  2. 14), 

(htt p:// www. 40pi u. org/storia. ht m).  
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ġekil 2. 14 : Besni er’ni n tasarladı ğı bacakl arı n da kullanıl dı ğı alet. 

Bu dene mel er  arası nda di kkat  çeki ci  bir  baĢkası,  1874 yılı nda Bel çi kalı  giriĢi mci 

ol an De  Gr uff’un yaptı ğı al ettir.  Bu al etin kanatları  yakl aĢı k 10  m.  uzunl uğunda i di. 

Ar ka t arafı nda da kuyruk görevi  gören 9 m.  uzunl uğunda bir  kuyruk var dı  

(htt p:// www. 40pi u. org/storia. ht m).  

 

ġekil 2. 15 : 1874 yılı nda de Gr uff tarafı ndan tasarlanan araç 

De  Gr uff,  kanatlara bağl adı ğı  i pl eri  çekerek onl arı  aĢağı ya al acak ve serbest 

bırakmak sureti yle eski dur umuna getirecekti.  Bunun i çi n i skel eti n üst kı s mı nda 

lasti k i pl er  vardı.  Gr uff yaptı ğı  bu al etle t oprakt an yüksel e meyi nce aleti  bal onl a 

yukarı  çı kardı  ancak baĢarısız bir  giriĢi m ol arak t ari he geçen bu dene me  neticesi nde 

yere çakıl dı (ġekil 2. 15), (htt p:// www. 40pi u. org/storia. ht m).  

Bal onl a yükseli p kazandı ğı  bu yüksekli kt en süzül mek ve  kanat  çırpmak sureti yl e 

kı sa süreli  de olsa uçabilen a ma  neticede yi ne baĢarısız ol an Avust urya’lı  Jacop 

Degen’i n bu çalıĢ ması il gi nçtir  ( ġekil  2. 16), ( www. scifi. pages. at/ proj ekt-2003/ 

luftfahrt/zeitleiste/ muskel angetrieben-bil d. ht m).  
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ġekil 2. 16 : Jacop Degen’in Bal on yardı mı yl a hazırladı ğı araç 

Degen’i n yaptı ğı  bu uçak bal onl a t aĢı nmakt a ol up di ğerleri nden farkı,  kullanı cısı nı n 

ayakt a bul unarak kanatları  i dare et mesi  i di  ( ġekil  2. 16),  ( www. scifi. pages.at/  proj ekt-

2003/l uftfahrt/zeitleiste/muskel angetrieben-bil d. ht m).  

Yapıl an bunca t asarı m,  dene me  ve  çabal ardan sonra 1897 yılı nda  bir  Al man 

Mühendisi n ( St enchel)  günü müz uçakl arı na Ģekil bakı mı ndan en çok benzeyen bir 

uçak yaptı  ( ġekil  2. 17).  Ancak bu uçağı n da di ğerleri  gi bi  kanatları  çırpma 

mantı ğı yl a çalıĢ ması  günü müz uçakl arı ndan ayrılan en büyük özelli kl eri nden 

birisi dir  ( www. scifi. pages. at/  proj ekt-2003/  l uftfahrt/zeitleiste/ muskel angetrieben-

bil d. ht m).  

Günü müz uçakl arı  yüksel me kuvveti ni  havada ancak kendi  il eri  git me 

hareketleri nden t e mi n et mekt edirler.  Ancak Ģu ana dek i ncel edi ğimi z  hava 

araçl arı nı n hi çbiri nde bu özelli k mevcut  değil dir.  Dol ayı sı yla bu araçl arın havada 

dur mal arı nda da  büyük güçl ükl erle karĢılaĢıl makta i di  ( www. scifi. pages. at/proj ekt-

2003/ l uftfahrt/zeitleiste/muskel angetrieben-bil d. ht m).  

 

ġekil 2. 17 : St enchel’i n gör ünü m açısı ndan günü müz uçakl arı nı andıran tasarı mı  
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Bugüne kadar  kı s men t eori de kal mı Ģ  ve kı s men de uygul anmı Ģ  ol an uçakl ardan 

sözet mek uçakl arı n t arihsel  geliĢi mi ni n daha i yi  anl aĢıl ması na kat kı da bul un ması 

a macı yl a değerlendiril meli dir.  Bunl arı n bir  kı s mı  yapı m Ģekilleri  ve t arzları  ve bir 

kı s mı  da t ekni k açı dan öne mli  ol mal arı  sebebi yl e di kkat  çeki cilerdir.  Bunları n büyük 

ve i nsan ve yük t aĢı yabilenl eri ni n i mali ne günü müze yakı n sayılabilecek za manl arda 

giriĢil mi Ģtir (Ġl men, 1947). 

Bu seri  uçakl arı n baĢı nda yi ne Leonardo gelir.  1475 yılı nda süratle dönen bi r  per vane 

ile iĢleyen bir  al etle havaya ağı rlı k kal dırma  fi kri ni n babası  Leonar do’ dur 

(htt p:// home. att. net/ ~o. cai mi/ Leonardo. ht ml ). 

Leonardo’nun yaptı ğı  bu çalıĢ mal ar  uzun za man günıĢı ğı na çı kmadı.  Leonar do’ nun 

yaptı ğı  ve yazarak kayda geçirdi ği  za mandan 300 sene sonra Poct on i si mli  bir 

Fransı z Leonardo’nun keĢfetti ği  pervaneyi  bir  kez daha keĢfetti.  Bu yapmı Ģ  ol duğu 

al ete Pt erofor  i s mi ni  vermi Ģti.  Bu al ete,  biri  yukarı  kal dır mak ve  di ğeri  ileri göt ür mek 

içi n i ki  pervane ekl e mek i sti yordu.  Ancak i nsan gücü ile hareket  ettirilen bu 

pervanel er,  al eti n haval anması nı  sağl aya madı  ( htt p:// home. att. net/ ~o. cai mi/ 

Leonardo. ht ml).  

Bundan kı sa bir  süre sonra 1784 yılı nda  Lonois ve  Bi en Venu adlı  i ki  Ģahıs  yukarı 

doğr u haval anan,  hel ezoni k dönen pervanesi  ol an il k uçağı  uçurdul ar.  Bu araç 100gr 

ağırlı ğı nda,  mi nyat ür  bir araçtı  ve bir  fiĢek gi bi  yol  alı yordu ( www3. sympatico. ca/  

mchassey/jfc/l. ht m).  

1845 yılı nda Kossus  i siml i  bir  ki Ģi,  üç pervaneli  bir  uçak yap maya çalıĢtı.  Ancak 

çalıĢ mal arı  kağıt  üzeri nde kal dı  ve prati ğe döke medi.  Bu ve bunun gibi  yapıl an 

dene mel er,  pervane aracılı ğı yl a yüksel meye çalıĢan uçakl arı n baĢarısı mü mkün 

ol madı ğı nı göst er mi Ģtir. 

ġi mdi ye kadar  deği ndi ğimi z ve açı kl adı ğı mı z kanat  ya da pervane kull anılarak uç ma 

giriĢi ml eri,  günü müz uçakl arı  açısı ndan el e alı ndı ğı nda,  t ekni k açı dan bi r  benzerli k 

ol madı ğı  gör ül mekt edir.  Bunun öt esi nde,  bu araçları n hi çbiri,  havalanabilseler  bil e, 

uç ma  ol arak nitelendirebileceği mi z bir  eyl e mi  gerçekl eĢtire me mi Ģl er, havadaki 

hareketleri  sı çra ma  ve düĢüĢün öt esi ne geçe me miĢ,  hepsi  de kı sa sürede yere i nmi Ģ 

veya düĢ müĢl erdir.  Günümüze kadar  gel en süreçte havada e mni yetli  gezen t ek araç, 

uçan ancak sabit geniĢ ve oyna mayan kanatlara sahi p uçakl ardır  
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Uzun süren dene mel er  ve araĢtır mal ar  neticesi nde 1842 yılı nda il k mot orl u uçak 

yapıl dı.  Pr oj esi  gayet  i yi  düĢünül erek yapılan ve üzeri nde uzun süre çalıĢılan bu 

uçağı n bazı  aksa ml arı kaba hant al  Ģekil de ol ması na rağmen bugün yi ne 

kullanılabil mekt edir.  Pr ojeyi,  Ġngiliz Mühendis  Wi l hel m Sa muel  Henson yap mı Ģtır. 

Bu ki Ģi  t asarladı ğı  uçağı na kuĢ  vücudu Ģekli  ver mekl e ve za manı nı n fi kirleri ne 

muhalif  ol arak yalnı z t ekni k düĢüncesi  il e de öne çı kmı Ģtır
 

(htt p:// www. fl yi ngmachines. org/ hens. ht ml )
 

 

ġekil 2. 18 : Henson’un uçağı.(http:// www. fl yi ngmachi nes. org/ hens. ht ml) 

1844 yılı nda  Henson,  arkadaĢı  Stri ng Fell on ile beraber  12kg ağırlı ğı nda bir  uçak 

modeli  yapmı Ģ  ancak bunu haval andır mak mümkün ol ma mı Ģtır  ( ġekil 2. 18).  Bu 

Ģekil de yapılan t üm uçaklar  aynı  akı bet e uğra mı Ģ  ve haval ana ma mı Ģtır.  Yalnı z 1870 

yılı nda Peno’ nun yaptığı  uçak,  kanatlı  ol arak uzun bir  süre uçan ilk al ettir 

(htt p:// www. fl yi ngmachines. org/ hens. ht ml ). 

 

ġekil 2. 19 : Peno’ nun Pl enof oru  (htt p:// www. fl yi ng machi nes. org/ hens. ht ml ) 

Küçükl üğüne rağmen bu al et  büyükl eri n nasıl yapıl ması  gerekti ği ni  öğret mesi 

açısı ndan öne m t aĢı maktadır.  50c m.  uzunl uğundaki  bir  çubuğun üzeri ne sabitl enmi Ģ 

iki  adet  kanattan ol uĢan al eti n t opl a m ağırlı ğı i se sadece  16 gra m i di.  Uçak 

http://www.flyingmachines.org/
http://www.flyingmachines.org/
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ilerledi kçe kanat  uçağı  i lerledi kçe havaya kal dırmakt a ve kuyr uk sat hı  uçağı n öne 

doğr u kapakl anması nı  engelle mekt edir.  Bu,  o zamana dek yapılanl ar  i çerisi nde bir 

ilk i di (ġekil 2. 1. 9),
 
(http:// www. fl yi ngmachi nes. org/taten. ht ml). 

1879 yılı nda Tat en i si mli bi r  Ģahıs  uçan bir  araç yapmayı  baĢardı.  Bu al etin i nĢası nda 

Peno’ nun siste mi nden yararlanıl dı (Ġl men, 1947). 

 

ġekil 2. 20 : Tat en’i n uçak modeli  (http:// www. flyi ngmachi nes. org/taten. ht ml) 

ĠnĢa edilen bu aracı n ortası nda i ki  çı kıĢı  ol an ucu si vri  bir  sili ndir,  bunun i çi nde de 

sı kıĢtırıl mı Ģ  hava vardır. Bası nçlı  hava,  kanatların ön kenarları na t akıl mı Ģ  bul unan 

dört  kanatlı  i ki  pervaneyi  döndüren maki neyi  kı sa bir  süre i Ģletebil mekt edir.  Bunun 

yanısıra bu aracı n üç t ekerlekli  bir  i niĢ  t akı mı  da bul unmakt adır.  Bu araçla mot or un 

kısa süreli  bir  it me kuvveti  ol uĢt ur ması ndan dol ayı  uzun süren dene mel er 

yapıla ma mı Ģtır (ġekil 2. 20),
 
(http:// www. fl yi ngmachi nes. org/taten. ht ml) 

Yi r mi nci  yüzyıl  baĢl amadan önce,  i nsanl arı n uçabil mesi  i çi n yapılan uçakl ar 

üzeri ndeki  dene mel er  baĢarısızlı kl a sonuçl anmı Ģtır.  Havadan daha ağır bi r  al eti n 

uçabil mesi  i se,   Ott o Li lient hal   il e gerçekl eĢtirilebil mi Ģtir.  Ott o Lilient hal  gerçek 

anl a mda il k uçan i nsandır  ve  havacılı ğı n babası  ol arak anılır.   Lilient hal  maki ne 

mühendisi dir.   UçuĢ  dene mel eri nde,  kuĢl arı n süzül erek veya yel kenli  uçuĢ  denil en 

uçuĢ  t arzları nı  t aklit  etmi Ģtir.  Özellikle kuĢl arın kanatları nı  i ncel e mi Ģ  ve yaptı ğı 

çalıĢ mal arda buna özel ol arak di kkat  et mi Ģtir
 
( htt p://invent ors. about. co m/li brary 

/invent ors/ blearl yfli ght 2.ht m).  

Ot t o Lilient hal,   il k dene mel eri n 1890 yılı na baĢla mı Ģtır.  Dene mel eri nde havanı n 

kendisi ni  kal dırabileceğini  fark et mi Ģtir.  Ancak bundan sonrası nda  gi derek daha 

yüksekt en uçuĢ  dene mel eri ne cesaret  edebilmi Ģtir.  Lilient hal,  yaptığı  çeĢitli 

dene mel erden sonra  bir t epede yaptırdı ğı  bir  iskel eden uç mayı  baĢar mı Ģtır  ( ġekil 

2. 21),
 
(http://invent ors. about. com/li brary /i nvent ors/ bl earl yfli ght 2. ht m).  
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ġekil  2. 21 :  Lilient hal’ın bir  t epede i nĢa ettirdiği  pl atfor mdan uçuĢ  dene mel eri.  

(htt p://invent ors. about. com/ li brary/i nvent ors/ blearlyfli ght 2. ht m)  

Bu uçuĢl arda r üzgar  önem t aĢı makt adır  ve aracı n yaptı ğı  hareket  süzül me ol arak da 

nitelendirilebilir.  30 m.  yüksekli ği ndeki  t epeden yapılan uçuĢ  denemel eri nde, 

tepeden aĢağı ya süzül meni n yanı  sıra yer  yer  tepeni n yüksekli ği ni n de üzeri nde 

çı ktı ğı  gör ül müĢt ür  (ġekil  2. 22),  (htt p://invent ors. about. com/li brary/i nvent ors/ 

bl earl yfli ght 2. ht m).  

 

ġekil  2. 22 :  Lilient hal’ın t ek yüzeyli  al etle uçuĢ  dene mel eri. 

(htt p://invent ors. about. com/ li brary /i nvent ors/ blearlyfli ght 2. ht m).  

Bi r  sonraki  aĢa mada,  Li lient hal,  rüzgardan daha yüksek bir  kal dır ma kuvveti  el de 

et mek i çi n i ki  yüzeyli  kanadı  ol an bir  uçak meydana getir mi Ģtir.  Üst  kanatl arı nı n 

birbiri nden uzaklı ğı  1. 2 m ol an bu uçakl a 80 m yüksekli ği ndeki  bir  t epeden yapıl an 

dene mel erde daha uzak mesfel ere uç mak mü mkün ol muĢt ur.  Mot orsuz bir  uçakl a 

yapılan bu dene mel er  havacılı k t ari hi ne büyük baĢarı  ol arak kaydedil miĢtir  ( ġekil 

2. 23) (htt p://invent ors. about. com/li brary /i nvent ors/ bl earl yfli ght 2. ht m).  

http://inventors.about.com/library/inventors/
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ġekil  2. 23 :  Çi ft  yüzeyli uçak ile uçuĢ  dene mesi  ( htt p://invent ors. about. co m/li brary 

/invent ors/ blearl yfli ght 2.ht m).  

Pl anör  ti pi  bu aracı n geliĢtiril mesi nden sonra,  mot orl u bir  al etle i l k uçuĢu 

gerçekl eitirenl er,  Wil bur  ve Or ville Wri ght  kardeĢlerdir.   Bu,  aynı  za manda, 

havacılı k t ari hi nde,  ağır  uçakl ar  döne mi ni n baĢlat ması yl a bir  dönüm nokt ası 

ol muĢt ur
 
(http://invent ors.about. com/li brary /i nventors/ blearl yfli ght 2. ht m).  

Ġl k dene mel eri nde,  yarasa adı nı  verdi kl eri,  pervaneli,  heli kopt erler  gibi  di mdi k 

haval anan bir  al et  üzeri nde çalıĢtılar  ve bu denemel er,  uçağı n i ki  mi sli  büyü mesi ne 

karĢılı k,  hareket  verici  gücün i ki  mi sli  değil,  seki z mi sli  büyü mesi ne gerektiren 

havacılı k kanunl arı ndan birisi ni  bul mal arı i çi n alt yapı yı  ol uĢt ur muĢt ur
 

(htt p://invent ors. about. com/ li brary /i nvent ors/ blearlyfli ght 2. ht m).  

Daha sonra uçurt mal ar  üzeri nde dene mel er  yapmı Ģl ardır.   O sıralarda bi si kl eti n 

yaygı nl aĢ maya baĢl a ması  ile bu al ete merak saran i ki  kardeĢ,  bir  bi si kletçi  aç mı Ģl ar 

ve kendi  bi si kletleri ni  üreti p sat maya baĢl a mı Ģl ardır.  Havadan daha ağır  maki nel erl e 

uç mak il e il gili  Ameri ka ve  Avr upada ol an geliĢmel eri  yakı ndan i zl eyen iki  kardeĢ, 

özelli kle Lilient hal’i n planör ü ile il gilenmi Ģlerdir.   Lilient hal’i n dene mel erinden biri 

sırası nda öl ümü onl arı  yıl dır ma mı Ģ,  aksi ne,  konuyu siste mati k ol arak incel e meye 

yönl endir mi Ģtir.  Ġl k pl anörleri ni  1900 yılı nı n Eylül  ayı nda yapan Wri ght  kardeĢler, 

yaptı kları  24 kg ağırlı ğı ndaki  al eti n ön t arafı na bir de  yüksekli k dü meni  koy muĢl ardı. 

Yönl endir me t erti batı  da ol an bu al ette  pil ot alt  kanadı n ort ası na yüzü koyun 

yatı yordu.  Bu esnada planör  ya maçt an aĢağı ya kaydırılıyor  ve yerden en fazl a bir 

metre yüksel erek,  havada dü men t ut abili yor  i di  ( ġekil  2. 24), 

(htt p://invent ors. about. com/ li brary /i nvent ors/ blearlyfli ght 2. ht m).  
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ġekil 2. 24 : Wri ght kardeĢleri n planörü (htt p:// wright. nasa. gov/ orville. ht m)  

Wr i ght  kardeĢler  sistemati k ve esaslı  çalıĢı yorlar  ve sayısız notlar alı yorlardı. 

Yapacakl arı  yeni  pl anör,  eskisi ne nazaran bir hayli  büyük ol acaktı  a ma,   esas 

itibari yle aynı  prensi pl ere göre yapılacaktı.  Boyu he men yedi  metreyi  ve ağırlı ğı  kırk 

beĢ  kil oyu bul acak ve o za mana kadar  yapılmı Ģ  ol an büt ün pl anör geçecekti
 

(htt p:// wri ght. nasa. gov/ orville. ht m)  

Yedi  metre boyunda,  45 kg ağırlı ğı ndaki  yeni  pl anör  1901 yılı  t e mmuzunda   100 m.  

kadar  uç mayı  baĢar mı Ģtı.  Konstrüksi yon,  baĢka  uçak mucitleri ni n t aĢı ma yüzeyi  il e 

rüzgarı n kal dır ma kuvveti  arası nda bul dukl arı  oranl ara göre hesapl anmı Ģtı  ancak 

bunl arı n öne msi z ol duğu bu dene meyl e anl aĢılmı Ģtı.  Dünyanı n il k r üzgar  t üneli ni 

yapan kar deĢler,  bu t ünel de,  1901 sonbaharı nda ve kı Ģı nda,  maketlerle çalıĢ ma 

yap mal arı  sayesi nde,   i ki  yüzden fazl a uçak pr ofilini n ve kanat  modeli ni  dene me 

fırsatı  bul dul ar.  Bu dene mel er,  havacılı k al anında bir  baĢka dönü m nokt ası nı 

ol uĢt ur muĢl ardır.   Bu sayede,  dü meni ni  kuyr uğa yerleĢtirdi kl eri  pl anör  modeli, 

büyük baĢarı  kazandı.  Bundan sonra sıra,  pervaneli  mot orl u uçağa gel mi Ģti.  Ġl k 

dene me  baĢarısız ol sa da 17 Ar alı k 1903’te yaptı kları  i ki nci  dene me,  dünya t ari hi nde 

ilk defa,  i çi nde i nsan bul unan bir  maki neni n,  kendi  kuvveti  il e ve serbest  uçuĢl a 

yerden kal kıĢı,  sürati ni  azalt madan ilerleyiĢi  ve hareket  nokt ası  ile aynı  yüksekli kt e 

di ğer  bir  nokt aya i nmesi  ile sona erdi  ( ġekil  2. 25),  (htt p:// wri ght. nasa. gov/ 

or ville. ht m).
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ġekil 2. 25 : Wri ght KardeĢleri n il k mot orl u uçağı (htt p:// wri ght. nasa. gov/ orville. ht m)  

Bundan sonra dene mel erine deva m eden i ki  kardeĢ,  he m uçak konstrüksi yonu il e, 

he m de pil otl uk ile il gili t ecrübel eri ni  arttırdılar.  Seki z sili ndirli  yeni  bir  mot orl a da 

dene mel er  yaptılar.  Havacılı k t ari hi  açısı ndan bu dene mel eri n en büyük 

baĢarıları ndan biri  de,  iki  kardeĢi n ci ddi  sayılabilecek hi çbir  kazaya uğra ma mı Ģ 

ol mal arı dır (ġekil 2. 26), (htt p:// wri ght. nasa. gov/ orville. ht m).  

 

ġekil  2. 26 :  Wri ght  kardeĢl eri n 1903 yılı  dene mesi,  Fort  Myers 

(htt p:// wri ght. nasa. gov/ orville. ht m)  
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2. 2 Türki ye’ de Havacılığı n Gelişi mi  

 

Tür ki ye’de havacılı ğı n geç mi Ģi  ol dukça eskilere dayan makt adır.  Tür k Havacılı ğı’nı n 

bugün gel di ği  nokt ayı daha i yi  anl ayabil mek i çi n,  Tür ki ye’de Havacılı ğı n 

Cu mhuri yetten önceki  ve sonraki  dur umu ol mak üzere i ki  ayrı  döne m i çi nde 

incel e mek daha uygun olacaktır.  

2. 2. 1 Cumhuri yetten Önce Türk Havacılı ğı  

Bili nen il k uç ma  deneyimi ,  Gazneliler  Döne mi nde doğ muĢ  ol an Ġl ahi yat, Edebi yat, 

Fi zi k,  Tabii  Bili ml er  ve mat e mati kl e il gilenen  Tür k bil gi ni  Ġ ma m Ġs mail  Cevheri’ni n 

1002 yılı nda Ni Ģabur' da ( Tür kmenistan)  Ul u Ca mi’ni n mi naresi   üzeri nden koll arı na 

yerleĢtirdi ği  t aht a pl akalarla atlayıĢı  yazılı  kaynakl ara geçen il k havacılık ol ayı dır 

(ġekil  2. 27).  Ġs mail  Cevheri  bu uçuĢ  giriĢi mi nde  hayatı nı  kaybet mi Ģ  ve  bili nen  il k 

Tür k hava Ģehi di ol muĢt ur ( Kansu,  Özt una, 1971).   

 

ġekil 2. 27 :  Ġs mail Cevheri’ni n Uç ma Dene mesi  

Bi zans  i mparat oru Manuel  Ko mnenos’un 1159 yılı nda Ġstanbul’da konuk bul unan 

Ġki nci  Kılıçaslan onur una,  At meydanı’nda düzenledi ği  Ģöl ende Siraceddin adlı  bir 

Tür k uç ma dene mesi  yap mak kul eye çı kmı Ģ,  ancak düĢerek hayatı nı  kaybet mi Ģtir. 

I V.  Mur at  Döne mi ’nde (1623- 1640)  yaĢa mı Ģ  olan Hezarfen Ah met  Çelebi,  kendi 

yap mı Ģ  ol duğu kanatlarla,  Gal at a Kul esi’nden Üs küdar  Doğancılar’a  kadar  1200 

m’li k mesafeyi,  kendi  yapı mı  pl anör  kanatları yla kat  ederek l odos  r üzgarı na karĢı 



 23 

uçarak geç mi Ģ  ve  dünya t ari hi nde “ Uçan il k i nsan” ol arak yeri ni  al mı Ģtır  ( ġekil 

2. 28), (Ġl men, 1947). 

 

ġekil 2. 28 : Hezarfen Ahmet Çel ebi’ni n Gal ata Kul esi’nden UçuĢu 

1633 yılı nda i se döne mi n Tür k bil gi ni  Lagari  Hasan Çel ebi  I V.  Murat’ı n kı zı  Kaya 

Sult an’ı n doğduğu gece onur una Saraybur nu’nda yapılan Ģenli kler  sırasında  kendi 

icadı  ol an 64 kg. ’lı k barut  il e çalıĢan,  yedi  koll u roketle  göğe yüksel mi Ģ  ve r oketi n 

barut u biti nce,  önceden hazırladı ğı  kanatları  açıp Si nanpaĢa  sarayı  önünde deni ze 

inmeyi  baĢar mı Ģtır.  Günü müz bil gileri  Lagari Hasan Çel ebi’ni n 16-20 sani ye 

arası nda 250 il a 350 met re arası nda bir  irtifaya çı kmı Ģ  ol abileceğini  ort aya 

koy makt adır ( Kay maklı, 1997). 

Tür ki yede  Ġl k Bal on UçuĢu 18. yy’da gerçekl eĢ miĢtir.  Bal onl a uçan il k Tür k devl et 

ada mı,  Fransı z Bl anchardd’la 1789’ da VarĢova’da haval anmı Ģtır. Bu ki Ģi 

Pol onya’daki  Tür k  el çisi  Ġbrahi m  PaĢa’dır. Türkiye’deki  il k uçuĢ  i se Mart  1785’ de 

ol muĢt ur.  Topkapı  Sarayı' ndan  haval anan balon,  Kadı köy’ü geçerek Bursa’ya 

inmi Ģtir.  Daha sonra Ġstanbul  ve Ġz mir’de bal onla baĢka baĢarılı  uçuĢ  dene mel eri 

ol muĢt ur (Ġl men, 1947). 

19.  yüzyıl da ki Ģisel  denemel er  hı z kazanmı Ģtır.  Oflu Uzun Hasan ve Ofl u Veli  Di rek 

kuĢl ardan esi nl enerek t asarladı kl arı  pl anörlerle kı sa mesafeli uçuĢl ar 

gerçekl eĢtirirken 1861' de Bebekli  Atıf  Bey,  t asarı mı nı  yaptı ğı,  kanat,  kuyr uk ve 

pervane donanı mlı  uçakla baĢarısız bir  dene mede bul unmuĢt ur  ( Kansu,  ġensöz, 

Özt una, 1971).  
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Tür k Hava Kuvvetleri nin t e melleri,  Wri ght  kardeĢleri n uçağı  yerden i l k kez 

haval andırabil di kl eri  17 Ar alı k 1903 t ari hi nden yakl aĢı k  7. 5 yıl  sonra,  1 Haziran 

1911’ de,  Har bi ye Nazırı  ( Savun ma  Bakanı)  Ma h mut  ġevket  PaĢa’nın  e mri yl e 

“Tayyare Ġst asyonu ve Me kt ebi ” kur mak i çi n gerekli  çalıĢ mal arı  yapmak  üzere 

“ Havacılı k Ko mi syonu”   kur ul ması yl a atıl mı Ģtır  (Kansu,  ġönöz,  Özt una 1971,  i bi d, 

s. 16).  Bu geliĢ meni n en büyük nedeni,  bu t ari hlerde Avr upa’da havacılık al anı nda 

yaĢanan büyük geliĢ me ve  bu yeni  geliĢ meni n or dul arda bir  t akvi ye güç ol arak 

kullanılabileceği ni n fark edil mesi  i di.  Özelli kle 29 Eyl ül  1911 t ari hi nde Ġt al ya’nı n 

Tr abl usgarp’ı  bo mbal aması yl a baĢl ayan Tür k-Ġtal yan savaĢı nda;  Türkler  uçak 

kullanma mal arı na karĢı n il k kez bir  savaĢt a uçakl arla karĢılaĢ mı Ģ  ve bunl ara karĢı 

elleri ndeki  t üfekl erle savaĢ mak zor unda kal mı Ģlardı r  ( Sakaryalı,  1983).  Os manlı 

or dusundaki  bu açı k,  bi r  hava kuvveti  kur ma  düĢüncesi  uyandır mı Ģtır ( Göy men,  

1969).  

Bu sırada,  her  ne kadar savaĢ  orta mı  nedeni yl e yavaĢ  ol sa da si vil  havacılı kt a da 

bireysel  bazı  giriĢi ml er  göze çarpmakt aydı.  Fesa Bey ( EVRENSEV),  1909 yılı nda 

Fransı z Hava Kul übü' nden bel gesi ni  al arak ilk br öveli  pil ot umuz ol arak Tür k 

havacılı k t ari hi nde yerini  al mı Ģtır  ( Göy men 1969,  i bi d,  s. 10).  Te mmuz 1911’ de 

Fransa’daki  Bl eri ot Okul una uçuĢ  eğiti mi ne gönderilen Süvari  Yzb.  Fesa 

( EVRENSEV)  ve  Ġsti hka m Tğ m. Yusuf  Kenan Beyl er,  1912 ġubat’ı nda eğiti ml eri ni 

tama ml ayarak Ġstanbul’a dönüp Os manlı  or dusunun il k pil otları  ol muĢl ardır 

(Sakaryalı, 1983). 

1912 yılı nda Er meni  bir vat andaĢı n uçak fabri kası  kur ma  t eklifi  geri  çevril mi Ģ  ve 

yukarı da da belirtildi ği  gi bi,  dıĢarı dan uçak alım yol una gi dil mi Ģtir  uyandır mı Ģtır 

( Göy men,  1969,  1nci  Dünya Har bi  I x Ncu Cilt  Tür k Hava Harekatı,  s. 10).  Fransı z 

REP fabri kası nda Tür k pilot,  marangoz ve maki nistler  t ayyare mekt ebi  kurmak üzere 

eğitil mi Ģlerse de,  maddi  yet ersizli kler  ve Bal kan SavaĢı' nı n baĢl a mı Ģ  ol ması  eğiti mi n 

tama ml anması na engel olmuĢt ur
  
(Sakaryalı 1983). 

Genel  Kur may BaĢkanlığı nda kur ul an bu Ģube,  daha sonra Tekni k Hi z metl er  ve 

Müst ahke m Mevkiler  Müf ettiĢli ği ne bağl anarak askeri  havacılı ğı n t emeli  ol an 

teĢkilat  kur ul muĢt u ( Göymen,  1969).  Bu çalıĢ malara paral el  ol arak 1912 yılı  baĢı nda 

YeĢil köy' de bir  Tayyare Me kt ebi  açıl ması na karar  veril mi Ģ,  i ki  subay pil ot  öğreni mi 

içi n Fransa' ya,  havacılı kta il eri  git mi Ģ  ül kel erde incel e me  yap mak,  uçak,  bal on satı n 
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al mak ve uçuĢ  öğreni mi  sağl a mak a macı yl a da bir  heyet  Avr upa' ya gönderil mi Ģti 

(Sakaryalı 1983).  

Bal kan savaĢl arı  sırası nda si yasi  nedenl erle yapı mı  dur durul an YeĢil köy t ayyare 

mekt ebi ni n i nĢası,  savaĢın biti mi nde t a ma ml anmıĢ ve1913 yılı nda t e mel  eğiti mi ni 

tama ml ayan pil ot  Or d.  Prof.  Dr.  Ali  YAR dünyanı n il k üç uçak mühendisi nden biri 

ol muĢt ur ( Kansu, ġensöz, Özt una 1971).  

Teğ men Nuri  ve  Üst eğmen Ha mi,   24  Eki m  1913' te Edirne' den kal karak Babaeski-

Çorl u -  Çat al ca üzeri nden  3 saat  5 daki kalı k bir   uçuĢla  YeĢil köy' e i nerek Tür k 

havacılı k t ari hi ndeki  il k uzun mesafeli  uçuĢu gerçekl eĢtir mi Ģlerdir  ( ġekil  2. 29), 

( Anadol, 1990). 

 

ġekil 2. 29 : Ġl k Uzun Mesafeli UçuĢ 

Donan ma  Ce mi yeti’ni n Bal kan SavaĢl arı ndan sonra  uçak ve ge mi  al mak içi n büyük 

bir  bağıĢ  ka mpanyası  açmı Ģ  ve  Tür k milleti nden geniĢ  çaplı  bir  katılım ol an bu 

ka mpanyayı,  At a PaĢa’nın oğl u  ġevket  Bey’i n  kızı  Bel kıs  ġevket  Hanı m,  Müdafa-i 

Hukuk- u Ni svan ( kadı n hakl arı  kor uma  ce mi yeti)  kur ucul arı ndan ol arak bağıĢ 

ka mpanyası nı  dest ekl e miĢtir  ( Sakaryalı  1983). Bu a maçl a,  Bel kıs  Hanımı n uçuĢu 

kararlaĢtırıl mı Ģ  ve  30 Kası m 1913’ de YeĢil köy’de Fet hi  Bey’i n kullandı ğı  “ Os manlı ” 

isi mli  uçakl a.  Ġstanbul  üzeri nde 15 daki ka  uçup ayrı ca hal kı  bağıĢa çağıran 

pr opaganda kartları  at mı Ģlardır.  Böyl ece Bel kıs  Hanı m gökl erdeki  il k Tür k kadı nı 

ünvanı nı al mı Ģ ol muĢt ur (Sakaryalı 1983). 
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Bal kan SavaĢı’nda yenik düĢen Os manlı  Ġ mparat orl uğu’nun sarsılan pretiji ni 

sağl a mak i çi n kararlaĢtırılan Ġst anbul - Kahire-Ġskenderi ye seferi  i çi n 2 uçağı n 

Ġstanbul’dan Ġskenderi ye’ye uç ması na karar  verildi.  Pil ot  ol arak YüzbaĢı  Fet hi  ve 

Teğ men Nuri  belirlendi. 8 ġubat  1914 günü uçakl ar  Ġstanbul’dan kal k mı Ģl ar  ancak 

Pil ot  Fet hi  Bey’i n uçağı  Teberi ye Göl ü yakı nl arı na düĢ müĢ  ve kendisi  Ģehit ol muĢt ur. 

Daha sonra yarı m kal an bu görev Pil ot  Sali m ve YüzbaĢı  Ke mal  t arafı ndan Mayı s 

ayı nda ta ma ml andı ( Anadol, 1990). 

Bal kan SavaĢl arı ndan sonra Enver  PaĢa’nı n Har bi ye Nazırlı ğı nda Fransa’dan 

eğit men ve uçak getirilmi Ģ  ve pil ot  yetiĢtiril me i Ģi  hı zl anarak sür müĢtür.  Ancak 

Bi ri nci  Dünya SavaĢı’nda Os manlı  Hükü meti’ni n Al manya’nı n safı na katıl ması 

üzeri ne Fransı z eğit menler  geri  git mi Ģ  ( Sakaryalı 1983).,  Fransa,  büyük çabal ar  ve 

maddi  fedakarlıklarla si pariĢ edilen uçakl arı  gönder me mi Ģtir  ( Anadol,  1990).  Bunun 

yanı  sıra,  seferberli ği n ilanı  il e mevcut  eğit men kadrosu ve uçakl ar  or duya alı nmı Ģ  ve 

pil ot yetiĢtir me kadrosu zayıf düĢ müĢt ür ( Anadol, 1990).  

1914 yılı nda i se,  Al manya’dan uçak ve t e mi ni ne baĢl anmı Ģtır.  Ancak bu da  gerek 

Al man hükü meti ni n i stenen sayı da personel  ve uçak gönder meyi  reddet mesi,  gerekse 

de havayol uyl a gel en uçakl arı n bir  kı s mı nda zor unl u i niĢ  yaptı kl arı  Bul garistan 

tarafı ndan el  konul ması  nedenl eri yle yet erli  ol mamı Ģtır.   Bunun yanı  sıra bir  de bal on 

müfrezesi  kur ul muĢt ur. Bu Ģekil de yetiĢtirilen birli kler,  Biri nci  Dünya SavaĢı 

sırası nda çeĢitli  cephelerde görev al mı Ģlarsa da t ekni k yet ersizli kler nedeni yl e 

a maçl andı ğı kadar yardımcı ol a ma mı Ģl ardır ( Göymen,  1969). 

1914 yılı nda il k hava posta hi z meti   Ġst anbul - Kahire-Ġskenderi ye seferi  sırası nda ( 10 

ġubat  1904)  t aĢı ndı  ve aynı  yıl da Tayyareci  Üst eğmen Mi t had Nuri, " Vasıta-i 

Tayyare"  i si mli  il k Tür kçe t ekni k havacılı k kitabı  yaz mı Ģtır.  Rı za Bey ve  Hayri  Bey 

isi mli  ot omobil  t eknisyenl eri  i se Tophane Askeri  Fabri kası' nda basit bi r  uçak 

yap mı Ģl arsa da bu uçak uçurul a ma mı Ģtır (Sakaryalı 1983). 

Os manlı  Or dusu,  I. Dünya SavaĢı' nda uçak ve balonl arla Çanakkal e,  Kaf kas,  Filisti n 

ve Irak cephel eri nde yer al mı Ģ,  uçakl ar  sal dırı,  keĢif  ve gözetle mede,  bal onl ar  i se 

yal nı zca keĢif ve gözetlemede kullanıl mı Ģtıır ( Anadol, 1990). 

Mondr os  AntlaĢ ması na göre ;  askerler  t erhis  edilip silahl ara el  konul acak ve öne mli 

gör ül en yerler  gözeti m  altı nda bul undur ul acakt ı.  Bu arada YeĢil köy’deki  askeri 
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kur ul uĢlar  da Ġ ngiliz  ve Fransı zlar’ı n  gözeti mi  altına gir mi Ģ,  Ġz mir’deki  uçakl arı n da 

antlaĢ ma  gereği  sağl a m ol arak Yunanlılara t esli m edil mesi nden sonra , Tür kl eri n 

eli nde i Ģe yara mayan ve uça mayan uçakl ar  kalmı Ģtı.  23 Ni san 1920’ de  TBMM 

Hükü meti  kur ul dukt an sonra,  birçok deneyiml i  havacı  Anadol u' ya kaç mayı 

baĢar mı Ģl ardır (Sakaryalı 1983). 

Kurt ul uĢ  SavaĢı' nda,  I. Dünya SavaĢı' ndaki  cephelerden gel en farklı  uçak parçal arı 

birleĢtirildi.  Bu döne mde uçak parça ve mal ze meleri ni n bul unması nda sı kıntılar  söz 

konusuydu.  Uçakl arı n kapl a ma bezl eri ni  dı Ģ  et kilerden kor uyacak ve pr ofil  direnci ni 

azalt mak i çi n ger meyi  sağlayacak sel ül ozi k esaslı  e mayit/astar  boyasını  bul mak 

mü mkün değil di.  Bunun yeri ne ki myager  ve malze me uz manl arı  pat at es,paça suyu 

ve yu murt a akı nı  karıĢtırıp el de etti kleri  sı vı yı  gerdir me a maçlı  kullandılar.  Yapıl an 

uçakl ar bomba, keĢif ve av görevl eri nde kullanıl dı
 
(Sakaryalı, 1983). 

2. 2. 2 Cumhuri yet Dönemi nde Türk Havacılı ğı 

Cu mhuri yeti n il k yıllarında havacılı k;  si vil  havacılı k ve havacılı k sanayii  ol mak 

üzere i ki  kol dan geliĢtiril meye çalıĢıl mı Ģtır  ( Hava Müze Ko mut anlı ğı YeĢil köy 

Ġstanbul, Hvho).  

Ar alı k 1924' de  il k Tür k  uçağı nı  yapan ve Kur tul uĢ  SavaĢı  pil otları ndan  Veci hi 

( HÜRKUġ)  28 Ocak 1925' de Ġz mir  Seydi köy' de il k Tür k uçağı nı  " Veci hi  KVl " 

uçur muĢt ur ( Hava Müze Ko mut anlı ğı YeĢil köy Ġstanbul, Hvho).  

16 ġubat  1925' te ATATÜRK' ün e mri yl e,  daha sonra Tür k Hava Kur umu adı nı  al acak 

ol an,  Tür k Tayyare Cemi yeti  kur ul muĢt ur.  Türk Hava Kur umu ( THK)  Tür ki ye' de 

si vil  havacılı ğı n geliĢ mesi nde öne mli  rol  oyna mı Ģtır.  THK'  nı n gör üĢl eri  ve a maçl arı 

doğr ult usunda 1928 yı lında  Tayyare Maki nist  Mekt ebi  açıl mi Ģtır.  Fransa ve 

Al manya' ya uçak mühendisli ği  öğreni mi  i çi n öğrenciler  gönderil mi Ģtir.  EskiĢehir' de 

bir  t a mirhane kur ul muĢ ve  Kur umun pl anör  ve mot orl u uçakl arı nı n onarı m ve 

revi zyonu a macı yl a 1925 yılı nda Ankara- Akköpr ü' de kur ul an marangoz at öl yesi 

daha sonra pl anör i mal athanesi hali ni al mıĢtır (Sakaryalı, 1983). 

Tür ki ye' ni n Al manya ile si vil  havacılı k al anı nda kur duğu iliĢki  5 mayıs  1930 

tari hi nde Berli n,  Vi yana,  BudapeĢt e ve Sof ya yol uyl a Ġstanbul' a gelen t arifeli 

Luft hansa uçağı ile ol muĢt ur ( TAV, 2003).  
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Ġl k ul usal  hava yol u Ģirketi mi z ol an Devl et  Hava Yoll arı  milli  müdafaa vekal eti 

bünyesi nde 20 mayı s  1933 yılı nda kur ul muĢ  ve 1935 yılı nda nafia vekal eti ne 

bağl anmı Ģtır.  Air  France den devralı nan YeĢil köy tesisleri  yanı  sıra Ankara' da da bir 

ter mi nal  ve hava al anı  yapıl mı Ģtır.  1938 yılı nda Devl et  Hava Yoll arı  10 uçağa 

sahi pti.  1 Haziran 1937 den 31 mayı s  1938 t ari hine kadar  Ankara-Ġstanbul  arası nda 

306 gi diĢ ve geliĢ seferi yapıl mı Ģ, 9 ayda 743 yolcu taĢı nmı Ģtır ( TAV, 2003). 

1944 yılı nda yapılan si vil  havacılı k anl aĢ ması na uygun ol arak YeĢil köy' de ul usl ar 

arası  bir  hava meydanı  tesisi ne za manı nı n hükümeti nce  karar  veril mi Ģtir  ( TAV,  

2003). 

1933 yılı nda kur ulan Havayolları  Devl et  ĠĢlet me Ġ daresi  ( HDĠĠ),  Tür kiye' de si vil 

havayolları  kur mak ve bu yol da t aĢı ma  yap mak üzere görevl endiril mi Ģtir.  Ġdare, 

kur ul duğunda fil osunda topl a m kolt uk kapasitesi  28 ol an ve sadece Ankara- EskiĢehir 

arası nda çalıĢan 5 küçük uçağa sahi pti.  HDĠĠ  daha sonra Tür k Hava Yolları  ( THY) 

adı nı al mı Ģtır (Sakaryalı 1983). 

1933  yılı nda  Tür ki ye  Cu mhuri yeti’ni n kurul uĢunun  Onuncu yıl kutl a ma 

törenl eri ne dost  ül kel erden katılı ml ar  ol muĢt ur.  Bu ül kel erden Sovyetler  Birli ği  hava 

eki bi ni n zi yareti ne karĢılık,  Sovyetler  Birli ği ni n ul usal  bayra mı  “1 Mayı s” t örenl eri 

ne katıl mak üzere EskiĢehir’den beĢ  adet  uçak il e sekiz subay,  i ki  maki nist 20 Ni san 

1934’te yol a çı ktı.  24 Ni san' da Moskova’ya ul aĢan havacıları mı z,  9 Mayı s' ta buradan 

ayrıl mı Ģlar ve 19 Mayıs 1934’ de EskiĢehir’de karĢılanmı Ģl ardır
 
( Anadol, 1990). 

25 Mart  1934 t ari hi nde Yunan ul usal  bayra mı  kutla mal arı na katıl mak i çi n Ġz mi r 

Tayyare Al ayı’nda  5 adet  “Let ov Smoli k”  uçağı yl a 10 havacı mı z At i na’ya 

gittiler. Bu uçakl arı mı z Ġz mir  -  Ati na -  Sel ani k - Ġst anbul  -  Ġz mir  r ot ası nı  i zl eyerek 

1821 km’li k uçuĢu 9 saat 30 daki kada ta ma ml a mı Ģlardır ( Kay maklı, Hul usi). 

Kur ul uĢunun üzeri nden bir  buçuk yıl  geçen TürkkuĢu’nun,  29 Eki m 1936 günü 

Hi podr omda  yapıl mı Ģ   olan 13.  Cu mhuri yet  Bayra mı  göst erileri nde uçaktan atl ayan 

ancak paraĢüt ünün hava akı mı na kapılarak kapanması ndan öt ürü yere çakılan Eri be 

Hanı m Havacılı k Tari himi zi n il k kadı n Ģehi di olmuĢt ur  (ġekil 2. 30), ( Anadol, 1990). 
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ġekil 2. 30 : Ġl k Kadı n ġehi di mi z Eri be Hanı m 

Must afa Ke mal  At at ürk’ün direktifi yle  pil otl uğa baĢl ayan  ve askeri  bröve sahi bi 

manevi  kı zı  Sabi ha Gökçen  At at ürk t arafı ndan Cu mhuri yet  Hava Or dusu  e mri ne  

veril mi Ģ  ve 1937 yılı nda EskiĢehir’de Hava Okulu’ ndan mezun ol muĢt ur.  1. Tayyare 

Al ayı’nda  altı  aylı k harp uçuĢ  eğiti mi  gör dükten sonra Trakya manevral arı na ve 

Dersi m harekatları na da katıl mı Ģ  ve“Ġl k Tür k Kadı n SavaĢ  Pil ot u” ünvanını  al mı Ģtır 

(ġekil  2. 31).  16. Haziran 1938’ de Ġst anbul' dan Bal kan t uru i çi n haval anan Sabi ha 

Gökçen,   6 gün süren bu seyahatte Ati na,  Selani k,   Sof ya,  Bel grad ve BükreĢ’e 

uğradı ve tekrar Ġstanbul'a döndü ( Kay maklı, 1997). 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 31 : Sabi ha Gökçen 

Tür ki ye' ni n Al manya ile si vil  havacılı k al anı nda kur duğu iliĢki  5 mayıs  1930 

tari hi nde Berli n,  Vi yana,  BudapeĢt e ve Sof ya yol uyl a Ġstanbul' a gelen t arifeli 

Luft hansa uçağı ile ol muĢt ur ( TAV, 2003).  

Ġl k ul usal  hava yol u Ģirketi mi z ol an Devl et  Hava Yoll arı  milli  müdafaa vekal eti 

bünyesi nde 20 mayı s  1933 yılı nda kur ul muĢ  ve 1935 yılı nda nafia vekal eti ne 

bağl anmı Ģtır.  Air  France den devralı nan YeĢil köy tesisleri  yanı  sıra Ankara' da da bir 
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ter mi nal  ve hava al anı  yapıl mı Ģtır.  1938 yılı nda Devl et  Hava Yoll arı  10 uçağa 

sahi pti.  1 Haziran 1937 den 31 mayı s  1938 t ari hine kadar  Ankara-Ġstanbul  arası nda 

306 gi diĢ ve geliĢ seferi yapıl mı Ģ, 9 ayda 743 yolcu taĢı nmı Ģtır ( TAV, 2003). 

1944 yılı nda yapılan si vil  havacılı k anl aĢ ması na uygun ol arak YeĢil köy' de ul usl ar 

arası bir hava meydanı tesisi ne za manı n hükü metince karar veril mi Ģtir. 

Tür ki ye' de üretilen il k yolcu uçağı  " Nu D. 38"   Nuri  De mi rağ t arafı ndan BeĢi kt aĢ' taki 

fabri kada yapıl mı Ģtır.  Ġl k dene me  uçuĢunu 11 ġubat  1944 de baĢarı yl a yapmı Ģ  ve il k 

Ģehirlerarası  uçuĢunu 26 Ma yı s  1944 günü Ġst anbul' dan Ankara' ya gerçekleĢtir mi Ģtir 

( Anadol, 1990). 

1966 yılı nda Ameri kan  As keri  Yar dı mı ndan alınan F- 5  uçakl arı nı  Tür ki ye’ye 

getir mek i çi n Bandır ma' dan 6 Tür k pil ot u görevl endiril di.  26 Kası m 1966 Tür k 

pil otları  Californi a eyaleti nden ayrıl dılar  ve Gr öl and-Ġzlanda-Ġngiltere- Al manya-

Ġtal ya r ot ası nı  i zleyerek Tür ki ye’ye i ndiler.Böyl ece Bnb. Adnan ÇOKGÖR,  

Yzb. Tul ga ÇELTEK,  Yzb.  Dogan PERK,  Yzb.  Zeki  KI YAK,  Yzb.  Haydar 

ÇE MBERCĠ,  15. 000 Km’li k uzaklı ğı  21 saatte uçt ul ar  ve bu j et  pil otları  Dünya’ da 

ilk kez  F-5 uçakl arı yl a At l anti k’i geçen havacılar ol dular
 
( Anadol, 1990). 

Tür k Sil ahlı  Kuvvetleri, 20 Te mmuz 1974 günü Kı brıs’ta yaĢayan soydaĢl arı mı zı 

kor umak, barıĢı  sağl a mak ve bozul an anayasal  düzeni  yeni den sağl a mak içi n “BarıĢ 

Harekatı’na” giriĢti.  Ġki aĢa mada gerçekl eĢtirilen Kı brıs BarıĢ  Harekatı süresi nce 

Ġncirli k,  Ant al ya,  Konya,  EskiĢehir  ve  Ankara’dan  katılan fil olar,  verilen  görevl eri 

bir  baĢarı  il e gerçekl eĢtir mi Ģlerdir.  Tür k Hava Kuvvetleri,  düĢ man hedefleri ne çok 

büyük kayı pl ar verdirerek zaferi n kazanıl ması nda et ken ol muĢt ur
 
( Anadol, 1990). 

Günü müzde,  Havacılı k Dairesi  BaĢkanlı ğı,  1987 yılı nda Si vil  Havacılı k Genel 

Müdürl üğü adı  altı nda yeni den t eĢkilatlandırıl mı Ģtır.  Si vil  Havacılık Genel 

Müdürl üğü ( SHGM)  t üm si vil  havacılı k sistemi ni n deneti mi nden soruml udur. 

SHGM,  havacılı k personeli ni n lisansl arı nı n düzenl enmesi,  t üm havacılı k 

faali yetleri ni n r uhsatlandırıl ması,  Tür ki ye' ni n hava sahası ndaki  tü m uçuĢ 

hi z metleri ni n Tür k Silahlı  Kuvvetleri,  Dı ĢiĢleri  Bakanlı ğı  ve Devlet  Hava 

Me ydanl arı  ĠĢlet mesi  Genel  Müdürl üğü il e iĢbirli ği  i çi nde koor di nasyonunun 

sağla ması yl a görevli dir (Kay maklı, 1997). 



 31 

Devl et  Hava Meydanları  ĠĢlet mesi  Genel  Müdürl üğü;  t üzel  ki Ģili ğe sahi p 

faali yetleri nde özerk, bir Ka mu i ktisadi kurul uĢudur.  

Kur ul uĢun nüvesi ni  20. 5. 1933 t ari hi nde kurul muĢ  ol an Hava Me ydanl arı 

ĠĢlet mecili ği  ile Hava Yol u  TaĢı macılı ğı nı  müĢtereken yür üten " HAVAYOLLARI 

DEVLET Ġ ġLET ME Ġ DARESĠ"  t eĢkil  et mekt edir.  Uçak i Ģlet mecili ği  görevi,  21 

Ma yı s  1955 t ari hi nde THY A. O.' na,  havaalanı  i Ģlet mecili ği  ve yer  hi z met leri  görevi 

ise,  28 ġubat  1956 t ari hinde Kat ma  Büt çeli  Devlet  Hava Meydanl arı  ĠĢletmesi  Genel 

Müdürl üğüne devredil mi Ģtir
 
( Kay maklı, 1997). 

Devl et  Hava Meydanl arı ĠĢl et mesi  Genel  Müdürlüğü,  19. 10. 1983 t ari hi nde Devl et 

Havacılı k ve Hava Meydanl arı  i Ģlet mesi  ( DHHMĠ )  adi  altı nda yeni  bir  t üzel  ki Ģili ğe 

dönüĢt ürül müĢ;  ayrı ca, bu Kur ul uĢa bağlı  bir  " Meydan ĠĢlet mesi  Müessesi" 

kur ul ması  kabul  edil mi Ģtir.  Daha sonra Devl et  Hava Meydanl arı  ĠĢlet mesi  Genel 

Müdürl üğü ( DHMI)  adı  altı nda yeni  bir  t üzel  kiĢilik ol uĢt urul muĢ  ve 1984 yılı nda 

faali yet e geç mi Ģtir
 
 ( Kaymaklı, 1997). 

Kur ul uĢun a maç ve faaliyet  konul arı ndan birkaçı, Ana  St at üsünde yer  al dığı  Ģekil de, 

Tür k Hava Sahası ndaki uçuĢ  güvenli ği  i çi n hava t aĢı macılı ğı,  havaal anl arı nı n 

iĢletil mesi,  Hava Trafik Kontrol  Hi z metl erini n ifası  seyrüsefer  siste m ve 

kol aylı kları nı n kur ul ması  ve i Ģletil mesi,  bu faali yetler  ile il gili  di ğer  t esis  ve 

siste ml eri n kurul ması, iĢletil mesi ve modern havacılı k düzeyi nde çı karıl ması dır.  

ġu ana dek anl atılan havacılı k t ari hi ni n kr onoloji  ol arak dökü mü EK- B’ de yer 

al makt adır. 

2. 2. 3 Ül ke mi zdeki Si vil Havacılı ğı n Günü müzdeki Durumu  

Havayol u ul aĢtır ması  sekt örü,  14. 10. 1983 t ari hinde kabul  edilen 2920 sayılı  Si vil 

Havacılı k Kanunu’ nun yür ürl üğe gir mesi  il e özelli kle 1980’l eri n 2.  yarısı ndan 

itibaren belirgi n bir  geliĢme  i çi ne gir mi Ģtir.  Bu döne mde THY ni n bir  moder ni zasyon 

ve st andardi zasyon pr ogra mı  çerçevesi nde fil osunu geliĢtir meye baĢl adı ğı,  hi z met 

standartları nı  yükselt me çabası na girdi ği  ve yurtiçi  hatlardan zi yade ekonomi k açı dan 

avant ajlı  dıĢ  hatlara yönel mekt e ol duğu gör ül mekt edir.  Aynı  döne mde,  özel  sekt ör 

havayolları nı n sayıları nda,  fil o kapasiteleri nde ve sekt örden al dı kl arı  payda öne mli 

artıĢlar  gözl enmi Ģtir.  ĠĢlet me ser mayesi  sı kı ntısı ni sbet en yaĢlı  uçakl arla operasyon 

yap ma  dezavant ajı,  bakı m- onarı m ve di ğer  alt yapı  i mkanl arı nı n yet ersizli ği, 
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faali yetleri ni n her  kademesi nde,  kafileye personel  t e mi ni nde karĢılaĢılan güçl ükl er, 

sekt örün yet eri  kadar  destekl enme mesi,  özel  havayolları nı n genel de karĢılaĢtı kl arı 

sorunl ar ol muĢt ur ( TAV, 2003). 

Havaal anı  yatırı ml arı nı n,  80 li  yılları n sonunda ve  90 lı  yılları n baĢl arında,  yeni 

Konvansi yonel  havaalanı  yapı mı ndan zi yade mevcutları n st andartları nı n 

geliĢtiril mesi  üzeri nde yoğunl aĢıl dı ğı  gör ül mekt edir.  Bu arada,  hava trafik kontrol, 

haberleĢ me,  seyrüsefer hi z metleri,  yer  hi z metleri,  vb.  hi z metleri n kalite ve 

güvenilirliği ni  arttır maya yöneli k yatırı ml ar  sürdür ül müĢt ür.  1980 l eri n sonunda, 

muht elif  yerlere mahalli i dareleri n de kat kısı  ile STOL ti pt e küçük havaal anları 

yapı mı  baĢl atıl mı Ģ  ve askeri  havaalanl arı nı n si vil  hava ul aĢı mı na da açıl ması 

çalıĢ mal arı na hı z verilmi Ģtir.  Yıl dan yıla i sti krarlı  bi çi mde artıĢ gösteren t opl an 

gel en-gi den yol cu ve uçak trafi ği ni n baĢt a  At at ürk Havali manı  ol mak üzere Ant al ya, 

Esenboğa,  Adnan Menderes  ve gi derek Dal aman Havali manl arı nda yoğunl aĢtı ğı 

gör ül mekt edir ( TAV, 2003). 

Sekt ör,  1990 lı  yıllara da aynı  geliĢ me t rendi  i çinde gir mi Ģtir.  Ancak,  1990 yılı nı n 

Ağust os  ayı nda patlak veren Körfez Kri zi  sonraki  yıllarda t uristi k yörel eri mi zde 

meydana gel en t erör  olayl arı,  t uriz m sekt örüne bağlı  ol arak havayol u ul aĢtır ması 

sekt örünü de o yıllar  i çinde ol umsuz ol arak et kilemi Ģtir.  Ancak,  sekt örün geliĢi mi 

son 5 yılı n büt ünü itibari  ile değerlendiril diği nde geliĢ meni n hal en sür düğü 

gör ül mekt edir.  

2. 2. 4 Havacılı k İşlet meleri ve Uçak Fil osu Durumu  

1983 t ari hi nde yayı nl anan 2929 sayılı  Tür k Si vil Havacılı k Kanunu’  nun yür ürl üğe 

gir mesi  il e sekt örde belirgi n bir  geliĢ me gör ül müĢt ür.  Tür k Hava Yoll arı’  nı n 

moder ni zasyon ve st andardi zasyon pr ogra mı  çerçevesi nde fil osunu geni Ģl et erek 

hi z met  st andardı nı  yükselt me çabası na girdi ği  ve yurt  i çi  hatlardan zi yade ekono mi k 

açı dan avant ajlı dıĢ hatlara yönel di ği görül müĢt ür
  

(TAV, 2003). 

Özel  sekt ör  havacılı k i Ģle ml eri ni n sayıları nda,  fil o kapasiteleri nde ve sekt örden 

al dı kl arı payl arda öne mli artıĢlar ol muĢt ur ( Anadol, 1990).  

1983 yılı nda Tür k Hava Yoll arı  t arafı ndan 30 ve Bursa Hava Yoll arı  t arafından i ki 

uçak ol mak üzere 32 uçaklı  bir  fil o il e 4472 kolt uk kapasitesi  arz edil mekte i ken bu 
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gün hava yol u Ģirketi  sayısı  10’  a   uçak sayısı  118’  e kolt uk kapasitesi 19. 563’  e 

ul aĢ mı Ģtır ( Anadol, 1990). 

Sür dürdüğü moder nleĢ me ve geliĢ me politikal arı sonucunda 3 adet  kargo uçağı  il e 

birli kte 65 uçak ve 9880 kolt uk kapasitesi ne ulaĢan THY fil osu dünyanın en genç 

fil oları arası nda yer al makt adır ( TAV, 2003). 

Yukarı da ifade edilen raka ml ara,  53 hava t aksi i Ģlet mesi ni n 220 uçağı,35 Genel 

Havacılı k i Ģlet mesi ni n 168 uçağı,  32 Zirai  Mücadel e ĠĢlet mesi n 76 uçağı  dahil 

değil dir
   

(TAV, 2003). 

2. 2. 5. Hava Ul aştır ma Anl aş mal arı  

Tür ki ye’ni n 05 Haziran 1945 t ari h ve 4749 sayılı Kanunl a onayl anmı Ģ  bulunduğu 07 

Ar alı k 1944 t ari hli  Chicago Sözl eĢ mesi  ul uslar arası  si vil  havacılı ğı n esasl arı nı 

evrensel  düzeyde düzenl eyen ve Ul usl ararası  Hava Hukukunun cari  kuralları nı 

belirleyen t e mel  bir  meti ndir.  Bu sözl eĢ me il e ti cari  hakl arı n düzenl enmesi 

konusunda bir  uzl aĢ maya varıla ma mı Ģtır.  Bu nedenl e ti cari  hakl arı n i kili  anl aĢ mal ar 

yol uyl a düzenl e mesi yoluna gi dil mek zorunda kalınmı Ģtır ( TAV, 2003).  

Tür ki ye,  bugüne kadar  82 ül ke il e i kili  hava ulaĢtır ma anl aĢ ması  i mzala mı Ģtır.  Bu 

anl aĢ mal ar  hava servisleri ni n ül ke mi zden geçmesi ni n sağl ayacağı  olanakl ardan 

yararlanmak ve si vil  havacılı ğı mı zı  geliĢtir mek a maçl arı  gözetilerek i mzal anmı Ģtır. 

Ül ke mi n i mzal adı ğı havacılı k sözl eĢ mel eri EK- D’  de yer al makt adır. 

Tekni k geliĢ mel er,  Birinci  ve Ġ ki nci  Dünya SavaĢl arı nda havadan gel ebil ecek 

tehli kel ere karĢı  önl e m alınması  zorunl ul uğu,  uygul a mada devl eti n ül kesi  üzeri ndeki 

hava sahası nı n devl eti n mutl ak ege menli ği  altı nda ol ması nı  gerekli  kıl mı Ģtır.  Böyl ece 

Bi ri nci  Dünya SavaĢı  sonrası,  havacılı kla il gili ul usl ararası  düzenl e melere yönel 

inmi Ģtir
 
( Anadol, 1990). 

Si vil  Havacılı kta 22 Mart 1919 t ari hi nde Paris ile Br üksel,  25 Ağust os  1919 t ari hi nde 

Paris il e Londra arası nda baĢl ayan il k düzenli hava servisleri ni  i zl eyen ayl arda 

yapılan Paris BarıĢ Konferansı na katılan Devl etler,  Devl etleri n hava sahal arı 

üzeri ndeki  hükü mr anlı k hakl arı,  Ul usl ararası  uçuĢ  hakkı  ve Milletlerarası kayıt  ve 

kı sıtlamal ar  gi bi  Havacılığa iliĢki n Ul usl ararası  Ka mu Hukuku konul arı nı  gör üĢerek, 

uzl aĢtı kları  konul arı  il k Ul usl ararası  Si vil  Havacılık anl aĢ ması  ol an 13 Eki m 1919 
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tari hli  Paris Sözl eĢ mesi il e bel gel ediler.  11 Temmuz  1922’ de yür ürl üğe giren bu 

Sözl eĢ me,  yedi  devl et  t arafı ndan i mzal anmı Ģtır  ve sadece barıĢ dur uml arını  kapsar 

( Anadol, 1990).   

Si vil  Havacılı ğa iliĢki n, Ul usl ararası  Ka mu Hukuku kuralları nı  düzenleyen Paris 

Sözl eĢ mesi ni,  1926 yılı nda Madri d ve  1928 yılı nda Havana Sözl eĢ mel eri  taki p etti. 

Ma dri d Sözl eĢ mesi  Ana hatları  il e Paris sözleĢ mesi ne benze mekt eydi.  Havana 

Sözl eĢ mesi  i se,  Amerika Devl etleri ni n kendi  aral arı nda i mzal adıkl arı  bir 

sözl eĢ meydi.  Ana hatları  ile Paris  ve Madri d sözl eĢ mel eri ne benze mekle birli kt e 

ticari  a maçl a kullanılan uçakl ara daha çok serbesti  getir mekt eydi.  Bu Ul usl ararası 

Ka mu Hukuku kuralları,  17 Ar alı k 1944 t ari hli  Chi cago Sözl eĢ mesi  kabul  edili nceye 

kadar, yürürl ükt e kal dı
  
(TAV,  2003). 

Si vil  Havacılı ğı n çok büyük bir  hı zl a geliĢ mekt e ol ması  dol ayısı yl a,  özellikl e Ul usal 

veya Ul usl ararası  al anda Havayol u il e yapılan yol cu ve yük t aĢı mal arı ndan doğan 

hukuki iliĢkilere uygul anacak kuralları n öne mi büyük öl çüde art mı Ģtır
 
. 

Bi r  t araftan Havacılı ğa iliĢki n Ul usl ararası  Hukuku al anı nda yasal  düzenl e mel er 

yapılırken,  di ğer  t araftan Ul usl ararası  özel  hukuk ve  kanunl ar  i htilafı  konul arı na da 

eğili nil mesi  gerekti ği  açıktı.  Çünkü t aĢı ma anl aĢma  Ģartları nı n,  t aĢı manı n yapıl dı ğı 

ül kel erde,  farklı  hukuk kuralları  ol ması  nedeni  i le farklı  yoruml anması,  yol cul arı n 

hak ara ması nda büyük güçl ükl ere neden ol duğu gi bi,  t aĢı ma akdi ni n yapıl dı ğı, 

taĢı manı n baĢl adı ğı,  t aĢı manı n son bul duğu,  durakl a ma ve yol cunun milli yeti, 

bul unduğu yer  mahke mel eri ni n,  aynı  ol ayda kendileri ni  yet kili  sayması ve  farklı 

hukukl arı  uygul a mal arı  nedenl eri  ile birbirleri yle çeliĢkili  ve mükerrer  öde mel ere 

neden ol an kararları n ortaya çı kması,  t ekni k ve güvenli k açısı ndan henüz yeni 

geliĢ mekt e bul unan ve mali  açı dan güçsüz hava aracı  yapı mcıları nı,  sahi pl eri ni  ve 

iĢlet mecileri ni ol umsuz yönden et kili yordu ( TAV, 2003). 

1929 yılı nda i mzal anan VarĢova Sözl eĢ mesini n t a m adı;  " Ul usl ararası  Hava 

TaĢı mal arı na iliĢki n Bazı Kuralları n BirleĢtiril mesi  Hakkı nda Sözl eĢ me"dir.  VarĢova 

Sözl eĢ mesi,  Ul usl ararası  hava t aĢı ması nı n ve bu t ür  t aĢı mal arda taĢı yı cı nı n 

soruml ul uğunun düzenlenmesi  ve Ģartlarda birli k sağl anması  ihti yacı ndan 

doğ muĢt ur.  VarĢova Sözl eĢ mesi  30' dan fazl a devl et  t arafı ndan i mzal anmı Ģ  ve 
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1933' de yür ürl üğe gir miĢtir.  Hal en 108 devl et  bu sözl eĢ meye katıl mı Ģ  bul un makt adır
 

( TAV, 2003). 

VarĢova Sözl eĢ mesi  ul uslararası  hava t aĢı ma sözleĢ mel eri  bakı mı ndan esas  iti bari yl e 

taĢı ma bel gel eri,  eĢya(yük)  t aĢı ması nda hukuki  iliĢkiler  ve hava t aĢı yı cısı nı n 

soruml ul uğunu ol dukça ayrı ntılı  bi çi mde düzenl emi Ģ  ve bu konul arda birlik sağl a mı Ģ 

bul unmakt adır
 
 ( Anadol, 1990). 

Bu konudaki  kurallar,  Havayol u il e yapılan yurtiçi  t aĢı mal arı  i çi n Milli  Kanunl arda; 

yurt  dı Ģı  t aĢı mal arı  i çi n i se,  t aĢı manı n niteli k ve karakteri ne göre,  Tür ki ye'  ni n de  01 

Mart  1977 t ari hi nde 2073 sayılı  kanunl a onayl ayarak t araf  ol duğu VarĢova 

Sözl eĢ mesi  ve bu sözl eĢmeye değiĢi kli k getiren;  1955 t ari hli  Lahey Pr ot okol ü,  1961 

tari hli  Guadal aj ara Ek Sözl eĢ mesi,  1971 t ari hli Guat e mal a Cit y Pr ot okol ü,  1975 

tari hli 1, 3, 4 sayılı Montreal Ek Prot okolleri nde yer al makt adır ( Anadol, 1990). 

VarĢova Sözl eĢ mesi ni n Hava Hukukunda bu kadar  öne mli  bir  yer  iĢgal  etmesi ni n en 

öne mli  nedenl eri nden bi ri  Hava Hukukuna iliĢkin ul usl ararası  sözl eĢ meler  arası nda 

en çok kabul görenl erden biri ol ması dır ( Anadol, 1990). 

Paris Sözl eĢ mesi' ni n ul uslararası  hava ul aĢı mı nı düzenl e mekt eki  yet ersizli ği,  yeni 

tekni k geliĢ mel er  ve i htiyaçl ar  bu al anda yeni  t edbirler  alı nması nı  zorunl u kılı yor du. 

Böyl ece 1944 yılı  dünya havacılı ğı  açısı ndan öneml i  bir  dönü m nokt ası  t eĢkil  eder. 

Ameri ka BirleĢi k Devl etleri' ni n Chi cago kenti nde 7 Ar alı k 1944 t ari hi nde 52 devl eti n 

temsilcileri  t opl anarak Chi cago Sözl eĢ mesi  diye adl andırılan,  Ul usl ararası  Si vil 

Havacılı k Sözl eĢ mesi ni i mzal adılar.  Chi cago Sözl eĢ mesi,  Ul usl ararası  Si vil 

Havacılı ğı n esasları nı evrensel  düzeyde düzenl eyen ve Ul usl ararası  Hava 

Hukukunun cari kurallarını belirleyen te mel bir meti ndir
 
(TAV, 2003). 

Tür ki ye' ni n 1945 yılı nda onayl a mı Ģ  bul unduğu Chi cago Anl aĢ ması na bugün 152 

devl et  t araf  ol muĢt ur.  Bu anl aĢ ma;  Hava Trafi ği, Hava Nakil  Vasıtaları nın milli yeti 

ve t escili,  lisans  ve sertifi kaları,  Hava trafi ği ni  kol ayl aĢtırıcı  t edbirler, Kazal arı n 

incel enmesi,  Ul usl ararası st andartlar  ve usuller  gi bi  genel  ve gayri  ti cari  konul arda 

öne mli düzenl e mel er getir mi Ģtir
 
. 

Bu anl aĢ ma  gereği  kur ul an Ul usl ararası  Sivil  Havacılı k TeĢkilatı (I CAO,  

Internati onal  Çi vil  Avi ation Or gani zati on )  çalıĢ mal arı na baĢl a mı Ģtır.  Bugün 150' den 

fazla devl eti n üyesi  ol duğu I CAO,  Si vil  Havacılığı n her  sahada Ul usl ararası  st andart 
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ve kuralları nı  t espit  eden ve  uygul anması nı  sağl ayan bir  kur ul uĢ  dur umuna gel mi Ģtir.  

Amaçl arı  arası nda si vil havacılı ğı n e mni yetli  ve düzenli  bir  bi çi mde geliĢ mesi ni 

sağla mak ve barıĢçıl hava faali yetl eri ni destekl e mek yer alır. ( EK 3) ( Anadol, 1990).  

Si vil  Havacılı k her  yönüyl e,  devl etleri ni  birbirinden bağı msı z ol arak kural  koyup, 

yönl endiril mel eri  mü mkün ol mayan bir  faali yet  sahası  ol arak dünya ül keleri ni n aynı 

standart  ve kuralları  uygul a ması nı  zor unl u kıl makt a ve ül ke mi zi n de 1945 yılı nda 

4749 Sayılı  Kanun ile üyesi  ol duğu I CAO,  bu konuda üst üne düĢen görevi 

yür üt mekt edir
 
. I CAO’ nun a maçl arı EK- C’ de det aylı olarak yer al makt adır. 

Chi cago Sözl eĢ mesi  genelli kle t arifeli  seferleri  konu edi nmekt edir.  Bunun da nedeni 

Chi cago Sözl eĢ mesi ni n imzal andı ğı  t ari hl erde ti cari  havacılı k i çi ndeki  yeri  iti bari yl e 

pek cüzi  haci m t aĢı yan t arifesiz seferleri n Anl aĢmaya t araf  ül kel er  arası nda t ümüyl e 

serbest  bırakıl mı Ģ  ol masıdır.  Ancak,  özelli kle 50' li  yıllardan sonra Tarifesi z Hava 

TaĢı macılı ğı nı n ul aĢtı ğı  düzey iti bari yle bu maddeni n de prati k geçerliliği  kal ma mı Ģ, 

devl etler  birbirleri  arası nda bu konuda da müt ekabili yet  arar  t ut uma gir mi Ģl erdir.  B 

Nedenl erle,  1956 t ari hinde “ Avr upa Dahili  Tarifesiz Hava Ser vislerini n Ti cari 

Hakl arı  Mevzuunda Çok Taraflı  Anl aĢ ma” hazırlandı.  Tür ki ye' ni n de t araf  ol duğu bu 

anl aĢ mayl a Chi cago SözleĢ mesi nde t anı nan serbesti ni n kapsa mı  i yi ce daraltıl mı Ģtır
 

( Anadol, 1990). 

Tür ki ye günü müze dek aĢağı daki ül kel erle çeĢitli ikili anl aĢ mal ar i mzal a mı Ģtır: 

Al manya,  ABD,  Avustur ya,  Avustral ya,  Af ganistan,   Ar navutl uk,   Azer baycan, 

Br ezil ya,  Bul garistan,  BirleĢi k Ar ap Emi rlikl eri, Bangl adeĢ,   Bahreyn,   Bel çi ka,  

Bel arus,  Çek Cu mhuri yeti,  Çi n Hal k Cu mhuri yeti,  Cezayir,  Dani mar ka,   Endonezya,  

Fransa,  Fi nl andi ya,   Fas,  Güney Kore,  Gürcistan,  Güney Afri ka,  Holl anda,  Hi ndist an,  

Hı r vatistan,  Irak,   Ġ ngiltere,  Ġran,   Ġsrail,   Ġsvi çre,  Ġsveç,   Ġt al ya,   Ġspanya,  Ġrlanda, 

Japonya,  Kanada,  Kuveyt,  Kat ar,  Kazakistan,  Kı r gı zistan,  Küba,  Lübnan,  Li bya, 

Lükse mbour g,  Lit uanya,  Let onya,  Mı sır,   Macaristan,  Malt a,  Mal ezya,  Mol dova, 

Ma kedonya,  Moğolistan,   Nor veç,  Umman,   Özbekistan,  Pakistan,  Pol onya,  

Port ekiz,   Ro manya,   Rusya Federasyonu,  Suriye,  Suudi  Ar abistan,  Si ngapur, 

Sl ovakya,  Sl ovenya,  Tayland,  Tayvan,  Taci kistan,  Tunus,  Tür kmenistan,   Ukrayna,  

Ür dün,  Yugosl avya,  Yunanistan,  Ye men,  Bosna- Hersek,  Est onya,  Hong Kong 

( Anadol, 1990).  
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Yapıl an söz konusu anlaĢ mal ar  il e THY yurt dıĢı nda 64 nokt aya t arifeli  seferl er 

yap makt adır.  Ayrı ca yurtdıĢı ndan  Tür ki ye’ye 60 havayol u  Ģirketi  t arifeli  seferl er 

düzenl e mekt edir.  Bunun yanısıra,  yurt dıĢı ndan ülke mi ze özelli kle yaz döne ml eri nde 

sayıları  art mak üzere 112 havayol u Ģirketi  tarifesiz seferler  düzenlenmekt edir 

( Anadol, 1990). 

2. 3 Türki ye’ deki Havaalanl arı ve Havali manl arı 

Ül ke mi z Asya’dan Avrupa’ya açılan bir  kapı  konu mundadır.  Dol ayısı i l e ul aĢı m 

al anı nda,  bir  düğü m noktası  ol abil me özelli ği  nedeni yl e büyük öne m t aĢımakt adır. 

Bu öne m nedeni yl e,  ül kemi z ul aĢı mı nda gün geçtikçe daha büyük oranda yer  al maya 

baĢl ayan hava ul aĢı mı nda gel di ği mi z nokt a öne ml idir.  

Ül ke mi zdeki  si vil  havacılık faali yetleri ni n geliĢimi  paral elinde hava ul aĢı mı nı n ül ke 

sat hı nda yaygı nl aĢabil mesi  i çi n hava al anl arı mı zın sayısal  geliĢi mi  çok büyük öne m 

taĢı makt adır.  Pr ogra ml an mı Ģ  yatırı ml ar  il e mevcut   al anl arı nı  moderni zasyonu ve 

kapasitesi ni n arttırıl ması  yanı  sıra t uriz m açısı ndan öne mli  mer kezler de hava 

meydanl arı nı n yapı mı  ve  geliĢtiril mesi  gelecekt e bu böl gel erdeki  mevcut 

pot ansi yeli n geliĢ mesi ne sebep ol acağı aĢi kardır. 

Ka mu adı na ül ke mi z hava al anl arı nı n i Ģlet me görevi ni  üstlenmi Ģ  bul unan Devl et 

Hava Meydanl arı  ĠĢlet mesi  ( DHMĠ)  27 hava al anında t eĢkilatlanmı Ģ  ol up,  bunl ardan 

15’  i  dı Ģ  hat  sefere açı ktır.  Tür k Sil ahlı  Kuvvetleri  Envant eri ndeki  Havaalanl arı ndan 

da yararlanılarak si vil hava ul aĢı mı nı n yaygı nl aĢtırıl ması na kat kı a macı yl a 

Genel kur may BaĢkanlı ğı il e yapılan pr ot okol  il e t opl a m 27 askeri  hava al anı  si vil 

havacılı k iĢlet mel eri ni n kullanı mı na açı k durumdadır.  

Bugün ül ke mi zde 40 adet havaalanı ve havali manı bul unmakt adır ( Tabl o 2. 1). 

1.  Adana Havali manı ( Adana),  

2.  Adnan Menderes Havalimanı (Ġz mir),  

3.  Adı ya man Havali manı (Adı ya man),  

4.  Ağrı Havaal anı ( Ağrı),  

5.  Ant al ya Havali manı ( Antal ya),  

6.  At at ürk Havali manı (Ġstanbul),  

7.  Balı kesir Havaal anı ( Balıkesir)-kapandı,  

8.  Bodr um Havali manı ( Milas),  
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9.  Bursa Havaal anı ( Bursa),  

10.  Çanakkal e Havaal anı ( Çanakkal e),  

11.  Çar dak Havaalanı ( Deni zli),  

12.  Çorl u Havaalanı ( Tekirdağ)  

13.  Dal a man Havali manı ( Muğl a),  

14.  Di yarbakır Havaal anı ( Diyarbakır) 

15.  El azı ğ Havaalanı ( El azı ğ) 

16.  Er zi ncan Havaalanı ( Erzincan)  

17.  Er zurum Havaal anı ( Erzur um),  

18.  Esenboğa Havali manı ( Ankara),  

19.  Gazi antep Havaalanı ( Gazi ant ep),  

20.  Kahra man MaraĢ Havaalanı ( K. MaraĢ) 

21.  Kapadokya Havali manı (NevĢehir),  

22.  Kars Havaalanı ( Kars),  

23.  Kayseri Havaal anı ( Kayseri),  

24.  Konya Havaalanı ( Konya) 

25.  Körfez Havaalanı ( Balı kesir) 

26.  Mal at ya Havaalanı ( Mal atya) 

27.  Mar di n Havaalanı ( Mar din) 

28.  MuĢ Havaalanı ( MuĢ)  

29.  Sabi ha Gökçen Havali manı (Ġstanbul),  

30.  ÇarĢa mba Havaalanı (Sams un),  

31.  Si nop Havaalanı (Si nop)-kapandı,  

32.  Siirt Havaal anı (Siirt) 

33.  Si vas Havaalanı (Si vas) 

34.  Sül eyman De mi rel Havali manı (Isparta),  

35.  ġanlı urfa Havaalanı (ġanlıurfa) 

36.  Tokat Havaal anı ( Tokat)-kapandı  

37.  Tr abzon Havali manı ( Trabzon),  

38.  UĢak Havaalanı ( UĢak)-kapandı  

39.  Zongul dak Havaal anı ( Zongul dak)-kapandı  

40.  Van Havaalanı ( Van)  
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Tü m bu havali manl arı mı z  hakkı ndaki bazı bil giler aĢağı daki gi bi dir. 

Tabl o 2. 1 Hava Li man Ve  Hava Al anl arı nı n Konu m,  Kat egori,  ġehre uzaklı k, 

Yüksekli k ve Kapalı Al an değerlendiril mesi ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  
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ATATÜRK SĠ VĠ L DHMĠ  1953 24 48. 1 405834 K -284850 D 229. 080 

ESENBOĞA SĠ VĠ L DHMĠ  1955 28 953 400741 K -325942 D 23. 075 

A.  MENDERES SĠ VĠ L DHMĠ  1987 18 125 381726 K -270918 D 25. 360 

ANTALYA SĠ VĠ L DHMĠ  1960 13 54 366401 K -304734 D 75. 500 

DALAMAN SĠ VĠ L DHMĠ  1981 6 6. 15 371450 K -274053 D 21. 690 

ADANA SĠ VĠ L DHMĠ  1937 3. 5 19. 7 365857 K -351659 D 8. 565 

TRABZON SĠ VĠ L DHMĠ  1957 6 32 405945 K -394707 D 11. 000 

MĠ LAS-  

BODRUM 
SĠ VĠ L DHMĠ  1997 14 6. 45 371450 K -274053 D 19. 200 

S. DEMĠ REL SĠ VĠ L DHMĠ  1997 30 864 375158 K -302256 D 7. 500 

NEVġEHĠ R-  

KAPADOKYA 
SĠ VĠ L DHMĠ  1998 25 942 384608 K -343208 D 3. 614 

ADI YAMAN SĠ VĠ L DHMĠ  1998 22 675. 5 374351 K -382808 D 1. 226 

AĞRI  SĠ VĠ L DHMĠ  1997 8. 5 1665 393945 K -430123 D 900 

BURSA-  

YENĠ ġEHĠ R 
SĠ VĠ L- ASK.  

DHMĠ -

Hv. KK 
2000 45 232 401456 K -293258 D 11. 315 

ÇANAKKALE SĠ VĠ L- ASK.  
DHMĠ -

Hv. KK 
1995 10 7. 04 400806 K -262527 D 276 

ÇARDAK SĠ VĠ L- ASK.  
DHMĠ -

Hv. KK 
1991 60 852 374716 K -294218 D 2. 050 

ÇORLU SĠ VĠ L- ASK.  
DHMĠ -

Hv. KK 
1998 15 164 410756 K -275458 D 6. 650 

DĠ YARBAKI R SĠ VĠ L- ASK.  
DHMĠ -

Hv. KK 
1952 6 686 375333 K -401204 D 1. 669 

ELAZI Ğ SĠ VĠ L- ASK.  
DHMĠ -

Hv. KK 
1940 12 903 383618 K -391738 D 1. 520 

ERZĠ NCAN SĠ VĠ L- ASK.  
DHMĠ -

Hv. KK 
1988 9 1156 394247 K -393114 D 1. 615 

ERZURUM SĠ VĠ L- ASK.  
DHMĠ -
Hv. KK 

1966 11 1757 395719 K -411009 D 2. 200 

GAZĠ ANTEP SĠ VĠ L DHMĠ  1976 20 706 365652 K -372844 D 1. 669 

K. MARAġ SĠ VĠ L DHMĠ  1996 5 525. 1 373219 K -365712 D 1. 350 

KARS SĠ VĠ L DHMĠ  1988 6 1795 403334 K -430556 D 3. 000 

KAYSERĠ  SĠ VĠ L- ASK.  
DHMĠ -
Hv. KK 

1998 8 1052 384613 K -352943 D 3. 280 

KONYA SĠ VĠ L- ASK.  
DHMĠ -

Hv. KK 
2000 18 1033 375856 K -323359 D 5. 270 

KÖRFEZ SĠ VĠ L DHMĠ  1997 5 15 393337 K -270127 D 560 

MALATYA SĠ VĠ L- ASK.  
DHMĠ -

Hv. KK 
1941 34 862 382556 K -380495 D 1. 669 

MARDĠ N SĠ VĠ L DHMĠ  1999 20 527. 02 371355 K -403824 D 1. 620 

MUġ  SĠ VĠ L- ASK.  
DHMĠ -

Hv. KK 
1992 18 1267 384441 K -413914 D 1. 460 

SAMS UN 

- ÇARġAMBA 
SĠ VĠ L DHMĠ  1998 25 5. 22 411556 K -363257 D 11. 185 

SĠĠ RT SĠ VĠ L DHMĠ  1998 14 610 375841 K -415021 D 400 

ġANLI URFA SĠ VĠ L DHMĠ  1988 8 452 370538 K -385057 D 825 

FERĠ T MELEN SĠ VĠ L DHMĠ  1943 8 1669 382807 K -431951 D 332 
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Havaal anl arı mı zı n kapl adı ğı  t opl a m al an karĢılaĢtırıldı ğı nda At at ürk Havali manı’nı n 

di ğer  havali manl arı na ve havaal anl arı na oranl a çok büyük far kl a önde ol duğu 

gör ül mekt edir ( Tabl o 2. 2). 

Tabl o 2. 2   – Havaal anı topl a m al an karĢılaĢtır ması 
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ġekil 2. 32 : Türki ye’deki Havaal anl arı ve Havalimanl arı 
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Topl a m 40 adet  ol an hava meydanl arı mı z,  havaalanı  ve havali manı  ol mak üzere i ki 

ayrı grupt a t oplanabilirler. 

A.   HAVA LĠ MANLARI  

1.  Adana Havali manı ( Adana)  

2.  Adnan Menderes Havalimanı (Ġz mir) 

3.  Ant al ya Havali manı ( Antal ya) 

4.  At at ürk Havali manı (Ġstanbul) 

5.  Bodr um Havali manı ( Milas) 

6.  Dal a man Havali manı ( Muğl a) 

7.  Esenboğa Havali manı ( Ankara) 

8.  Kapadokya Havali manı (NevĢehir) 

9.  Sabi ha Gökçen Havali manı (Ġstanbul)  

10.  Tr abzon Havali manı ( Trabzon)  

11.  Sül eyman De mi rel Havali manı (Isparta) 

 

B.  HAVA ALANLARI  

1. Tarifesiz dıĢ hat seferleri ile iç hat seferleri ne açı k hava alanl arı 

a) Bursa Havaal anı ( Bursa) 

b) Çar dak Havaalanı ( Deni zli) 

c) Çorl u Havaalanı ( Edirne)  

d) Er zurum Havaalanı ( Erzur um)  

e) Gazi antep Havaalanı ( Gazi ant ep)  

f) Kars Havaalanı ( Kars) 

g) Kayseri Havaal anı ( Kayseri) 

h) Sa msun Havaalanı (Sa msun)  

i) Si nop Havaalanı (Si nop)-kapandı  

j) Van Havaalanı ( Van)  

2. Sadece Ġçhat seferlere açı k hava alanl arı 

a.  Adı ya man Havali manı (Adı ya man),  

b.  Ağrı Havaal anı ( Ağrı),  

c.  Balı kesir Havaal anı ( Balıkesir)-kapandı,  

d.  Çanakkal e Havaal anı ( Çanakkal e),  

e.  Di yarbakır Havaal anı ( Diyarbakır) 

f. El azı ğ Havaalanı ( El azı ğ) 

g.  Er zi ncan Havaalanı ( Erzincan)  

h.  Kahra man MaraĢ Havaalanı ( K. MaraĢ) 

i. Konya Havaalanı ( Konya) 

j. Körfez Havaalanı ( Balı kesir) 

k.  Mal at ya Havaalanı ( Mal atya) 

l. Mar di n Havaalanı ( Mar din) 

m.  MuĢ Havaalanı ( MuĢ)-kapandı  

n.  Siirt Havaal anı (Siirt) 

o.  Si vas Havaalanı (Si vas) 

p.  ġanlı urfa Havaalanı (ġanlıurfa) 

q.  Tokat Havaal anı ( Tokat)-kapandı  

r. UĢak Havaalanı ( UĢak)-kapandı  

s. Zongul dak Havaal anı ( Zongul dak)-kapandı  
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2001 yılı nda yapılan i kili anl aĢ mal ar  gereği  si vil  ulaĢı mda yararlanılacak askeri  hava 

al anı  sayısı  21' dir.  Bunlardan Çar dak,  Erzi ncan,  El azı ğ,  Bursa,  YeniĢehir,  Si vas, 

Er zurum,  Mal at ya,  Di yarbakır,  Çanakkal e,  Çorlu,  Kayseri,  Konya hava al anl arı 

yukarı da belirtil mi Ģ  ol up,  geri ye kal an 8 hava al anı nı n i si ml eri  ve bağl ı  ol dukl arı 

ko mut anlı kl ar aĢağı da belirtil mi Ģtir (http:// www. DHMI. gov.tr/). 

 Af yon Hava Al anı Hava Kuvvetleri Ko mut anlı ğı (Af yon)  

 Bat man Hava Al anı Hava Kuvvetleri Ko mut anlı ğı ( Bat man)  

 Yal ova Hava Al anı Hava Kuvvetleri Ko mut anlı ğı ( Yal ova)  

 Sa mandıra Hava Al anı Kara Kuvvetleri Ko mut anlığı (Ġstanbul) 

 Akhi sar Hava Al anı Hava Kuvvetleri Ko mut anlı ğı ( Manisa) 

 Bandır ma Hava Al anı Hava Kuvvetleri Ko mut anlığı ( Balı kesir) 

 Mer zifon Hava Al anı Hava Kuvvetleri Ko mut anlığı ( Amasya)  

 Gökçeada Hava Al anı Hava Kuvvetleri Ko mut anlığı ( Çanakkal e) 

2. 3. 1 Şaki rpaşa Havalimanı ( Adana)  

Tabl o 2. 3 Ter mi nal Bi nası Kapasitesi ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Ter mi nal Bi nası kapasitesi (Ġç hat) Yol cu/ yıl 2. 200. 000   

2002 Yılı Yol cu Trafi ği 428. 687   

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)   221. 252   

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an   -7   

Tabl o 2. 4 Ter mi nal  Bi nası  Kapasitesi  ( Dı Ģ  Hat )  Yol cu/ Yıl)     ( DHMĠ  Ġst atisti k 

Yı llı ğı, 2003) 

2002 Yılı Yol cu Trafi ği 257. 149   

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  98. 181   

Uçak Kapasitesi     105. 120   

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an   -8   

2002 Yılı Uçak Trafi ği     9. 457   

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)   4. 683   

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an   -5   

 

 

Si vil  ve Askeri  hava ulaĢı mı na 1937 yılı nda açılan “ġakirpaĢa Havaal anı ”,  1956 

yılı ndan iti baren de ul usl ararası  seferlere açı k bul un makt adır 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/ adana. ht m).  
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ġekil 2. 33 : Adana Havali manı genel görünüĢü (http:// www. DHMI. gov.tr/) 

Me ydanl arı mı z i çi nde,  Ģehir  mer kezi ne en yakı n mesafede bulunan Adana 

Havali manı,  Ģehir  mer kezi ne 3, 5 k m.  uzaklı kta;  güneybatı  i sti ka meti nde kur ul muĢ 

ol up,  Meydana ul aĢı m ot obüs  ve t aksi  iĢlet meciliği  il e sağl anmakt adır   ( ġekil  4. 1. 1) 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/adana. ht m).  

Yıllı k t opl a m (i ç hat +dıĢ  hat)  yol cu kapasitesi  6. 000. 000 yol cu/ yıl  ve yıllı k hava 

aracı  kapasitesi  105. 120 uçak/ yıl  ol an havali manı,  Ul usl ararası Havacılı k 

TeĢkilatı nı n yaptı ğı  sı nıflandır maya göre CAT I  ( kat egori  1)  niteli kl eri ne sahi ptir 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/adana. ht m).  

Topl a m 2. 105. 510 m
2
li k kur ul u al anı  bul unan Me ydanı n 2665 m

2
li k Ter mi nal  Bi nası, 

2750 x 45 metre boyu t unda ko mpozit  kapl amalı  1 adet  pi st e sahiptir.  Kul e 

yüksekli ği  33 metre ol an Adana Havali manı nda;  VI P ve CI P sal onl arı  hi z mett e 

bul unmakt adır (ġekil 4. 1.2) (htt p:// www. DHMI. gov.tr/adana. ht m).  

Rest aurantı,  cafe-barı,  4 adet  Dut y- Free Shop’ u ve  850 araç kapasiteli ot opar kı 

bul unan Meydan,  4 adet Rent - A Car  fir ması  il e de yol cuları na  hi z met  ver mekt edir 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/adana. ht m).  

Böl geni n i hracat-it hal at  yoğunl uğu düĢünül erek yapılan 8400 m
2
’li k kargo t er mi nali, 

havali manı nı n yol cu t aĢı macılı ğı  yanı nda yük t aĢı macılı ğı  konusunda da yet erli 

hi z met ile donanı ma i mkan tanı makt adır (htt p:// www. dh mi. gov.tr/adana. htm).  
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ġekil 2. 34 : Adana Havali manı iç mekanı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/) 

2. 3. 2 Adnan Menderes Havali manı (İz mi r) 

Si vil  hava ul aĢı mı nı n uzun yıllar  askeri  niteli kteki  Çi ğli  Hava Meydanı  i le sağl ayan 

kent,  1987 yılı nda hi zmet e açılan Adnan Me nderes  Havali manı  il e moder n  bi r 

meydana kavuĢ muĢt ur (ġekil 4. 2. 1) (htt p:// www. DHMI. gov.tr/izmir. ht m).  

Tabl o  2. 5  Ter mi nal Bi nası kapasitesi (Ġç hat) ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ yıl 600. 000 

2002 Yılı Yol cu Trafi ği 960. 119 

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  456. 943 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an 0, 2 

Tabl o 2. 6  Ter mi nal Bi nası Kapasitesi ( DıĢ Hat) (DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ Yıl) 4. 000. 000 

2002 Yılı Yol cu Trafi ği 1. 529. 273 

2003 Yılı Yol cu Trafi ği(Haziran Sonu)  414. 219 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an -18, 6 

Uçak Kapasitesi 183. 960 

2002 Yılı Uç ak Trafi ği 25. 902 

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  10. 449 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an -6 

Adnan Menderes  Havalimanı  Ģehir  mer kezi ne 18 k m.  uzaklı kta güneybatı yönünde 

kur ul muĢ  ol up,  Ġz mir- Aydı n ot obanı  üzeri nde yer  al an Meydana ul aĢı m ot obüs  ve 

taksi  iĢlet mecili ği ni n yanı  sıra banliyö hattı  il e sağlanmakt adır 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/izmir. ht m).  
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ġekil  2. 35 : Adnan Menderes  Havali manı’nı ndan genel  bir gör ünüĢ 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/) 

Di ğer  Ul usl ararası  Li manl arı mı z gi bi  günün 24 saati  t arifeli  ve t arifesiz uçuĢl ara açı k 

tut ul an Adnan Menderes  Hava li manı nda ,  meydan kontrol  ve yakl aĢ ma kontrol ü 

ol arak sağl anan Hava Trafi k Kontrol  hi z metleri  radar  il e sağl anmakt adır  (ġekil  4. 4) 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/izmir. ht m).  

Topl a m 8. 230. 945 m
2

 kurul u al anı  bul unan Li manı n Ġç  Hatlar  Ter mi nal  Binası  3. 360 

m2,  Dı Ģhat  Ter mi nal  Binası  27. 000 m
2

 ol up,  t opl a m 30. 360 m
2

 t opl a m kull anı m 

al anı na sahi p ol an Adnan Menderes  Havali manı nda 3240x45 metre boyut unda 

ko mpozit  kapl a malı  bir  pi st,  400x286,  384x138 ve 165x160 metre boyut ları nda 21 

uçak kapasiteli  3 apr onu mevcutt ur.  Meydanı n kul e yüksekli ği  ise 45 metredir 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/izmir. ht m).  

 

ġekil  2. 36 :  Adnan Menderes  Havali manı’nı ndan genel gör ünüĢ 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/) 

Ayrı ca;  1600 m
2

 kullanım al anı na sahi p ol an ve 4 pasaport  giriĢi  bul unan Chart er 

Ter mi nali nden de hi z met  veril mekt edir (htt p:// www. DHMI. gov.tr/izmir. htm).  
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Adnan Menderes  Havalimanı nda 1 adet  VI P ve  1  adet  CI P Sal onu hi z mettedir.  Gel en 

yol cu sal onu ve gi den yol cu sal onl arı nda birer adet  PTT Bankosu,  1 adet  Banka 

ġubesi,  1 adet  restaurant, 3 adet  cafe-bar,  2 adet  büfe,  t opl a m 8 adet  Dut y Free Shop 

ve 7 adet  de Rent- A Car fir ması  yol cul arı mı za hiz met  sun makt adır.  Li manda ayrı ca 

1147 araç kapasiteli ot opark da bul unmakt adır (http:// www. DHMI. gov.tr/izmi r. ht m).  

Yıllı k yol cu kapasitesi  5. 500. 000yol cu/ yıl  (i ç hatlar  1. 500. 000yol cu/ yıl, dı Ģ  hatlar 

4. 000. 000yol cu/ yıl)  ve yıllık hava aracı  kapasitesi   183. 960uçak/ yıl  adet  hava aracı 

ol an Li manda,  t opl a m 8000 m2 kapalı  al ana sahip ve bir  defada 407 t on kapasiteli k 

kargo t er mi nali  mevcuttur.  Bu özelli ği  il e ül kemi zi n öne mli  gü mr ük kapısı  ol an 

Adnan Menderes  Havali manı,  havayol u il e yapılan t opl a m i hracatı nı n % 5. 4’l ük 

yükünü taĢı makt adır (http:// www. DHMI. gov.tr/izmi r. ht m).  

2. 3. 3 Adı ya man Havaalanı ( Adı ya man)  

Tabl o 2. 7  Adı ya man Havaal anı Kullanı m Kapasitesi ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllığı, 2003)  

Ter mi nal Bi nası kapasitesi Yol cu/ yıl 300. 000 

2002 Yılı Yol cu Trafi ği - 

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  - 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an - 

Uçak Kapasitesi 8. 760 

2002 Yılı Uçak Trafi ği 70 

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  32 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an -43 

Güneydoğu Anadol u Böl gesi’ni n geliĢ mekt e ol an Ģehirleri nden ol an Adı yaman  ili ni n 

Kaht a il çesi nde yer  al an havaalanı,  1998 yılı nda hi z met e açıl mı Ģtır.  Hava al anı nı n 

Ģehre ol an mesafesi  22k m.  ol up hava al anına ul aĢı m t aksi  ve otobüs  il e 

sağlanmakt adır  .  ĠĢlet mesi  hafta i çi  günde 8 saatle sı nırlı  ol an Adı ya man Havaal anı 

Cu mart esi ve Pazar günleri kapalı dır (htt p:// www. DHMI. gov.tr/adi ya man. ht m).  

Yıllı k yol cu kapasitesi  300. 000yol cu/ yıl,  yıllık uçak kapasitesi  8. 760uçak/ yıl  ol an 

havaalanı nı n t opl a m kulanı m al anı  720 m
2

 dir. 20 araçlı k ot oparkı  mevcut  ol an 

havaalanı nda 2540x30 m.  li k bet on kapl a malı  bir  pist  bul unmakt a,  kargo ve akaryakıt 

tesisi bul unma makt adır (htt p:// www. DHMI. gov.tr/adi ya man. ht m).  
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ġekil 2. 37 :  Adı ya man Havaalanı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/adi ya man. ht m)  

2. 3. 4 Ağrı Havaal anı ( Ağrı) 

Tabl o 2. 8  Ağrı Havaalanı kullanı m kapasitesi ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Ter mi nal Bi nası kapasitesi Yol cu/ yıl  120. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  9. 312  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  3. 136  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -17  

Uçak Kapasitesi  8. 760  

2002 Yılı Uçak Trafi ği  210  

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  92  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -2  

 

Ül ke mi zi n en doğusunda bul unan ve Ağrı  Ģehir  merkezi ne 8. 5km.  mesafede bul unan 

Ağrı Havaal anı 1977 yılında hi z met e gir miĢtir (http:// www. DHMI. gov.tr/agri. ht m).  

Günde sadece 8 saat açı k ol an Ağrı  Havaal anı’nı n yıllı k yol cu kapasitesi 

120. 000yol cu/ yıl,  uçak kapasitesi  8. 760uçak/ yıl ol up 900 m
2

 li k bir  alan üzeri ne 

kur ul muĢt ur. 70 araçlı k otopark kapasitesi ne sahi p ol up akaryakıt tesisi mevcutt ur.  

2000x30 m.  ko mpozit  kapl a malı  pi ste sahi p ol an havaalanı  t opl a m 1. 200. 000 m
2

 li k 

bir alana kurul u vazi yettedir (htt p:// www. DHMI. gov.tr/agti. ht m).  

2. 3. 5 Ant al ya Havali manı ( Ant al ya) 

Tabl o 2. 9   Ter mi nal Bi nası kapasitesi ( Ġç hat)  (DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ yıl   4. 000. 000   

2002 Yılı Yol cu Trafi ği   584. 077   

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)   268. 257   

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an   2, 5   
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1960 yılı nda hi z met e sunul an Meydan,  1989 yılı ndan iti baren günün 24 saati  yurt dıĢı 

tarifeli ve tarifesiz si vil hava ul aĢı mı na hi z met veren Li man niteli ği ni kazan mı Ģtır. 

Ant al ya Havali manı  Ģehir  mer kezi ne 13 k m.  uzaklı kt a,  kuzeydoğu i stika meti nde 

kur ul muĢ ol up, li mana ulaĢı m ot obüs ve taksi iĢletmel eri tarafı ndan sağlanmakt adır.  

Ant al ya Havali manı,  Ul uslararası  Havacılı k TeĢkilatı nı n yaptı ğı  sı nıflandırmaya  gör e 

CAT I ( Kat egori 1) nitelikl eri ne sahi ptir (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ant al ya. ht m).  

Tabl o 2. 10  Ter mi nal Bi nası Kapasitesi ( DıĢ Hat)  ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

   Yol cu/ Yıl)   5. 000. 000   

2002 Yılı Yol cu Trafi ği   9. 750. 874   

2003 Yılı Yol cu Trafi ği(Haziran Sonu)   2. 845. 631   

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an   -16, 3   

Uçak Kapasitesi   262. 800   

2002 Yılı Uçak Trafi ği   69. 225   

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)   22. 575   

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an   -12, 7   

 

 

 

ġekil  2. 38 :  Ant al ya Havali manı    ġekil 2. 39 :  Ant al ya Havali manı  

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/)          (htt p:// www. DHMI. gov.tr/) 

Ant al ya Havali manı nda meydan kontrol  ve yakl aĢ ma  kontrol ü ol arak sağl anan Hava 

Tr afi k Kontrol  hi z metleri  radar  il e sağl anmakt adır  (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ 

ant al ya. ht m).  
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Topl a m 1. 586. 000 m
2

 kur ul u al anı  bul unan li manda 54. 000 m
2

 kullanım al anı na 

sahi p  Yeni  Dı Ģ  Hatlar  Ter mi nal  Bi nası,  14. 500 m
2
’li k t opl a m kullanı m al anı na sahi p 

Ġç Hatlar  Ter mi nal  Bi nası,  1 adet  2990x45 m.  boyutları nda asfalt  ve bir adet  3400 

x45 m.  ebadı nda bet on kapl a malı  ol mak üzere i ki adet  pi st  bul unmakt adır. Ayrı ca 38 

adet uçak park sahası bulunan apronu vardır (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ant alya. ht m).  

Hava li manı,  i ç ve dı Ģ  hatları n kullanı mı na ait  t opl a m 920 araçlı k ot oparka sahi ptir. 

Kul e yüksekli ği  35 metre ol an Ant al ya Havali manı nda 1 adet  VI P Sal onu da 

bul unmakt adır (http:// www. DHMI. gov.tr/ant al ya. ht m).  

Topl a m 1441 m
2

 kapalı sahası  ve 50 t on kapasiteli k soğuk hava deposu bul unan 

kargo t er mi nali,  ül ke mi zi n havayol u il e yapılan t opl a m i hracatı na büyük kat kı da  

bul unmakt adır (http:// www. DHMI. gov.tr/ant al ya. ht m).  

Yıllı k t opl a m yol cu kapasitesi  8. 000. 000yol cu/ yıl  (iç hatlar  3. 000. 000yolcu/ yıl,  dı Ģ 

hatlar  5. 000. 000yol cu/ yıl)  ve yıllı k uçak kapasitesi  262. 800uçak/ yıl  dır.  Ant al ya 

Havali manı mı zı n di ğer  Li manl arı mı z dı Ģı nda t aĢıdı ğı  öne mli  bir  özelli ği  de t arifesi z 

dıĢhat  uçuĢl arda büyük bir  oran ile öncül ük yapması dır  ( htt p:// www. DHMI. gov.tr/ 

ant al ya. ht m).  

2. 3. 6 Körfez Havaal anı ( Balı kesi r) 

Tabl o 2. 11 Ter mi nal Bi nası Kapasitesi (Ġç Hat) ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ yıl 1. 000. 000 

2002 Yılı Yol cu Trafi ği 500 

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  3. 063 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an 83, 2 

Uçak Kapasitesi 8. 760 

2002 Yılı Uçak Trafi ği  619 

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  134  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  42, 6  
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Balı kesir’in Edre mit  il çesi nde bul unan Balı kesir  Körfez Havaal anı,  1997 yılı nda 

hi z met e açıl mı Ģtır.  ġehir mer kezi ne uzaklı ğı  5km.  ol up ul aĢı m t aksi  ve ot obüs  il e 

kol aylı kla sağlanmakt adır (http:// www. DHMI. gov.tr/korfez. ht m).  

Havaal anı nı n t opl a m kapladı ğı  al an 725. 000m2 ol up t er mi nal  bi nası nı n al anı  sadece 

560 m
2

 dir.  Günde 8 saat i Ģleti me açı k ol an havaal anı  yıllı k 8. 760 uçak ve 120. 000 

yol cu kapasiteye sahi ptir.  2080x30 m bet on kapl amalı  pi ste sahi p ol an havaal anı n 20 

araçlı k ot oparkı da mevcutt ur (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ korfez. ht m).  

 

ġekil 2. 40 :  Körfez Havaal anı (htt p:// www. DHMI . gov.tr/ korfez. ht m)  

2. 3. 7 Mil as- Bodrum Havali manı ( Mil as) 

Ül ke mi zi n t atil  bel del erine en yakı n havali manları ndan birisi  ol an Mil as- Bodr um 

Havali manı  i ç hat  ve dı Ģ hat  uçuĢl ara ol anak vermekt edir.  Ġç hat  ve dı Ģ  hat  uçuĢl ar 

içi n t er mi nalleri  bul unmakt adır.  2002 yılı  i ç hat  trafi ği  i ncel endi ğinde yol cu 

yoğunl uğu di kkat çekmekt edir ( Tabl o 2. 12). 

Aynı yoğunl uk dıĢ hat trafiği nde de görül mekt edir ( Tabl o 2. 13).  

Tabl o  2. 12  Ter mi nal Binası kapasitesi ( Ġç hat)  (DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ yıl   600. 000   

2002 Yılı Yol cu Trafi ği   269. 008   

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)   77. 992   

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an   -9, 9   
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Tabl o 2. 13   Ter mi nal Binası Kapasitesi ( DıĢ Hat)  ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği 1. 350. 505 

 2003 Yılı Yol cu Trafi ği(Haziran Sonu)  313. 818 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an -14, 9 

Uçak Kapasitesi 122. 640 

2002 Yılı Uçak Trafi ği 13. 525 

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  4. 098 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an -1, 2 

Ül ke mi zi n t uriz m mer kezleri nden birisi  ol an Bodr um’ a karĢı  ol an yoğun t al ebi 

karĢılamak üzere 1997 yılı nda hi z met e açılan Bodr um Havali manı  Mi l as  yerl eĢi m 

mer kezi ne 17k m.  Bodru m’ a 30k m.  mesafede ol up ul aĢı m t aksi  ve ot obüs  il e 

kol aylı kla sağl anmakt adır.  24 saat  hi z met e açı k olan Bodr um Havali manı’nı n yıllı k 

yol cu kapasitesi  2. 600. 000yol cu/ yıl  (iç hatlar  600. 000yol cu/ yıl,  dı Ģ  hatl ar 

2. 000. 000yol cu/ yıl),  hava aracı  kapasitesi  122. 640 uçak/ yıl  dır.  Ġç hatlar  ter mi nali ni n 

topla m kullanı m al anı  2. 700 m
2
,  dı Ģ  hatlar  t ermi nali ni n t opl a m kullanı m al anı 

16. 500 m2 dir.  Havali manı nı n t opl a m arazisi  4. 139. 000 m
2

 ol up 3000x45 m li k bet on 

kapl a malı  bir  pi sti  ve t opl a m 500 araçlı k ot oparkı  mevcutt ur.  28 uçak kapasiteli 

apronu ol an hava l i manı,  CAT II  st andartları nda hi z met  ver mekt edir 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/ milas. ht m).  

 

ġekil 2. 41 :  Mil as- Bodr um Havali manı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ mil as. htm)  
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2. 3. 8 Yenişehi r Havaal anı ( Bursa)  

 

ġekil 2. 42 : YeniĢehir Havaal anı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ bursa. ht m)  

Tabl o 2. 14  Ter mi nal Bi nası kapasitesi (Ġç hat) ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ yıl     2. 250. 000   

2002 Yılı Yol cu Trafi ği     - 

2003 Yılı  Yol cu Trafi ği ( Haziran 

Sonu)   

  150   

 2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an     - 

Yeni Ģehir Havaalanı’nı n iç-dıĢ hat yol cu kapasitesi di kkat çekmekt edir ( Tabl o 2. 15).  

Tabl o 2. 15  Ter mi nal Bi nası Kapasitesi ( DıĢ Hat)   ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

( Yol cu/ Yıl)   2. 250. 000   

2002 Yılı Yol cu Trafi ği     169 

2003 Yılı Yol cu Trafi ği(Haziran Sonu)   1. 834   

 Uçak Kapasitesi    61. 320   

 2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an   

 

- 

2002 Yılı Uçak Trafi ği    1. 248   

 2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  

 

656   

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an   6, 5   

 

http://www.dhmi.gov.tr/bursa.htm
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Bursa;  si vil  hava ul aĢı mını  1944 yılı ndan beri  Askeri  ve Si vil  a maçl arla kull anılan 

Ģehre 56 k m.  uzaklı kta kuzeybatı  i sti ka metinde kur ul muĢ  ol an Meydan il e 

sağla makt a i ken geliĢ meye uygun ol ma ması  sebebi yl e Bursa Ġli  YeniĢehir i l çesi nde 

kur ul u bul unan askeri havaal anı na yapılan i lave t esislerle birli kte si vil  hava 

ul aĢı mı na hazır  hal e getiril mi Ģ  bul unan Bursa -  Yeni Ģehir  Havaal anı,  3 Kası m 2000 

tari hi nde hi z met e veril mi Ģtir (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ bursa. ht m).  

DHMĠ,  bugüne kadar  yapılan si vil  t esisler  i nĢaatı  kapsa mı nda,  11.  315 M2  li k bir 

ter mi nal  bi nası,  altı  orta gövdeli,  bir  küçük gövdeli  t opl a m yedi  uçak kapasiteli  bir 

Apr on,  3000 x 45 metre ebadı nda Pi st,  Yakl aĢma  IĢı kl arı,  Çevre Güvenl i k Yol u 

Kar go Bi nası,  Kar go Apronu,  Isı  Mer kezi,  Kaza Yangı n ve Met eorol oji  Bi nası  il e ot o 

park yapıl mı Ģtır.  Yıllı k kapasitesi  2. 250.  000 yol cu /  yıl  ol an Ter mi nal  Bi nası nda 14 

adet  Check' i n Kont uarı, 5 adet  Bagaj  Konveyörü,  ġeref  Sal onu,  Ġ dari  Bür ol ar  ve 

Ti cari Haci ml er yer al makt adır (http:// www. DHMI. gov.tr/ bursa. ht m).  

Bursa /  YeniĢehir  Havaalanı  ' nı n hi z met e veril mesi  sebebi yl e,  1944 yılı ndan bu yana 

hi z met  ver mekt e ol an Bursa Havaal anı  si vil  a maçl ı  uçuĢl ara kapatıl mı Ģtır.  Kapatıl mı Ģ 

ol an bu havaalanı  t opla m 341. 276 m
2’

li k al an kapl a makt aydı  ve  12.716 m
2
’li k 

kullanı m al anı  ol an i ç hatlar  ve dı Ģ  hatlar  ter mi nal  bi nası  (ortak kullanı mda), 

2990x30 m. li k ve 2293x45 m. li k bet on kapl a malı i ki  pi st,  7 uçak kapasiteli  apr on,  8 

metre yüksekli ği nde Kul e bul unmakt aydı.  152 araç kapasiteli  ot opark ve VI P Sal onu 

ol an ve yıllı k yol cu kapasitesi  1. 500. 000 yol cu/yıl  (i ç hat  ve dı Ģ  hat  ter mi nalleri 

topl a m yol cu kapasitesi)  ve yıllı k hava  aracı  kapasitesi  61. 320uçak/ yıl  olan Bursa 

havaalanı nı n kullanı mı,  Yeni Ģehir  havaalanı nı n yapı mı  il e birli kte kapasitesi ni n çok 

altı na düĢ müĢt ü (http:// www. DHMI. gov.tr/ bursa. ht m).  

Bu ör nek,  havaal anı  yer  seçi mi ni n ve gel ecek pr ojeksi yonu baĢarı  yapıl mı Ģ  bir  böl ge 

pl anı  üzeri nde çalıĢ manın ne kadar  öne mli  ol duğunu göst er mesi  açısı ndan öne mli dir 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/ bursa. ht m).  

2. 3. 9 Çanakkal e Havaalanı ( Çanakkal e) 

Öne mli  bir  coğrafi  konumda  yer  al an Çanakkal e’de yer  al an Çanakkal e Havaal anı 

Ģehre 5k m.  mesafede olup ul aĢı m t aksi  ve ot obüs  il e kol aylı kl a sağl an makt adır 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/canakkal e. ht m).  
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Tabl o 2. 16   Ter mi nal Binası kapasitesi  (Ġç Hat) (DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ yıl  150. 000 

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  222 

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)   - 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  - 

Uçak Kapasitesi  8. 760 

2002 Yılı Uçak Trafi ği  492 

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)   127 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  36, 6 

Öne mli  bir  coğrafi  konumda  yer  al an Çanakkal e’de yer  al an Çanakkal e Havaal anı 

Ģehre 5k m.  mesafede olup ul aĢı m t aksi  ve ot obüs  il e kol aylı kl a sağl an makt adı r 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/canakkal e. ht m).  

Günde 8 saat  i Ģleti me açı k ol an havaalanı  t oplam 1. 064. 802 m
2

 li k alanda yer 

al makt adır.  1995 yılı nda hi z met e giren havaal anını n 1800x30 m.  boyut unda 1 adet 

bet on kapl a malı pisti mevcutt ur (htt p:// www. DHMI. gov.tr/canakkal e. ht m). 

Yıllı k uçak kapasitesi  8. 760 uçak/ yıl  ve yol cu kapasitesi  150. 000 yol cu/ yıl  ol an 

meydanda 40 araçlı k ot opark mevcutt ur (htt p:// www. DHMI. gov.tr/canakkal e. ht m).  

 

ġekil 2. 43 :  Çanakkal e Havaal anı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/canakkal e. htm)  
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2. 3. 10 Çardak Havaal anı ( Deni zli) 

Çar dak havaal anı  Denizli ni n küçük bir  il çesi ol an Çar dak’ta yer  al makt adır. 

Acı göl’ün yakı nl arı nda kur ul u ve Askeri-Si vil  kat egori deki,  i ntifa hakkı  ise Kara 

Kuvvetleri  Ko mut anlı ğı  ile DHMI  Genel  Müdürlüğünde bul unan Çar dak Havaal anı, 

1991 yılı nda hi z met e veril mi Ģtir.  ġehre ol an 60 k m.  uzaklı ğı  il e ül kemi zi n kent 

mer kezi ne en uzak meydanı  ol an Çar dak;  belirlenen Yaz- Kı Ģ  mevsi mi  tarifel eri ne 

göre günde 8 saat  si vil  hava ul aĢı mı na açı k t ut ulmakt adır.  Meydana ul aĢım ot obüs  ve 

taksi iĢlet mecili ği ile sağlanmakt adır (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ deni zli. ht m). 

Topl a m 4. 450. 000 m2’lik kur ul u al anı  bul unan Me ydanda 2. 200 m2’li k Ġç ve dı Ģ 

hatlar  ortak kullanı mı na yöneli k bir  t er mi nal  binası,  3000 x 45 metre boyut unda 

ko mpozit  kapl a malı  bir  pi st,  54 x 75 metre boyut unda 1 uçak kapasiteli apr on il e 

1602 x 12 metre boyut unda t aksirut  bul unmakt adır.  Kul e yüksekli ği  ise 6 metredir 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/ deni zli. ht m).  

Tabl o 2. 17  Ter mi nal Bi nası kapasitesi (Ġç hat) ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ yıl    600. 000   

2002 Yılı Yol cu Trafi ği    33. 650   

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)    16. 794   

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an    0   

Tabl o 2. 18  Ter mi nal Bi nas ı Kapasitesi ( DıĢ Hat)   ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği     950 

2003 Yılı Yol cu Trafi ği(Haziran Sonu)   705 

Uçak Kapasitesi    8. 760   

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an   

 

59, 1   

2002 Yılı Uçak Trafi ği    650   

 2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  

 

299 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an   -3, 5   
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Yıllı k yol cu kapasitesi  600. 000 yol cu/ yıl  (i ç hat  ve dı Ģ  hat  t opl a m)  ve yı llı k uçak 

kapasitesi 8. 760  uçak/ yıl dır (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ deni zli. ht m).   

 

ġekil 2. 44 :  Çardak Havaalanı       

2. 3. 11 Dal a man Havaalimanı ( Muğl a)  

Tabl o 2. 19  Ter mi nal Bi nası kapasitesi (Ġç hat) ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ yıl    3. 600. 000   

2002 Yılı Yol cu Trafi ği    182. 455   

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)    56. 054   

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an    - 13, 8   

Tabl o 2. 20  Ter mi nal Bi nas ı Kapasitesi ( DıĢ Hat)   ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği     
2. 191. 846 

2003 Yılı Yol cu Trafi ği(Haziran Sonu)   521. 172 

Uçak Kapasitesi    183. 960 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an   

 

-17, 7 

2002 Yılı Uçak Trafi ği    
20. 835 

 

 

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  

 

5. 633 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an   -20, 5 
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Anadol u’nun Güneybatı  Böl gesi  i çi nde yeral an Muğl a,  ül ke mi zi n en çok t urist  çeken 

yöresi ne Dal a man Havalimanı  il e bir  köpr ü ol uĢt ur muĢt ur  ( htt p:// www. DHMI. gov.tr/ 

dal a man. ht m).  

1981 yılı nda hi z met e sunul an Dal a man Havalimanı ,  yerleĢi m mer kezine  6 k m.  

uzaklı kt a,  güney i sti kameti nde kur ul muĢ  ol up,  meydana ul aĢı m t aksi ve  ot obüs 

iĢlet mel eri tarafı ndan sağlanmakt adır (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ dal a man. htm).  

CAT I  ( Kat egori  1)  nitelikleri ne sahi p ol an ve günün 24 saati  si vil  hava ul aĢı mı na 

açı k t ut ul an Dal a man Havali manı  meydan kontrol ve  yakl aĢ ma  kontrol ü ol arak Hava 

Tr afi k Kontrol  hi z metleri  radar  il e sağl anmakt adır  (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ 

dal a man. ht m).  

Topl a m 9. 343. 000 m
2

 kurul u al anı  bul unan 2. 400 m
2  

i ç hat  t er mi nali  kullanı m al anı, 

25. 259 m
2  

dı Ģ  hat  t er mi nali  kullanı m al anı,  3000 x 45 metre boyutlarında  bet on 

kapl a malı  bir  pi st,  932x205 metre boyutları nda 10 uçak kapasiteli  bir  aprona sahi p 

bul unan Dal a man Haval i manı nda kul e yüksekli ği  33 metre,  ot opark kapasitesi  i se 

840 araçtır (http:// www. DHMI. gov.tr/ dal a man. htm).  

Yıllı k yol cu kapasitesi  3. 500. 000 yol cu/ yıl  (i ç hatlar  500. 000yol cu/ yıl, dı Ģ  htl ar 

3. 000. 000 yol cu/ yıl) ve yıllı k uçak kapasitesi  183. 960 uçak/ yıl  dır 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/ dal a man. ht m).  

 

ġekil 2. 45 :  Dal a man Havaal anı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ dal a man. ht m)  

2. 3. 12 Di yarbakı r Havaal anı ( Di yarbakı r)  

Di yarbakır Havaal anı, askeri niteli kli bir meydandır. 
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Tabl o 2. 21  Ter mi nal Bi nası kapasitesi (Ġç hat) ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ yıl    620. 000 

2002 Yılı Yol cu Trafi ği    173. 817 

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)    84. 142 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an    3, 1 

Gazi antep Havaal anı  ( 1976 yılı nda)  ve ġanlı urfa Havaal anı,(1988 yılı nda)  hi z met e 

verili nceye kadar  Güneydoğu Anadol u Böl gesini n si vil  hava ul aĢı mı nın mer kezi  

ol ma  niteli ği ni  uzun yıllar  sür düren bir  havaal anı mı zdır  (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ 

di yarbakir. ht m).  

Tabl o 2. 22  Ter mi nal Bi nası Kapasitesi ( DıĢ Hat)   ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği     
11. 445 

2003 Yılı Yol cu Trafi ği(Haziran Sonu)   5. 855 

Uçak Kapasitesi    17. 520 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an   

 

-48, 8 

2002 Yılı Uçak Trafi ği    
 

2. 294 

 

 

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  

 

1. 041 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an   -8, 2 

ġehir  mer kezi ne 6 k m.  uzaklı kt a güney konu munda kur ulan Meydan,  1952 yılı ndan 

beri  si vil  a maçlı  seferlere açı k bul unmakt adır.  Meydana ul aĢı m otobüs-taksi 

iĢlet mecili ği ile sağlanmakt adır (http:// www. DHMI. gov.tr/ di yarbakir. ht m).  

Yıllı k yol cu kapasitesi  i ç hatlar  ve dı Ģ  hatlar  t er mi nali  t opl a m ol mak üzere 1. 500. 000 

yol cu/ yıl  ve yıllık uçak kapasitesi  17. 520 uçak/ yıl dı r.  Meydanda 175 araç kapasiteli 

ot oparkı  mevcut  ol an havaalanı nda günde 8 saat  hi z met  veril mekt edir 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/ di yarbakir. ht m).  

Topl a m 47. 025 m
2

 li k kurul u al anı  bul unan Meydanda 1. 300 m
2  

li k Ġçhatlar Ter mi nal 

Bi nası,  2. 230 m
2
li k dı Ģ  hatlar  t er mi nal  bi nası,  3549x45 metre boyutlarında  bet on 
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kapl a malı  bir  pist,  165x155 metre boyutları nda apr on ile bul unmakt adır.  Kul e 

yüksekli ği 25 metredir (http:// www. DHMI. gov.tr/di yarbakir. ht m).  

 

ġekil 2. 46 :  Di yarbakır Havaal anı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ di yarbakir. htm)  

2. 3. 13 El azı ğ Havaal anı  ( El azı ğ) 

Tabl o 2. 23  Ter mi nal Bi nas ı Kapasitesi   ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ yıl  300. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  46. 238  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  20. 227  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -4  

Uçak Kapasitesi 17. 520  

2002 Yılı Uçak Trafi ği 852  

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  392  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -1  

As keri-Si vil  niteli kli  ve intifa hakkı  Kara Kuvvetleri  Ko mut anlı ğı  ile DHMĠ  Genel 

Müdürl üğünde bul unan El azı ğ Havaal anı,  hi z mete sunul an en eski  meydanl ardan 

biri dir.  1940 yılı nda hiz met e sunul an Meydan Ģehre 12 k m.  uzaklı kta güney 

konu munda kur ul muĢ  olup,  günde 8 sat  hi z met  ver mekt edir.  Havaal anı na  ul aĢı m 

ot obüs iĢlet mecili ği ile sağl anmakt adır (htt p:// www. DHMI. gov.tr/elazi g. htm).  
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Yıllı k yol cu kapasitesi  300. 000 ki Ģi  ve yıllı k uçak kapasitesi  17. 520 adet  hava 

aracı dır.  Topl a m 2. 596.417 m2’li k kur ul u al anı bul unan Meydanda 1520 m2’li k 

Ter mi nal  Bi nası,  1720x32 metre boyutlarında asfalt  kapl a malı bi r  pi st 

bul unmakt adır.  Kul e yüksekli ği  14. 50 metre ol up 34 araç kapasiteli  ot oparkı  ve VI P 

Sal onu da mevcutt ur (http:// www. DHMI. gov.tr/elazi g. ht m).  

 

ġekil 2. 47 : El azı ğ Havaalanı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/elazi g. ht m)  

2. 3. 14 Erzi ncan Havaalanı ( Erzi ncan)  

Tabl o 2. 24  Ter mi nal Bi nası Kapasitesi  ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ yıl  600. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  6. 712  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  2. 594  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  67, 1  

Uçak Kapasitesi 8. 760  

2002 Yılı Uçak Trafi ği 822  

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  366  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  3, 7  

ġehir  mer kezi ne 9k m.  uzaklı kt a güneydoğu konu munda kur ulan Me ydan,  1988 

yılı nda si vil  hava ul aĢımı  hi z meti ne sunul muĢtur.  Meydana ul aĢı m t aksi -ot obüs 

iĢlet mecili ği ile sağlanmakt adır (http:// www. DHMI. gov.tr/erzi ncan. ht m).  
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Topl a m 4. 034. 100 m
2
’lik kur ul u al anı  bul unan Meydanda,  1. 615 m2’lik Ġçhatlar 

Ter mi nal  Bi nası,  3000x45 metre boyutlarında bet on kapl a malı bir  pi st 

bul unmakt adır. Kul e yüksekli ği 6 metredir (http://www. DHMI. gov.tr/erzi ncan. ht m).  

Yıllı k yol cu kapasitesi  600. 000 yol cu/ yıl  ve yıllık uçak kapasitesi  8760 uçak/ yıl  dır. 

Yaz- Kı Ģ  mevsi ml eri  uçuĢ t arifeleri ne göre günde 8 saat  hi z met  verilen Me ydanda, 

200 araç kapasiteli ot opark da bul unmakt adır  (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ 

erzi ncan. ht m).  

 

ġekil 2. 48 : Erzi ncan Havaal anı  

2. 3. 15 Erzurum Havaalanı ( Erzurum)  

Tabl o 2. 25  Ter mi nal Bi nası kapasitesi (Ġç hat) ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ yıl  300. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  85. 916  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  44. 036  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  4, 1  

 

As keri  ve Si vil  kat egori de değerlendirilen ve i ntifa hakkı  Hava Kuvvetleri 

Ko mut anlı ğı  il e DHMĠ  Genel  Müdürl üğünce kullanılan Erzurum Havaalanı  1966 

yılı nda hi z met e veril mi Ģtir.  1993 yılı nda i se Ul usl ar  arası  Tarifesiz Seferl ere 

açıl mı Ģtır.  ġehir  mer kezine 11 k m.  uzaklı kta,  Batı  konu munda kur ul an Meydana 

ul aĢı m ot obüs  i Ģletmecili ği  ile sağl anmakt adır  (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ 

erzurum. ht m).  

http://www.dhmi.gov.tr/
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Tabl o  2. 26  Ter mi nal Binası Kapasitesi ( DıĢ Hat)  ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

2002 Yılı Yol cu Tarafi ği  8. 694 

2003 Yılı Yol cu Trafi ği(Haziran Sonu)  10. 239  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  32, 8  

Uçak Kapasitesi  17. 520 

2002 Yılı Uçak Trafi ği  1. 755 

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  850  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  3, 7  

Topl a m 8. 082. 805 m
2  

lik kur ul u al anı  bul unan meydanda 2. 200 m
2  

li k Ter mi nal 

bi nası,  ül ke mi zi n en uzun 2.  pi sti  ol an 3810x45 ve 3810x30 metre boyutları nda bet on 

kapl a malı  i ki  pi st,  200 araçlı k ot opark bul unmaktadır.  Kul e yüksekli ği  12 metredir. 

Si vil  Hava ul aĢı mı na belirlenen Yaz ve Kı Ģ  uçuĢ  tarifesi ne göre günde 8 saat  hi z met 

veren meydanda VI P Sal onu da mevcutt ur.  Havaal anı nı n yıllı k yol cu kapasitesi 

300. 000yol cu/ yıl  ve yıllı k hava aracı  kapasitesi  17. 520uçak/ yıl  dır 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/erzurum. ht m).  

2. 3. 16 Esenboğa Havaal i manı ( Ankara)  

Tabl o 2. 27 Ter mi nal Bi nası kapasitesi (Ġç hat) ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ yıl  2. 000. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  1. 814. 563  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  820. 141  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -5, 3  

 

Ül ke mi zi n Ul usl ararası  al anda dıĢa açılan res mi  kapısı  ol an Ankara,  sivil  hava 

ul aĢı mı na 1955 yılı nda hi z met e verilen Esenboğa Havali manı  il e kavuĢ muĢt ur  . 

Esenboğa havali manı  il e ül ke mi ze gel en üst  düzeydeki  devl et  ada ml arı  ve konukl ar 
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ül ke mi zi n baĢkenti ne direk uçuĢl ara baĢl a mı Ģlardır.  Bu çerçevede Ankara’  da hava 

ul aĢı mı nda kendisi ne büyük bir yer edi nmeye baĢla mı Ģtır. 

Tabl o 2. 28  Ter mi nal Bi nası Kapasitesi ( DıĢ Hat)  ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ Yıl)  3. 150. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  1. 022. 065  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği(Haziran Sonu)  375. 349  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  1, 2  

Uçak Kapasitesi  236. 520  

2002 Yılı Uçak Trafi ği  37. 421  

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  16. 478  

 

ġekil 2. 49 : Esenboğa Havali manı’  ndan genel  bir gör ünüĢ 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/esenboga. ht m)  

Havali manı  Ģehir  mer kezine 28 k m.  uzaklı kta kuzeydoğu konu munda kur ul muĢ  ol up, 

Me ydana ul aĢı m ot obüs,  t aksi  i Ģlet mecili ği  ve özel  t aĢı macılı k Ģirketleri nin i Ģletti ği 

servisler  il e sağl anmaktadır.  Büyüyen Ģehir  ile birli kte havali manı nı n Ģehre ol an 

uzaklı ğı  göreceli  ol arak azal mı Ģ  ve dol ayısı yla Ankara’nı n bazı  bölgel eri  i çi n 

havali manı uzak ol makt an çı kmı Ģtır (http:// www. DHMI. gov.tr/esenboga. ht m).  

Esenboğa Havali manı  ,  Ul usl ararası  Havacılı k TeĢkilatı nı n yaptı ğı  sı nıflandır maya 

göre CAT II  ( Kat egori  II)  niteli kleri ne sahi p ol up,  met eorol oji k koĢulları n zorl uğuna 
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rağmen uçak i niĢ-kal kıĢına i mkan verebilecek düzeydedir  ( htt p:// www. DHMI. gov.tr/ 

esenboga. ht m).  

Topl a m  7. 500. 000 m
2  

lik kur ul u al anı  bul unan Me ydanda 7. 950 m
2  

li k Dı Ģ  Hatl ar 

Ter mi nali,  8. 800 m
2  

li k Dı Ģ  Hatlar  Chart er  Ter mi nali,  7. 500 m
2  

li k  Ġ ç  hatl ar 

Ter mi nali bul unmakt adır (http:// www. DHMI. gov. tr/esenboga. ht m).  

Ko mpozit  bet on kapl a malı  3750 x 60 metre ve 3750 x 45 metre boyutları nda i ki  adet 

pi st,  440x130,  379x130,  430x140  ve 310x113 metre boyutları nda 27 uçak kapasiteli 

4 adet  apr on ve 4020x23 ve 300x9. 5metre boyutları nda i ki  adet t aksirut 

bul unmakt adır.  

Esenboğa Havali manı nı n bu t aksirut  uzunl uğu,  ülke mi z Meydanl arı nı n en uzununu 

teĢkil  et mekt edir.  Kul e yüksekli ği  36. 5 metredir.  Havali manı nı n t opl a m 500 araç 

kapasiteli  ot oparkı  mevcutt ur.  Ancak gel ecekt e bekl enen geliĢ mel er  çerçevesi nde 

artan yol u yoğunl uğu ile birli kte bu sayı nı n yet ersiz ol acağı aĢi kardır. 

Ankara Esenboğa Havalimanı nda 1 adet  VI P ve  1 adet  CI P Sal onu bul un makt adır. 

Ankara’nı n baĢkent  olması ndan dol ayı  di ğer havali manl arı mı zdan farklı  ol arak 

ayrıca “ Yabancı   Konuklar  KöĢkü” de Devl et  Prot okol  Hi z meti nde bul un makt adır 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/esenboga. ht m).  

 

ġekil  2. 50 :  Esenboğa Havali manı ndan bir  i ç gör ünüĢ  ( htt p:// www. DHMI. gov.tr/ 

esenboga. ht m)  

http://www.dhmi.gov.tr/
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Yıllı k yol cu kapasitesi;  dı Ģ  hatlar  1. 225. 789 yolcu/ yıl,   dı Ģ  hatlar  charter 1. 150. 000 

yol cu/ yıl,  i ç hatlar  2. 800.943 yol cu/ yıl  ve yıllı k uçak kapasitesi  236. 520 uçak/ yıl  ol an 

Esenboğa Havali manı,  THY A. O.  Genel  Müdürlüğünün i Ģletti ği  40 t on kapasiteli 

kargo bi nası  ile ,  Ġç Anadol u’nun i hracat  ve it halatı nı n büyük bir  giriĢ  ve çı kıĢ  kapısı 

niteli ği ndedir (htt p:// www. DHMI. gov.tr/esenboga. ht m).  

2. 3. 17  Gazi antep Havaal anı ( Gazi antep)  

Gazi antep si vil  hava ul aĢı mı na 1976 yılı nda i Ģl et meye açılan Havaalanı  il e 

kavuĢ muĢt ur (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ gazi antep. ht m).  

Gazi antep Havaal anı  Ģehre 20 k m.  uzaklı kta,  güneydoğu i sti ka meti nde kur ul muĢ 

ol up,  Meydana ulaĢı m obüs  i Ģletmecili ği  ile sağlanmakt adır 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/ gazi antep. ht m).  

Tabl o 2. 29  Ter mi nal Bi nası kapasitesi (Ġç hat) ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ yıl   620. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği   227. 924  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)   74. 635  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an   - 13, 2  

 

Tabl o 2. 30  Ter mi nal Bi nası Kapasitesi ( DıĢ Hat)  ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  - 

2003 Yılı Yol cu Trafi ği(Haziran Sonu)  10. 810  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  0  

Uçak Kapasitesi  - 

2002 Yılı Uçak Trafi ği  - 

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  1. 301  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -13, 5  
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Topl a m 3. 500. 000 m
2
lik kur ul u al anı  bul unan Meydanda 1. 619 m

2
lik Ter mi nal 

Bi nası,  2800 x 45 metre boyutları nda bet on kapla malı  bir  pi st,  110 araçlık ot opar k, 

1adet  VI P sal onu bul unmakt adır.  Kul e yüksekli ği  ise 24 metredir 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/ gazi antep. ht m).  

Me ydanda belirlenen Yaz- KıĢ  mevsi m t arifeleri ne göre günde 8 saat  olmak üzere 

trafi k hi z meti  veril mekt edir.  Yıllı k yol cu kapasitesi  620. 000 yol cu/ yıl   ve  adet  yıllı k 

uçak kapasitesi  17. 520 uçak/ yıl  ol an meydan 1993 yılı nda,  Ul usl ararası  Tarifesi z 

seferlere açıl mı Ģtır (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ gaziant ep. ht m).  

 

ġekil 2. 51 :  Gazi ant ep Havaalanı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ gazi antep. ht m)  

2. 3. 18 Kahra man maraş Havaal anı ( Kahra manmaraş)  

Tabl o 2. 31  Ter mi nal Bi nası Kapasitesi ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ yıl  400. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  239  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  -  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -100  

Uçak Kapasitesi  8. 760  

2002 Yılı Uçak Trafi ği  83  

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  14  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -64, 1  
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Kahra man maraĢ  Ģehir  merkezi ne 5k m.  mesafede yer  al an Kahra man maraĢ Havaal anı 

1996 yılı nda hi z met e gir miĢtir.  2300x30 m. li k bet on kapl a malı  pi ste sahi p ol an 

havaalanı  günde  8 saat  i Ģlet meye açı k bul undurul makt adır 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/ maras. ht m).  

Yıllı k t opl a m yol cu kapasitesi  400. 000yol cu/ yıl  ve yıllı k uçak kapasitesi  8. 760 

uçak/ yıl  ol an havaalanı  topl a m 1350 m
2  

li k t er mi nal  bi nası  mevcutt ur.  Havaal anı   60 

araçlı k ot oparka sahi ptir (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ maras. ht m).  

 

ġekil 2. 52 :  Kahra man maraĢ Havaal anı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ maras.ht m)  

2. 3. 19 Kapadokya Havali manı ( Nevşehi r) 

Tabl o 2. 32  Ter mi nal Bi nası kapasitesi (Ġç hat) ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ yıl  700. 000 

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  303 

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  328 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  8, 3 

Öne mli  t uriz m mer kezl eri mi zden ol an NevĢehir’e 30k m mesafede bul unan 

Tuzköy’ de bul unan NevĢehir  Kapadokya Havalimanı  t opl a m 934. 000 m
2
 l i k al ana 

yayıl mı Ģtır.  1998 yılı nda hi z met e açılan havalimanı  günde 8 saat  i Ģletmeye  açı k 

ol arak hi z met ver mekt edir (http:// www. DHMI. gov.tr/nevsehir. ht m).  
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Yıllı k t opl a m yol cu kapasitesi  700. 000yol cu/ yıl(iç-dıĢ  hat  ortak)  ve yıllı k uçak 

kapasitesi  26. 280uçak/ yıl  ol an havaalanı  3000x45 m. li k bet on piste sahi ptir 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/ nevsehir. ht m).  

Tabl o 2. 33  Ter mi nal Bi nası Kapasitesi ( DıĢ Hat)  ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  16. 400 

2003 Yılı Yol cu Trafi ği(Haziran Sonu)  2. 517 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -27, 2 

Uçak Kapasitesi  26. 280 

2002 Yılı Uçak Trafi ği  459 

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  102 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -42 

Ġç hat  t er mi nali nde 720m2 yol cu kullanı m al anı,  dıĢ  hatlar  t er mi nali nde 1. 160 m2 

yol cu kullanı m al anı  bul unan havali manı nda i ç ve dı Ģ  hat  t er mi nalini n ort ak 

kullanı mı nda ol an 400 araçlı k ot opark mevcutt ur  ( htt p:// www. DHMI. gov.tr/ 

nevsehir. ht m).  

 

ġekil 2. 53 : Kapadokya Havali manı (http:// www. DHMI. gov.tr/ nevsehir. htm)  

2. 3. 20 Kars Havaal anı (Kars) 

Anadol u’nun bu yüksek t epesi,  Meydanl arı mı zı n da en yüksek rakı mlı  ol anına  i mkan 

tanı mıĢtır.  Kars  Havaalanı nı n deni zden yüksekli ği  1795 metredir.  Sivil  hava 

http://www.dhmi.gov.tr/nevsehir.htm
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ul aĢı mı na 1988 yılı nda açılan Kars  Havaal anı  Ģehre 6 k m.  uzaklı kta güney 

konu munda kur ul muĢ  olup,  Meydana ul aĢı m t aksi  ve mi ni büs  i Ģlet mecili ği  il e 

sağlanmakt adır (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ kars. htm).  

Tabl o 2. 34  Ter mi nal Bi nası Kapasitesi ( DHMĠ Ġstatisti k Yıllı ğı, 2003)  

Yol cu/ yıl  1. 000. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  46. 941  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  22. 077  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  12, 1  

Uçak Kapasitesi  8. 760  

2002 Yılı Uçak Trafi ği  954  

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  438  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -1, 4  

Topl a m 2. 300. 000 m
2  

li k kur ul u al anı  bul unan Me ydanda 3. 200 m
2  

li k Ġç hatlar  ve  dı Ģ 

hatları n ort ak kullanı mı nda ol an bir  t er mi nal  binası,  3500x45 metre boyutl arı nda 

bet on kapl a malı  bir  pist,  180 araçlı k bir  ot opark bul unmakt adır.  Kul e yüksekli ği  6. 50 

metredir.  Havaalanı  Yaz-Kı Ģ  mevsi ml eri nde belirlenen uçuĢ  t arifeleri ne göre günde 8 

saat  hi z met  ver mekt edir. Yıllı k yol cu kapasitesi  1. 000. 000 yol cu/ yıl  ve yıllı k uçak 

kapasitesi  9. 000 uçak/ yıl  ol an meydan 1993 yılında ul usl ararası  t arifesiz seferl ere 

açıl mı Ģtır (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ kars. ht m).  

 

ġekil 2. 54 :  Kars Havaalanı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ kars. ht m)  

http://www.dhmi.gov.tr/kars.htm


 70 

2. 3. 21 Kayseri Havaal anı ( Kayseri)  

Tabl o 2. 35 Ter mi nal Bi nası kapasitesi (Ġç hat) 

Yol cu/ yıl  600. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  158. 020  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  69. 668  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -1, 1  

Tabl o 2. 36  Ter mi nal Bi nası Kapasitesi ( DıĢ Hat)   

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  84, 114 

2003 Yılı Yol cu Trafi ği(Haziran 

Sonu)  
69, 668 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -27, 2 

Uçak Kapasitesi  26. 280 

2002 Yılı Uçak Trafi ği  2, 576 

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  1, 002 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -5, 4 

Kayseri  Ģehir  mer kezi ne 5k m.  mesafede ol an Kayseri  Havaalanı  1998 yılı nda 

hi z met e gir mi Ģ  ol up günde 8 saat  iĢlet meye açı ktır.  Ġç ve dı Ģ  hat  ol arak i ki  böl ümden 

ol uĢan havaal anı nı n t opla m 600. 000yol cu/ yıl  ol an yıllı k yol cu kapasitesi nin yanı nda 

yıllı k hava aracı  kapasitesi   26. 280 uçak/yıl  dır  ( htt p:// www. DHMI. gov.tr/ 

kayseri. ht m).  

Ul aĢı mı n t aksi  ve özel  araçlarla yapılabil di ği  havaalanı nı n 3000x45 m. li k bet on pisti 

ve 60 araçlı k ot oparkı  mevcutt ur.  Havaalanı nı n t opl a m kullanı m al anı  (iç+dı Ģ  hat 

topl a m) 2. 500m2 dir (http:// www. DHMI. gov.tr/ kayseri. ht m).  

 

ġekil 2. 55 :  Kayseri Havaalanı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ kayseri. ht m)  
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2. 3. 22 Konya Havaal anı  ( Konya)  

Tabl o 2. 37   Ter mi nal Binası kapasitesi (Ġç hat) 

Yol cu/ yıl  120. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  352. 483  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  27. 797  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  18, 7  

Tabl o 2. 38   Ter mi nal Binası Kapasitesi ( DıĢ Hat)   

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  5. 274  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği(Haziran Sonu)  6. 880  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  76  

Uçak Kapasitesi  17. 520  

2002 Yılı Uçak Trafi ği  1. 551  

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  766  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  7, 7  

Konya Ģehir  mer kezi ne 22k m.  uzaklı kt a bul unan Konya Havaal anı  2000 yılı nda 

hi z met e gir mi Ģ  ol up günde 8 saat  i Ģlet meye açık t ut ul makt adır.  Ul aĢı mı n t aksi  ve 

topl u t aĢı m araçl arı  ile yapılabil di ği  havaalanın 3350x45 m. li k bet on bir  pi sti 

bul unmakt adır (http:// www. DHMI. gov.tr/ konya.ht m).  

Yıllı k yol cu kapasitesi;  Ġç hatlar  1. 000. 000 yol cu/ yıl,  dıĢ  hatlar  600. 000 yol cu/ yıl 

ol an havaal anı nda 5270 m
2

 li k t opl a m kullanım al anı  ve 278 araçlık ot opar kı 

mevcutt ur (http:// www. DHMI. gov.tr/ konya. ht m).  

 

ġekil  2. 56 :  Konya Havaalanı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ konya. ht m)  
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2. 3. 23 Mal atya Havaal anı ( Mal atya)  

Tabl o 2. 39 Ter mi nal Bi nası Kapasitesi  

Yol cu/ yıl  300. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  87. 512  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  36. 198  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -1, 8  

Uçak Kapasitesi  17. 520  

2002 Yılı Uçak Trafi ği  1. 199  

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  503  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -12, 7  

Si vil  havacılı k ul aĢı mı na 1941 yılı nda açılan Mal at ya Havaalanı  böl gesi ndeki  sahi p 

ol duğu öne mi bu Ģekil de de göst er mi Ģtir.  

Mal at ya Havaal anı  Ģehir mer kezi ne 34 k m.  uzaklı kt a kuzey konu munda kur ul muĢ 

ol up,  hava meydanına ul aĢı m ot obüs  i Ģlet mecili ği  il e sağl an makt adır 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/ mal at ya. ht m).  

Topl a m 561. 640 m
2  

li k kur ul u al anı  bul unan Meydanda 1570 m
2  

li k Ġç  hatlar  Ter mi nal 

Bi nası,  3350 x 45 metre boyutları nda asfalt  kapl amalı  bir  pi st  bul unmakt adır.   Kul e 

yüksekli ği  ise 13 metredir.  CAT I  kat egorisi nde ol an meydanı n bir  de VI P Sal onu 

bul unmakt adır.  

Mal at ya Havaal anı nda,  belirlenen Yaz- Kı Ģ  t arifel eri  çerçevesi nde si vil havacılı k 

hi z meti  veril mekt edir.  Bu çerçevede 2002 yılı  i çersi ndeki  uçak trafi ği  1.199 ol arak 

tespit edil mi Ģtir ( Tabl o2.39)  

Günde 8 saat  i Ģlet meye açı k ol an Mal at ya Havaal anı’nı n yıllı k yol cu kapasitesi 

300. 000 yol cu/ yıl ve yıllık uçak kapasitesi 17. 520 uçak/ yıl’dır ( Tabl o2. 39)  

Tr afi k yoğunl uğu pek fazla bul unmayan hava meydanı nı n 59 araçlık ot opar kı 

mevcutt ur (http:// www. DHMI. gov.tr/ mal at ya. ht m) . 
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2. 3. 24 Mardi n Havaal anı ( Mardi n)  

Tabl o 2. 40 Ter mi nal Bi nası Kapasitesi  

Yol cu/ yıl  400. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  25. 920  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  7. 874  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -36, 1  

Uçak Kapasitesi  8. 760  

2002 Yılı Uçak Trafi ği  495  

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  133  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -48, 2  

Mar di n Ģehri ne 20k m.  mesafede yer  al an Mar din Havaal anı,  1999 yılı nda hi z met e 

gir mi Ģ  ol up ünde 8 saat  iĢlet meye açı k ol arak hi z met  ver mekt edir.  Havaal anı na 

ul aĢı m ot obüs  i Ģletmecili ği  ile sağl anmakt adır  (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ 

mar di n. ht m).  

Havaal anı nı n yıllı k yol cu kapasitesi  300. 000 yolcu/ yıl  ,  hava aracı  kapasitesi  8. 760 

uçak/ yıl  ol up 70 araçlı k ot oparkı  mevcutt ur.  2500x36  m. li k bet on pisti  mevcutt ur. 

Ayrı ca 1620 m
2
li k ter mi nal bi nası mevcutt ur (http:// www. DHMI. gov.tr/ mardi n. ht m).  

2. 3. 25 Muş Havaal anı (Muş)  

Tabl o 2. 41 Ter mi nal Bi nası Kapasitesi  

Yol cu/ yıl  100. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  17. 200  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  5. 950  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -28, 7  

Uçak Kapasitesi  8, 760 

2002 Yılı Uçak Trafi ği  628 

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  317 

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  51, 3 
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MuĢ  Havaal anı,  Askeri-Sivil  niteli kli  10 Meydanımı zdan biri  ol up,  i ntifa hakkı  Hava 

Kuvvetleri  Ko mut anlı ğı  ile DHMĠ  Genel  Müdürl üğü t arafı ndan ort ak 

kullanıl makt adır (htt p://www. DHMI. gov.tr/ mus.ht m).  

ġehir  mer kezi ne 18 k m.  uzaklı kt a kuzeydoğu i stika meti nde kur ul an Meydan,  1992 

tari hi nde si vil  hava ul aĢı mı na açıl mı Ģtır.  Meydana ul aĢı m ot obüs  i Ģl et mecili ği  il e 

sağlanmakt a ol up 20 araçlık ot oparkı mevcutt ur (http:// www. DHMI. gov.tr/mus. ht m).  

Topl a m 4. 336. 304 m
2
li k kur ul u al anı  bul unan Meydanda 2. 150 m

2
 li k t er minal  bi nası 

hi z met  ver mekt edir.  3550x45 metre boyut unda ko mpozit  kapl a malı  pi st  ve 175x160 

ve 65x23 metre boyutları nda birer  uçak kapasiteli  2 si vil  apron t ahsis  edil en 

Havaal anı nı n yıllı k hava aracı  kapasitesi  8. 760 uçak/ yıl  ve yıllı k yol cu kapasitesi  i se 

100. 000yol cu/ yıl dır (http:// www. DHMI. gov.tr/ mus. ht m).  

 

ġekil 2. 57 : MuĢ Havaal anı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ mus. ht m)  

2. 3. 26 Sabi ha Gökçen Havali manı (İstanbul) 

Tür k Hava Kuvvetleri’ni n ve Dünya' nı n il k askeri  kadı n pil ot u,  Yüce Önder 

At at ürk’ün manevi  kı zı Sabi ha Gökçen (  21 Mart  1913 Bursa – 22 Mart  2001 

Ankara)’  i n adı nı n veril diği,  Tür ki ye' ni n GAP pr ojesi nden sonra 2.  en büyük pr oj esi 

Ġ TEP (Ġleri  Teknol oji  ve Endüstri  Parkı)  ol uĢumunun il k aĢa ması  ol an havali manı 

Ġstanbul  Anadol u yakası  Pendi k /  Kurt köy' de,  Kadı köy' e 26 k m,  Taksi m' e i se 42 k m 

mesafededir.  TEM ot oyol una ol an 1. 5 k m bağlantısı yla ul aĢı m açısı ndan da  son 

derece rahat bir trafi ğe sahi ptir (htt p:// www. DHMI . gov.tr/ gokcen. ht m).  
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2001 yılı nda hi z met e giren havali manı  yıllı k 3 milyon dıĢ  hat,  500 bi n i ç hat  yol cu 

kapasiteli dir,  2004 yılı  itibarı  ile 7 mil yon kapasiteli  dıĢ  hat  t er mi nali n de faali yet e 

geç mesi planl anmakt adır (http:// www. DHMI. gov. tr/ gokcen. ht m).  

 

ġekil. 2. 58 :  Ġç Hatlar Ter mi nali (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ gokcen) 

 

ġekil  2. 59 :  Havaalanı Genel Gör ünüĢ (htt p:// www. nt vmsnbc. com/ ne ws/55142. asp)  

 

ġekil 2. 60 : Havaalanı Genel Gör ünüĢü (htt p:// www. nt vmsnbc. com/ ne ws/55142. asp)  
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Rakı mı  91 ol an havali manı  t opl a m 655 hekt ar  alan üzeri ne kur ul muĢt ur. 240 bi n 

met rekare ol an yol cu apr onunda 45 uçaklı k park yeri mevcutt ur 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/ gokcen. ht m).  

 

ġekil. 2. 61:  SG Havali manı nı n Havadan Gör ünüĢü 

Üç  ayrı  modül den ol uĢan ve 22 bi n metrekare kullanı m al anı na sahi p ol an dıĢ  hatlar 

ter mi nali nde 52 ofis,  gü mr üksüz satıĢ mağazaları,  banka,  rest oran,  kafet erya ve 

barlar,  kiralı k araba ofisleri,  acil  sağlı k ünitesi, bebek bakı m odal arı  gibi  çağdaĢ 

yaĢa mı n gerektirdi ği her türl ü det ay düĢünül müĢt ür. 

Ter mi nal  bi nal arı nı n önünde 600 araç kapasiteli  açı k ot opark ve 50 ot obüs kapasiteli 

ayrı  bir  ot opark bulun makt adır.-  Avr upa' nın birçok ül kesi nde bile henüz 

kullanıl mayan,  üst  sevi yede t eknol oji yle donatılan t er mi nal de,  14 adet  X- Ray ci hazı 

bul unmakt adır.  Ayrı ca gi diĢ  t er mi nali nde 16,  geliĢ t er mi nali nde 12 ol mak üzere 

topla m 28 adet  pasaport  bankosu ve yi ne gi diĢ t er mi nali nde 22 adet check-i n 

bankosu yol cul ara hi z met verecektir.- 

Yol cu t er mi nalleri ni n dı Ģında,  kargo trafi ği ne hi zmet  ver mek üzere i nĢa edil en kar go 

ter mi nali,  yıllık 90 bi n ton yük i Ģle me  kapasitesine sahi ptir.  Bunun yanı nda 18 adet 

soğuk hav deposu mevcutt ur.  Uçak büyükl üğüne göre değiĢen 4- 8 park pozisyonl u 

63. 200 metrekareli k kargo apr onunun yanı  sıra 7. 500 metrekareli k büyük araç 

ot opark alanı da mevcuttur.  
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2. 3. 27 Çarşa mba Havaalanı (Sa ms un)  

Tabl o 2. 42 Ter mi nal Bi nası kapasitesi (Ġç hat)  

Yol cu/ yıl  2. 000. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  136. 464  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  58. 909  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -6, 1  

1958 yılı nda hi z met e sunul an Sa msun- ÇarĢa mba Havaal anı,  Devl et  Hava Me ydanl arı 

ĠĢlet mesi  Genel  Müdürl üğü t arafı ndan i Ģletilen sivil  kat egori deki  Meydanları mı zdan 

biri dir.  ġehir  mer kezi ne 25 k m.  uzaklı kta güneybatı  konu munda kur ul an Meydana 

ul aĢı m ot obüs  ve mi ni büs  i Ģlet mecili ği  il e sağl anmakt adır  (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ 

carsa mba. ht m). 

Tabl o 2. 43 Ter mi nal Bi nası Kapasitesi ( DıĢ Hat)   

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  35. 176  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği(Haziran Sonu)  3. 567  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -35  

Uçak Kapasitesi  26. 280  

2002 Yılı Uçak Trafi ği  2. 513  

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  929  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  21, 1  

Li man kenti nde ol up da deni z sevi yesi nden en yüksek rakı ma sahi p ol an Meydan 

(162 metre),  Yaz- KıĢ  mevsi mi  t arifeleri ne göre günde 8 saat  hi zmet e açı k 

tut ul makt adır.  Topl a m 545. 780 m2’li k kur ul u al anı  bul unan Meydanı n,  2.130 m2’li k 

ter mi nal  bi nası  (iç+dıĢ  hat  ortak),  3000x45 metre boyutları nda bet on kapl a malı  bir 

pi st  bul unmakt adır.  Kul e yüksekli ği  ise 17 metredir.  VI P Sal onu da hi z met te bul unan 

Havaal anı nda,  242 araç kapasiteli k ot opark bul unmakt adır.  Havaal anı nı n yıllı k yol cu 

kapasitesi  2. 000. 000yol cu/ yıl  (i ç ve dı Ģ  hat  ort ak)  ve yıllık hava aracı  kapasitesi 

26. 280uçak/ yıl dır (http:// www. DHMI. gov.tr/carsa mba. ht m).   
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ġekil  2. 62 : ÇarĢa mba Havaalanı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/carsa mba. ht m)  

 

ġekil 2. 63 : ÇarĢa mba Havaalanı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/carsa mba. ht m)  

2. 3. 28 Siirt Havaal anı (Sii rt) 

Tabl o 2. 44 Ter mi nal Bi nası Kapasitesi  

Yol cu/ yıl  100. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  -  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  -  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -  

Uçak Kapasitesi  8. 760  

2002 Yılı Uçak Trafi ği  32  

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  10  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -50  
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Siirt  Ģehri ne 14k m.  mesafede yer  al an Siirt  Havaalanı  1998 yılı nda hi zmet e gir mi Ģ 

ol up günde 8 saat  iĢletmeye açı ktır.  Topl a m 1. 062. 000 m
2  

li k kur ul u alanı  bul unan 

havaalanı nı n,  750 m2’li k Ter mi nal  Bi nası,  1800x30 m.  boyutları nda bet on kapl a malı 

bir  pi sti  ve 20 araç kapasiteli  bir  ot oparkı  bul unmakt adır  (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ 

siirt. ht m).  

Siirt  Havaal anı nı n yıllık yol cu kapasitesi   40. 000 yol cu/ yıl  ve yıllı k uçak kapasitesi 

8. 760 uçak/ yıl dır (http://www. DHMI. gov.tr/siirt.ht m).  

2. 3. 29 Si vas Havaal anı (Si vas)    

Si vas  Havaal anı  Askeri-Si vil  niteli kli  10 Meydanı mı zdan biri  ol up,  i ntifa hakkı  Hava 

Kuvvetleri  Ko mut anlı ğı  ile DHMĠ  Genel  Müdürl üğü t arafı ndan ort ak 

kullanıl makt adır. 

Tabl o 2. 45 Ter mi nal Bi nası Kapasitesi  

Yol cu/ yıl  620. 000 

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  239  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  -  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -100  

Uçak Kapasitesi  8. 760  

2002 Yılı Uçak Trafi ği  83  

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  14  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -64, 1  

ġehir  mer kezi ne 23 k m.  uzaklı kta güneybatı  konu mun da  kur ul an Meydan,  1957 

yılı nda si vil  hava ul aĢımı nı n hi z meti ne sunulmuĢt ur.  Yaz ve kı Ģ  mevsi ml eri nde 

belirlenen uçuĢ  t arifelerine göre hi z met  verilen Me ydana ul aĢı m ot obüs  iĢlet mecili ği 

ile sağlanmakt adır (htt p:// www. DHMI. gov.tr/siirt.ht m).  

Topl a m 907. 510 m
2  

li k kur ul u al anı  bul unan Me ydan da  2217 m
2  

lik Ġç hatl ar 

Ter mi nal  Bi nası,  Ül ke mi z havaal anl arı nı n en uzun pi sti  niteli ği nde 3811 x 30 metre 
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boyutları nda bet on kapl amalı  bir  pi st,  44 x 150 metre boyutları nda 1 uçak kapasiteli 

apron il e 1030 x 12 met re boyutları nda t aksirut  bul unmakt adır.  Kul e yüksekli ği  23 

metredir (htt p:// www. DHMI. gov.tr/siirt. ht m).  

PTT Bankosunun yanısıra Meydanda,  VI P Salonu da hi z mette bul un makt adır. 

Ayrı ca,  33 araç kapasiteli k ot opark da mevcutt ur.  Havaal anı nı n yı llı k yol cu 

kapasitesi  620. 000 kiĢi  ve yıllı k uçak kapasitesi  8760 adet  hava aracı dır 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/siirt. ht m).  

2. 3. 30 Sül ey man De mi rel Havali manı (Isparta)  

Tabl o 2. 46 Ter mi nal Bi nası kapasitesi (Ġç hat) 

Yol cu/ yıl  600. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  -  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  -  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -  

Tabl o 2. 47  Ter mi nal Bi nası Kapasitesi ( DıĢ Hat)   

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  2. 871  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği(Haziran Sonu)  2. 676  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -6, 8  

Uçak Kapasitesi  43. 800  

2002 Yılı Uçak Trafi ği  267  

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  58  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -43, 1  

Isparta’nı n Keçi borl u ilçesi nde yer  al an Sül eyman De mi rel  Havali manı  Ispart a 

Ģehri ne 30k m.  mesafededir.  Ul aĢı m ot obüs i Ģlet mecili ği  ile sağlanmakt adır.  

1. 773. 078 m
2

 li k al an kapl ayan havali manı nı n 6.000 m
2  

li k i ç ve dı Ģ  hatlar  t opl a m 

kullanı m al anı  mevcutt ur.  Yi ne i ç ve dı Ģ  hatlar  t er mi nali ni n ort ak kullanımı nda ol an 

101 araçlı k ot oparkı mevcutt ur (htt p:// www. DHMI. gov.tr/isparta. ht m).  

Havali manı nı n i ç ve dı Ģ hat  t opl a m yıllı k yol cu kapasitesi  600. 000yol cu/ yıl,  hava 

aracı  kapasitesi  43. 800 uçak/ yıl  dır.  3000x45 m.  boyut unda bet on piste sahi p ol an 
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havali manı n 5 uçak kapasiteli  apronu da bul unmakt adır  ( htt p:// www. DHMI. gov.tr/ 

isparta. ht m).  

 

ġekil 2. 64 :  Süleyman De mirel Havali manı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/isparta. ht m)  

2. 3. 31 Şanlı urfa Havaalanı (Şanlı urfa) 

Tabl o 2. 48   Ter mi nal Binası Kapasitesi  

Yol cu/ yıl  500. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  30. 563  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  8. 027  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -44, 2  

Uçak Kapasitesi  8. 760  

2002 Yılı Uçak Trafi ği  793  

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  281  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -35, 9  

Güney Doğu Anadol u Böl gesi’ni n si vil  hava ulaĢı mı na açılan kapısı  niteli ği ndeki 

ġanlı urfa Havaal anı,  1988 yılı nda,  Ģehre 8 km.  uzaklı kt a güney i stika meti nde 

kur ul muĢt ur.  Meydana ul aĢı m ot obüs,  t aksi i Ģl et mecili ği  ile sağlanmakt adır 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/ urfa. ht m).  

Topl a m 1. 500. 000 m2l ik kur ul u al anı  bul unan Meydanı n 825 m
2  

' lik Ġçhatl ar 

Ter mi nal  Bi nası  bul unan meydanda,  2165x30 metre boyutları nda bir  pi st 
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bul unmakt adır.  Kul e yüksekli ği  i se 15 metre olup 40 araçlı k ot oparkı mevcutt ur 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/ urfa. ht m).  

Me ydanda,  Yaz- Kı Ģ  mevsi ml eri nde belirlenen uçuĢ  t arifeleri ne göre günde 8 saat 

hi z met  veril mekt edir.  Yı llı k yol cu kapasitesi 500. 000 yol cu/ yıl  ve yıllı k uçak 

kapasitesi 8. 760 uçak/ yıl dır (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ urfa. ht m).  

 

ġeki k 2. 65 :  ġanlı urfa Havaalanı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ urfa. ht m)  

2. 3. 32 Ferit Mel en Havaal anı ( Van)  

Tabl o 2. 49  Ter mi nal Bi nası kapasitesi (Ġç hat) 

Yol cu/ yıl  1. 200. 000  

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  125. 620  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği (Haziran Sonu)  63. 153  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  4  

Tabl o 2. 50  Ter mi nal Bi nası Kapasitesi ( DıĢ Hat)   

2002 Yılı Yol cu Trafi ği  2. 202  

2003 Yılı Yol cu Trafi ği(Haziran Sonu)  1. 212  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  -45  

Uçak Kapasitesi  17. 520  

2002 Yılı Uçak Trafi ği  3. 066  

2003 Yılı Uçak Trafi ği (Haziran Sonu)  1. 587  

2002/ 2003 Yılı 6 Aylı k Or an  5, 7  
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1943 yılı nda hi z met e açılan VAN Havaal anı,  Devl et  Hava Meydanl arı  ĠĢlet mesi 

Genel  Müdürl üğü t arafından i Ģletilen Si vil  kat egori deki  il k Meydanı mı zdır 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/ van. ht m).  

ġehir  mer kezi ne 8 k m.  uzaklı kt a Güneybatı  konu munda yer  al an Meydana ul aĢı m 

ot obüs iĢlet mecili ği ile sağl anmakt adır (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ van. ht m) . 

Topl a m 2. 799. 157 m
2  

lik kur ul u al anı  bul unan Me ydanda 7500 m
2  

li k i ç ve dı Ģ  hat 

ter mi nalleri ni n ort ak kullanı mı nda ol an bir  ter mi nal  bi nası,  2750x45 metre 

boyutları nda ko mpozit  kapl a malı  bir  pist  bul unmakt adır.  Kul e yüksekli ği  9 metredir 

(htt p:// www. DHMI. gov.tr/ van. ht m).  

VI P Sal onu da hi z mette bul unan Meydanda, Ül ke mi zi n Doğu sı nırları ndaki  en uç 

Me ydanı  ol an VAN Havaalanı  belirlenen Yaz- Kı Ģ  t arifeleri ne göre günde 8 saat  si vil 

havacılı k hi z meti ver mektedir (http:// www. DHMI. gov.tr/ van. ht m).  

Yıllı k yol cu kapasitesi  i ç ve  dı Ģ  hat  t opl a m ol mak üzere 1. 200. 000 yol cu/ yıl   ve yıllı k 

uçak kapasitesi  17. 520 uçak/ yıl  dır.  1993 yılı nda,  Ul usl ararası  Tarifesiz Seferl ere 

açılan havaal anı nda bir adet  VI P sal onu da mevcutt ur  ( htt p:// www. DHMI. gov.tr/ 

van. ht m).  

 

ġekil 2. 66 : Ferit Mel en Havaal anı (htt p:// www. DHMI. gov.tr/ van. ht m)  
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3.  HAVALİ MANI PLANLAMA VE TASARI MI   

3. 1. Havali manı, Havaalanı, Hava Meydanı Kavra ml arı  

Sadece uçakl arı n kal kı p in mesi  i çi n yapıl mı ş  düz,  açı k ve asfaltlanmı ş  geniş  yerl eri n 

tümü,  havaalanı  ol arak adl andırılabilir.  Yol cul arın ve yol cul uğun basit  i htiyaçl arı nı n 

karşılandı ğı  mi ni mal  servisler,  bir  yapılanmanı n havaalanı  ol arak nitelendiril mesi 

içi n yet erli dir.  Oysa ki  havali manı  dendi ği nde anlaşıl ması  gereken,  t üm yıl  boyunca 

24 saat  şehirler  veya ülkel er  arası  hava yol u ulaşı mı  i çi n gerekli  t eknik ve ti carî 

servisleri  sağl ayan,  t arifesiz seferlere de ol anak veren  kur ul uşları n bütünü ol arak 

tanı ml anabilir.  Bu yapılar  büt ününde i ç hatlar,  dı ş  hatlar  sal onl arı,  gü mrük kontrol 

al anl arı,  özel  yol cu sal onl arı  il e yol cul arı n gereksi ni ml eri ni  sağl ayacakl arı  dut y-free 

dükkanl arı,  restaurant, cafe ve benzeri  servisler  yer  alır.  Bu alt yapı nı n 

yerleştiril mesi ni,  i şletilmesi ni  ve geliştiril mesi ni  sağl ayan bir  de kur ul uş 

bul unmakt adır ( TDK Sözlüğü, www. t dk. gov.tr).  

3. 2. Havali manı Yer Seçi mi  

Bi r  havali manı nı n yer  seçi mi  en az  havali manı  binaları nı n t asarı ml arı  kadar 

öne mli dir.  Yer  seçi mi nde di kkat  edil mesi  gereken birçok öne mli  nokt a vardır.  Bunl ar 

içersi nde bel ki  de   en öne mli  ol anı,  za manl a karşılaşılabilecek yeni  gelişmel er  i çi n  

yet er  bir  saha kal acak surette yerleş mektir.  Yani  yeni  t eknol ojileri n ve yeni  t al epl eri n 

istekl eri ni  karşılayabilecek yapılar  i çi n uygun ve yet erli  al anl ar  bırakılmalı dır.  Bu 

al anl ar  havali manı nı n i nşası nda değerlendiril meyen yerler  ol arak gör ülse de  aslı nda 

gel ecekt e bekl enen geliş mel eri n karşılı ğı nda ortaya çı kacak yen,  ti p yapılar  i çi n 

uygun bir alan ol makt adır. 

Daha det aylı  düşünecek ol ursak havali manl arı nı n yer  seçi mi  ve pl anl a masına 

tesir eden fakt örleri aşağıdaki şekil de değerlendirebiliriz.  
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3. 2. 1. Havali manl arı nı n Yer Seçi mi ne Ve Pl anlanması na Tesi r Eden Fakt örler 

 Havali manl arı nı n yer  seçi mi  ve pl anl anması na t esir  eden fakt örleri aşağı daki 

başlı klar altında toplayabiliriz: 

3. 2. 1. 1. Konum 

Me vcut  trafi ği n ci ns ve  mi kt arı  t ayi n edil di kt en sonra,  gerekli  i hti yacı 

karşılayabilecek ol an büt ün uygun yerl er  i ncel enmeli dir.  Bu et üdün sonunda 

aydı nl atıl ması gereken çeşitli genel sorul ar mevcut tur:  

1. Şehir ve böl ge pl anı na göre en uygun ol an yerler nerel eri dir? 

2.  Ort al a ma bir  masrafla ve en kol ay şekil de özel  t asfi ye ve drenaj a müsait  ol an 

böl gel er hangileri dir? 

3.  Bu hava i stasyonundan faydal anacak uçakl arın uçuş  i hti yaçl arı na cevap verecek 

al anl ar hangileri dir? 

El deki  arazi  parçaları ndan yukarı daki  şartları n bir  veya birkaçı nı 

sağlaya mayanl arı ndan dikkate alı nma ması  gerekir.  Geri ye kal an sahalar  i çi n bu 

şartları n her  biri ne t esir eden et kenl er  esaslı  şekil de i ncel enerek bunl ardan biri ne 

karar verilir. 

3. 2. 1. 2. Pl anl a ma 

Bi r  hava meydanı nı n yeri, bunun ilerdeki  geliş meleri ne yet er  bir  saha kal acak surette 

terti plenmeli dir.  Meydanı n pl anl anması nda bölgeni n geliş me i sti ka met leri ne esas 

teşkil  eden mevcut  şehir pl anı  di si pli ni ne aykırı  nokt alar  bul unma malı dır.  Meydan 

ci varı nda al an,  muht e mel  bir  t ahdit  hali nde meydanı n nor mal  gelişimi ne t esir 

et meyecek şekil de ol malı dır.  Gaz,  el ektri k,  t elefon,  su ve kanalizasyon t esisatı 

mevcutsa bunl ardan faydal anıl malı dır.  Fakat  başka bakı ml ardan uygun gör ülen bir 

meydan mevkii ni n bu tesisatın mevcut  ol ma ması  hali nde t erk edil mesi  uygun 

değil dir.  Genelli kle bu gibi  t esisatı n fazl a masrafa gerek kal madan meydana kadar 

uzatıl ması veya yeni den inşası mü mkündür.  

Hava i stasyonunun kara ul aştır ma t esisleri  ile münasebeti  büyük öneme  sahi ptir. 

Hava istasyonu yol cu ve eşyanı n di ğer ulaştır ma vasıtaları na akt ar ma nokt ası dır.  

Bi r  hava i stasyonunun ci vardaki  ot el  ve i ş  merkezl eri ne  göre mevkii  mesafeden 

zi yade za manl a öl çül mel idir.  Hava meydanı  yeri nin şehri n i ş  mer kezi ne en çok 15 il a 
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20dk.  i çerisi nde gi debilmesi  mü mkün ol abilecek bir  t arzda t erti plenmesi  uygundur. 

Bunun t e mi ni  i çi n meydan,  mevcut  hı zlı  transit  hatları  ve büyük hı z  yolları ci varı nda 

mevki  al malı  ve böyl elikle gerek yol cuları n ve gerekse eşyanı n böl ge i çi ndeki 

hedefleri ne çabuk bir şekilde gi debil mel eri mü mkün ol malı dır. 

Ot obüs,  t aksi,  özel  araç ve ka myonl ar  i çi n ayrılacak ol an saha il e bunun ana yoll arla 

bağl antısı,  gerek park ve gerek yol cu ve eşya akt ar mal arı  sırası nda herhangi  bir 

tıkanma ol madan deva ml ı bir trafi k akı mı sağl anması na müsait ol malı dır.  

İşlek bir  hava meydanı  uçakl arı n varış ve kal kışlarını  seyret mekt en hoşl anan birçok 

zi yaretçileri  kendi ne çeker.  Bu bakı mdan hava meydanı nı n fazl a ol arak civar  böl gede 

yaşayanl arı n boş  za manl arı nı  zevkl e geçirebilmel eri  i çi n gerekli  i mkanl arı  da 

içer mesi  l azı mdır.  Bu hususun da meydanl arın geliş mesi  sırası nda göz önünde 

tut ul ması  ve meydana civar  sahal arı n şehir  veya böl ge i çi n bir  eğl ence yeri  ol arak 

kullanıl ması  faydalı dır.  Hava meydanı  etrafı nda bu gi bi  t esisleri n yapılması  i ni ş 

sahası  dı şı nda bir  t akım engelleri n i nşası na mani  ol acağı  gi bi  il erde meydanı n 

büyü mesi  hali nde gerekirse ek sahalar  ol arak buralardan faydal anılabil mesi i mkanı nı 

da sağl ar.  Li mandaki   binal arı n bir  kı s mı nı,  hi ç şüphesi z uçak yol cul arı ndan zi yade 

böl ge hal kı  t arafı ndan  rağbet  görecek ol an cazi p bir  l okant a,  alışveriş merkezi  gi bi 

farklı  a maçl arla da kullanılabilecek bir  mer kez  hali ne getir mek suretiyl e hava 

meydanı  pr oj eleri ni  belde saki nl eri  i çi n ent eresan bir  mer kez şekli ne sokabil me 

i mkanl arı  da düşünül mel idir.  Hava meydanı  i çi n bir  yere karar  veril meden önce,  her 

mevkii n hal kı n bu eğl ence i hti yacı na uygunl uk özelli ği ni  arttırı p arttırmadı ğı  da 

düşünül meli dir. 

3. 2. 1. 3. Topografi k Duru m 

3 mil  yarıçaplı  bir  daire içi nde kal an büt ün ci varı  ile birli kte her  mevkii n topografi k 

dur umu esaslı  ol arak incel enmeli dir.  Bu et üt i çi n böl gel eri n 1: 10000 öl çekli 

haritaları ndan faydal anılabilir.  Topoğrafi k bünyeni n belirtil mesi nde havadan 

stereografi  ile alı nmı ş  ol an f ot oğraflar  kullanılması  met odu da çok i yi  sonuçl ar 

ver mekt edir.  Böyl elikl e aynı  za manda çalılık,  ormanlı k ve ekil mi ş  arazi deki  eki ni n 

ci nsi  gi bi  ze mi n ört ül eri hakkı nda da daha i yi  bil giler  el de edil mi ş  ol ur.  Bundan 

başka birde ci varda mevcut her t ürl ü engellerde tespit edilebilir. 
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Topoğrafi k et üt  esnası nda çeşitli  mevkileri n drenaja uygunl uk, muht emel  t oprak 

tesvi yesi  mi kt arı  ve ci varda her  doğr ult u uçuş  ve i nişte gerekli  efektif uzunl uğu 

sı nırlayabilecek engeller bakı mı ndan bir karşılaştır ması da yapıl malı dır.  

Her  böl ge i çi n 3 mil  yarıçaplı  bir  al an i çi n mevcut  t epel eri n,  bi nal arı n,  el ektri k nakil 

hatları nı n ve di ğer  her t ürl ü her  t ürl ü engellerin rakı ml arı nı  göst eren bir  harita 

hazırlanmalı dır.  Bu noktada muht e mel  uçuş  doğrult ul arı  üzeri nde en az sayı da engel 

içeren alan, en uygun ol acaktır. 

Hava meydanl arı  proj eleri nde düşünül mesi  gerekli  di ğer  nokt alar  her  böl ge i çi n 

rüzgar şartları, sis sorunu ve endüstri merkezl eri civarı nda duman durumudur.  

Genel  ol arak r üzgar  doğrult ul arı  ve şi ddetleri,  belirli  bir  al an i çi n mevcut  haki m t epe 

ve sırtlara ol dukça muntaza m bir  hal de bul unur.  Her  böl ge i çi n t a ma men yerel  hava 

cereyanl arı da belirtil mel idir. 

Bi r   hava meydanı nı n deva mlı  surette çalış ması  ini ş  sahası nı  kapl ayan sis yüzünden 

prati k ol arak mü mkün olmayabilir.  Bu bakı mdan yüksek yerlere yerleştirilmi ş  hava 

meydanl arı  sis  altı nda kal ma  t ehli kesi  ile karşı  karşı ya kal ması  daha düşük 

ihti mal dir.  Al çak arazide ve haki m r üzgarla nazaran r üzgar  altı  kısı ml arı nda 

yerleş mi ş meydanl arla bataklı k sahal ar bu nokt ada arzu edil mezl er.  

Endüstri  böl gel eri nde duman yüzünden buna benzer  şartlar  ortaya çı kabileceği  i çi n 

bu gi bi  gör üşe mani  hallerden kurt ul mak üzere,  böyl e endüstri  mer kezl erine  nazaran 

rüzgar tarafı ndaki mevkileri n i niş sahası olarak seçil mesi lazı mdır.  

Hava meydanı  mevkii ol arak t espit  edilecek al ana karar  verilirken,  yukar da 

bahsedilen düşüncel eri n t a ma men göz önüne al ınması  ve hava meydanı  proj esi ni 

yapanl ar  t arafı ndan esaslı  şekil de muhake me  edilmesi  i cap eder.  Başt an son karara 

kadar  yapılacak geniş  ve esaslı  araştır maya gereği  kadar  öne m veril meli dir.  İsti ml ak 

ve il k t esis  masrafları dai ma  mevkii n gel ecekt eki  i mkanl arı na bağlı  ol arak 

değişecektir.         

3. 2. 1. 4. Pistleri n Terti bi 

Pi stleri n doğr ult ul arı,  sayıları  ve dur uml arı nı; r üzgar  il e yakl aş ma i sti ka metleri  

et kiler.  Pi st  şeritleri ni n böl ge haritası  üzeri ne yerleştiril mesi  sırası nda bu fakt örl eri n 

her  biri ni n yakı ndan araştırıl ması  ve bunl arın birbirleri yl e ol an et kileri ni n 

değerlendiril mesi gerekir  ( Hor onj ef, 1962).  
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3. 2. 1. 5. Ci vardaki Engeller 

Uçakl ar  bir  hava meydanı na yakl aşır  veya buradan ayrılırken e mni yetli  bir  şekil de 

al çal ma veya yüksel mel erin sağl ayabil mel eri  i çi n hava meydanı nı  çevrel eyen al anda, 

meydandan faydal anan uçakl arı n süzül me  yörüngel eri  üzeri ne rastlayan hi çbir 

engeli n bul unma ması  gerekir.  Çeşitli  trafi k sı nıfları  i çi n seyrüsefer e mni yeti 

bakı mı ndan bu süzül me yör üngesi  eği ml eri  t espit  edil mi ştir.  Bu eği ml er ot omati k 

al etler  yardı mı yl a i nilecek pi stler  üzeri nde 1.  sı nıf 1/ 20 ;  2.  sı nıf  i çi n 1/ 30 ;    3,  4 ve 

5.  sı nıf  i çi n de 1/ 40 tır.  Bu değerler  biri m düşey yüksel meye denk gelen yat ay 

mesafel eri göst er mekt edir ( Hart 1985).  

Bu oranl ar  pi st  mevki leri  üzeri ne i niş  al anı ci varı ndaki  engelleri n et kileri ni 

incel e mek i çi n kullanılır. Bu nokt ayı  daha i yi  anlat abil mek i çi n i niş   al anı ci varı nda 

bir  fabri ka bi nası  yanı nda al an sevi yesi ne görece 90 ft.  (27. 5 m)  yüksekli kte bir 

yı ğı nı n ol duğunu farz edeli m.  1/ 40 eği mli  süzül me yör üngeli  ot omati k i niş  i çi n, 

pi sti n bu engel e en yakın ol an ucunun yı ğı ndan uzaklı ğı  en az 3600 ft.  (1097 m. ) 

ol malı dır. Aynı  şekil de  1/ 20 süzül me  eği mli  1.  sı nıf  hava meydanl arı  i çin uçuş,  bu 

yı ğı ndan 1800 ft.  (548 m. )  kadar  bir  mesafede başl a malı dır.  İniş  sahal arı 

uygul anacak i se,  meydan al anı nı  çevrel eyen bütün sahanı n i ncel enmesi  ve  süzül me 

yör üngesi ne rastlayacak her hangi  bir  şeyi n mevcut  ol madı ğı na e mi n ol un ması 

gerekir ( Hart 1985).  

3. 2. 1. 6. Yakl aş ma Böl geleri 

İniş şeritleri  uygul anacak i se yakl aş ma  böl gesi  ol arak geniş  sahanın serbest 

bırakıl ması  gerekir.  Bu böl gel er  hava meydanı  veya i niş  sahası  sı nırı nda 500 ft.  (152 

m. )  ve buradan 2 mil  (3218 m. )uzakt a 2500 ft.  (762 m. )  li k bir  genişliğe sahi p  

trapezoit  şekli nde sahal ardır.  Bu t rapezoitleri n eksen doğr ul arı,  pisti n eksen yönü 

üzeri nde bul unur.  Ot omati k i niş  pi stleri,  i çi n bu yakl aş ma  böl gel eri  genişli kleri 

sı nırda 1000 ft.  (304 m. )  ve 2 mil  (3218 m. )  uzakta 4000 ft.  (1219 m. )  ol arak arttırılır 

( Hart 1985). 

3. 2. 1. 7. Hava Trafi ği ni n Akı şı 

Tr afi k tı kanmal arı nı  önl emek i çi n,  kontrol  t erti batı  maksi mu m kapasitesi  ile çalıştı ğı 

taktirde pi st  ve t aksi  yol ları nı n meydana i nmek i steyen uçakl arı  havada bekl et meye 

gerek kal maksı zı n havalanmak i steyen uçakl ara yol  verebil mek mü mkün ol acak 
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şekli nde t erti bi  gerekli dir.  Yere i nen her  uçağı n boşalt ma veya dol durma  al anı na 

git mek i çi n i niş  şeri di  boyunca geri ye dön mesine i hti yaç kal mayacak bir  şebeke 

kullanıl malı dır.  Böyl ece pi st  di ğer  uçakl ar  i çi n he men serbest  kal mı ş ol ur.  Bu 

seyrüsefer,  uçağı n herhangi  bir  i niş  şeri di  sonundan i stasyona gi debil mek i çi n di ğer 

pistler veya taksi yolları ndan faydal anması ile sağlanabilir ( Özgen, 1973).  

3. 2. 1. 8. Rüzgar 

Rüzgarları n Pi st  Doğr ul usuna et kileri ni n sapt anabil mesi  i çi n r üzgar  hakkı nda mevcut 

bil giler  yardı mı yl a önce “r üzgar  gül ü” çi zilir. Bu,  rüzgar  doğr ult uları nı  ve r üzgarı n 

her  doğr ult udan es mesi  bekl enen za man yüzdesini  göst eren bir  di agra mdır.  Saatt e 

dört  mil den daha küçük hı zlı  rüzgarlar,  saki n hava kabul  edilirler. Bu bakımdan,  bir 

rüzgar  gül ü üzeri nde gösteril miş  ol an yüzdel erin t opl a m genelli kle 100’den aşağı 

ol ur  ve aradaki  fark bi r  yıl  i çi nde t a ma men saki n ol ma  i hti mali  ol an za manı n 

yüzdesi ni göst erir  ( Hor onj ef, 1962).  

Şekil  3. 1,  rüzgar  öl çü ml eri ne göre bir  rüzgar  gül ünün nasıl  çizil di ği ni 

göst er mekt edir.  Bundan sonra bu gül,  kullanılacak ol an t opografya haritası  üzeri nde 

yönüne yerleştirilir  ( Horonj ef, 1962).  

 

 Rüzgar ölçümleri ( On yıllık ölçüm ortalamaları)  

ESİ Ş YÖNÜ            

Kuzey ………………. ……13  

Kuzey- doğu ……………. .. 20 

Doğu …………………….. 12                

Güney- doğu ………………. 7 

Güney ……………………. 14 

Güney- batı ………. .. …. .…. . 6 

Batı ………………………. . 11 

Kuzey- batı ……………. …. . 14 

Saatte 4 mil den az                 3   

             

Şekil 3. 1 Rüzgar Gül ü ve Rüzgar Öl çüml eri 

Daha sonra gerekli  pi st  doğr ult uları  belirtilir.  Bunl ar  genel  ol arak birbiri ni  kesen üç 

veya dört  şerit  hali nde oldukl arı na göre altı  veya seki z doğr ult uda i nişe müsaittirler 

( Hor onj ef, 1962). 
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Bu şeritler  o şekil de doğrult ul muş  ol malı dırlar  ki,  değişi k r üzgar  şartları nı n büyük bir 

çoğunl uğu i çi n,  uçakl arın bunl ara karşı  kal kış ve i nişleri  sağl anmış ol sun. 

Yönet meli klere göre bu pistleri n en az za manı n % 75 i  i çi n r üzgara karşı  en çok 22 ½ 

derece altı nda bir  pi st  bul unması  mü mkün ol acak şekil de düzenl enmelidir.  Daha 

det aylı  yönet meli kl er,  bu şartı n % 90 za man oranı  i çi n sağl anması nı  iste mekt edirler. 

Rüzgar  gül ünden yararlanarak bu şartları  sağl ayan üç veya dört  şerit  doğr ult usu 

belirtilebilir ( Hor onj ef, 1962).  

Pi stler  harita üzeri nde bu şeritlere paral el  ol arak yerl eştirilir.  İniş  şeritlerini n böyl e 

düzenl enmesi  hali nde i niş veya kakış  yapan pil otları n pi st  ekseni  22 ½  dereceden 

daha fazl a bir  açı   ol uşt uran r üzgara karşı  hareket et mek zor unda kal mal arı  ol asılı ğı 

da azalır ( Kapur, 1995).  

3. 2. 1. 9. Gel ecekteki Gel iş mel er 

Gel ecekt eki   uçakl arı n ağırlı kları  veya karakteristi kleri  hakkı nda bir t ah mi nde 

bul unmak bir  hayli  zordur.  Son nesil  uçakl ardan Ai r bus3XXX modeli ni n büyükl üğü 

düşünül düğünde ve il eride daha büyük haci mli  uçakl arı n yapıl ma i hti mali  de  göz 

önüne alı ndı ğı nda hava meydan boyutlandırıl ması nda uçak boyutları nı n öne mi  bir 

kez daha ön pl ana çı kmakt adır.  Bu nedenl e al an seçi mi nde ve pr oj e düzenlen mesi nde 

bunun göz önünde bul undur ul ması  gerekir.  Mümkün ol an hallerde,  gerekti ği nde 

pistleri n büyüt ül ebil mesi i çi n,  daha geniş  bir  al an sağl anmalı dır.  Pi stler  içi n 8. 000; 

10. 000 hatta 11. 000 ft. li k bir  uzunl uğa i hti yaç ol ması  ol asılı ğı  pek mü mkün 

ol a mayan bir  dur um ol arak değerlendiril me mel idir.  Bu güç bir  konuyu ort aya 

çı kar makt adır. 

Bu doğr ult uda,  pistleri n bir  arada i nşası na yet ecek genişli kte bir  arazi nin mevcut 

ol ma ması  halleri nde,  pi stleri n her  biri  i çi n ayrı  bir  al andan faydal anıl ması nı  t ekli f 

eden pl anl ar  düzenl enebilir.  Her  ne kadar,  bu çözü m,  trafi k bakı mı ndan i st asyon 

pr obl e ml eri ni  büyüt ürse de,  bazı  şehir  ve böl gel er i çi n t ek çözü m ol abilir.  Her  biri  bir 

tek pi st  i çeren bu al anlar  arası nda birkaç mil  mesafe bul unduğu da  gör ülebilir 

( Kapur, 1995).  

3. 3. Havali manl arı nı n Boyutl andı rıl ması  

Yeni  bir  hava meydanı  alanı  belirlenmesi nde,  şehir  ve böl ge pl anl a ması na uyul ması 

esastır.  Pl anl a mada yer  al mayan bir  havaalanı  başt a şehir  ul aşı mı nı  olmak üzere 
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şehri n dokusunu,  ve çevresel  öğel eri ni  ol ums uz ol arak et kile mekt edir. Yerl eş me 

pl anla ması nda önceli kli ol arak trafi k fakt örü ve  uçakl arı n yarat acağı  gür ült ü 

kirliliği ni n i nsanl ar  üzerindeki  ol umsuz et kisi  düşünül meli dir.  Şu bir  gerçektir  ki, 

yerleş me  pl anı  ol arak uygun ol mayan hava meydanl arı,  istenil di ği  kadar  moder n 

teknol oji ni n ür ünl eri  ol sunl ar,  ana fakt ör  ol an yer  seçi mi ni n yanlış yapı l ması  hava 

meydanı nı  öl ü bir  yatırım dur umuna sok makt adır.  Ti cari  ya da askeri,  yapılış a macı 

her  ne ol ursa ol sun,  hava meydanl arı nı n yapılış  a macı  ve gel eceğe dönük ol arak 

karşılaması  bekl enen i htiyaçl ar,  pl anl a ma  safhasında göz önünde bul undurul malı dır. 

Bu da göst er mekt edir  ki,  pl anl a ma en az havaal anı  t asarı mı  kadar  öne mli  bir 

fakt ördür.  

Bi r  hava meydanı nı n boyutları  ve mevkisi ni  belirleyen en öne mli  fakt ör,  söz  konusu 

hava meydanı nı n hangi  a maçl a yapıl dı ğı dır.  Hava meydanl arı  belli  başlı  i ki  genel 

sı nıfa ayrılırlar:  

1. Askeri  Meydanl ar;  Askeri  maksatlarla kullanılan büt ün meydanl ar bu sı nıfa 

dahil dir, 

2. Si vil  Hava Meydanları;  Ti cari  ve özel  maksatlarla kullanılan büt ün hava 

meydanl arı bu sı nıfa dahildir. 

Havali manı  boyutlandırması nda i ncel enmesi  gereken nokt alardan bir  t anesi  de hava 

trafi ği dir: 

Bi r  hava meydanı  pr ojesi  ile uğraşan ki mse i lk ol arak meydanı n karşı  karşı ya 

kal acağı  trafi ği n ci ns  ve mi kt arı nı  t espit  et mek zorundadır.  Büyük şehirleri n hava 

li manl arı nda gitti kçe artmakt a ol an tı kanma  ve birikmel er,  farklı  özelli klerdeki  uçak 

sı nıfları nı n her  biri  i çin ayrı  bir  hava i stasyonu t esisisi n uygun ol acağı nı 

göst er mekt edir.  Bunun içi n,  meydandan faydalanacak ol an uçakl arı n yapacakl arı 

servis  il e kullanılan uçak ti pl eri nden her  biri ni n özelli kleri ni  ve bir  de hali hazırda 

mevcut  trafi k mi kt arları  ile gel ecekt e bunun ne  şekil de değişeceği hakkı nda 

yapılacak başvuru kitapları na dayanarak hava meydanl arı nı n sı nıflara ayrıl ması 

gerekmekt edir.  Bu günkü uçakl arı n özelli kleri  ve yet enekl eri  ile gel ecekt e ort aya 

çı kacak i hti yaçl arı n t ahmi ni  hususunda det aylı  hesapl ar  ve çalış mal ar  yapıl malı dır. 

Uçak endüstrisi  nispet en yeni  ol duğu i çi n,  bil hassa savaş  za manı nda çok hı zlı  bir 

şekil de genişle mekt edir. Bu çerçevede gelişen uçak endüstrisi ni n yakı ndan t aki bi 
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zorunl udur.  Uçak ti pl erini n yanı  sıra hava trafi ğini n de özelli kle hesaba katıl ması 

gerekmekt edir 

Ör neği n,  bir  pi sti n karşı  karşı ya kal acağı  yükl er,  uçağı n ağırlı ğı  ile 

tekerlekl eri n sayısı  ve boyut una göre belirtilir.  Bu iti barla,  mühendis,  meydandan 

faydalanacak ol an uçakları n ti pleri ni  ve muht e mel  ol arak uçuş  pi sti nden günde kaç 

uçağı n geçeceği ni bil mel idir. 

Çeşitli  sı nıflardaki  uçaklar  i çi n uçak trafi ği  mi ktarı,  proj e yapan t arafı ndan 

mü mkün ol duğu kadar  sağlı klı  bir  şekil de t ayi n edil meli dir.  Bundan sonra en büyük 

iniş ve kal kış  mi kt arı na denk gel en trafi k sı nıfları  meydandan yapıl ması  gerekli 

tesisatın tayi ni ne esas ol acaktır. 

As keri  meydanl ara gelince,  ül keni n çeşitli  böl gel eri nde i nşa edil ecek olan 

hava meydanı  ti pl eri  silahlı  kuvvetler  koor di nasyon pl anı  gereği nce t espit edil mi ştir. 

Bu pl an yurt  savun ması  bakı mı ndan al anı n stratejik yerleş me  dur umuna göre t ayi n 

edilir.  Kabili yet  ve boyut  mesel eleri nde hava kuvvetleri  stratejisinde yet kili 

ki msel eri n vereceği  kararlara göre hareket  edilir.  Bu ti p meydanl arı n i hti yaçl arı  t espit 

edilirken si vil  proj e uz manl arı ndan faydal anıl maz.  Ancak askeri  maka ml ar t arafı ndan 

tespit  edilen şartlara göre belirli  bir  hava li manı  ti pi ni n mü mkün ol acak yerl eş me 

dur uml arı nı n et üdü içi n bu gi bi ki msel erden istifade edilebilir. 

Verilen bir  al an i çi n muht e mel  si vil  trafi k mi kt arını n t ayi ni nde  esas  alı nacak 

bil giler,  belirli  bir  t akım askeri  maksatları  karşıla mak üzere yapıl acak ya  da 

yapıl ması  düşünül en hava meydanl arı  i çi n söz konusu ol anl ar  kadar  kesin değil dir. 

Ci varda veya benzer  di ğer  böl gel erdeki  hava meydanl arı na ait  bil gileri n incel enmesi 

ve mevcut  havayolları  kayıtları nı n i ncel enmesi  sureti yle hali  hazır  trafi ği ve  bunun 

büyü me  şekli  t ahmi n edilebilir.  Ör neği n,  post a,  ticaret  ve nüf us  sayı mı  hakkı ndaki 

istatisti kler  i ncel enmesi de  yol cu,  kargo ve yük trafi ği ni  gel ecekt eki muht e mel 

artışları n hakkı nda tahmi nl erde bul unmaya yarar.  

Bi r  hava meydanı ndaki  yük trafi ği ni n muht e mel  mi kt arı  hakkı nda 

incel e mel er  yapılırken hava ul aştır ması nı n en öne mli  özelli ği ni n hı z özelli ği  ol duğu 

göz önünde  t ut ul malı dır.  Büyük ağırlı kta yükl erin uçakl a nakil  masrafları,  de mi r 

veya deni z yol uyl a ul aştır ma hali ndeki  masrafların birkaç mi sli dir.  Her  ne kadar  hava 

meydanl arı  proj el eri  yapı lırken ileri de daha büyük yük uçakl arı nı n i mal  edi leceği ni n 

düşünül mesi  gerekse de,  böyl e hava yol uyl a nakl edilecek yükl eri n daha zi yade 
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nispet en hafif  ve kı sa za manda bozul ur  ci nst en ve sırf  çabuk t esli m edil mel eri 

bakı mı ndan bu şekil de taşı nmal arı  ekono mi k olacak maddel ere t erci h edeceği ni 

kabul  et mek sureti yle biraz muhafazakar  bir  noktadan hareket  edil mesi  uygun ol ur. 

Gel ecekt eki  hava yol u il e yük nakli yatı nı n hali hazırda mevcut  kara ve  deni z 

ul aştır mal arı nı  t erk etme mi ze sebep ol acak bir  orana varacağı ndan endişe 

edil me mesi,  fakat  t a m aksi ne bu i mkanl arın müsait  bir  t arzda art ması na 

yarayacağı nı n kabul edilmesi gerekir. 

Ül ke mi zdeki  büyük hava meydanl arı ndan şimdi ye kadar  el de edi len 

tecrübeler,  mevcut  trafi k hac mi ni n paral el  pi stlerin mi kt arı  ile ve hava i stasyonuna 

gel en veya buradan ayrılan uçakl arı n e mni yetle hareketi ni  i dare edecek olan kontrol 

kul eleri ni n i mkanl arı  ile sı nırlanmı ş  ol duğunu göster mekt edir.  Bu i mkan da her  i niş 

veya kal kış i çi n serbest  bir  i niş  şeri di  sağl ayacak şekil de pi stleri n ve t aksi yoll arı nı n 

terti bi  hususunda alı nabilecek t edbirlere bağlı  ol mak  üzere saatte 24 ile 30 çı kı ş 

arası nda değiş mekt edir.  Her  doğr ult uda i niş  ve kal kışa i mkan veren i niş  sahal arı, 

dene me  ve  prati k uçuşl arını n söz konusu ol duğu askeri  harekatı n i cap ettirdi ği  t opl u 

hal de uçuşl ar içi n daha müsaittir. 

3. 3. 1. Havali manl arı nı n Boyutl arı na Et ki Eden Uçuş Özelli kl eri  

Hava meydanl arı nı n,  özellikle pi stleri ni n boyutlarına et ki  eden birçok faktör  vardır. 

Hava meydanl arı nı n boyutları na et ki  eden uçuş  özelli kleri  nel erdir? Bunları  kı saca 

aşağı daki maddel erle özetleyebiliriz. 

3. 3. 1. 1. Havanı n Yoğunl uğu 

Havanı n yoğunl uğu şu şekil de açı kl anabilir:  Bi r  uçağı n yüksel me  i mkan ve 

kabili yeti ni n havanı n yoğunl uğuna bağlı  ol duğu akıl dan çı karıl ma malı dır.  Bu 

yoğunl uk i kli m ve rakıml a ( deni z sevi yesi nden yüksekli k)  değiş mektedir.  Hava 

şartları  veya rakı m yüzünden barometre derecel eri  deva mlı  ol arak al çal an böl gel erde, 

daha uzun bir  kal kış  mesafesi ne i hti yaç ol acaktır.  Mesel a 6000 ft.  Rakı mlı  bir  yer de 

yüksel me ni speti nde ortaya çı kan azal ma,  aynı  uçak sı nıfı  i çi n gerekli  pi st 

uzunl uğunun deni z sevi yesi ndeki ni n 1. 5 mi sli  uzun ol ması nı  gerektirir.  Daimi  ol arak 

fazla sı cak ol an al anl ar da  hava yoğunl uğunun azal ması ndan dol ayı  daha uzun 

pistlere i hti yaç göst erirler. 
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3. 3. 1. 2. Rüzgar 

Bi r  böl geni n,  yeri n hava i stasyonu ol arak seçi mi nde r üzgar  doğr ult u ve hızı  öne mli 

et kenl erdir.  Her  ne kadar  pi st  uzunl ukl arı nı n t espit  edil mesi nde r üzgar  hızı nı n uçuş 

mesafesi  üzeri ndeki  et kileri  hal en nazari  iti bara alı nmı yorsa da bunun bi r  e mni yet  

fakt örü ol duğu unut ul ma malı dır.  Her  uçak havalanmadan önce belli  bir yer  hı zı na 

sahi p ol malı dır.  Eğer  pi st,  bu hı zı n saki n havada el de edil mesi ne yet ecek uzunl ukt a 

ise,  uçuş  doğr ult usunun aksi  doğr ult uda  her hangi  bir  rüzgarı n varlı ğı  hali nde bu 

hareket  mesafesi  kı salacaktır.  Mesel a saatte 5 mi llik bir  rüzgara karşı  kalkacak ol an 

bir  uçağı n ze mi ni  t erk edeceği  hı z,  saki n havadaki hı zı ndan saatte 5 mil  kadar  küçük 

ol ur. Bu yüzden mesafe de küçül ür.  

3. 3. 1. 3. Yüzeyi n Ci nsi (Pi st kapl a ma mal ze mesi ni n ci nsi) 

Gerekli  uçuş  mesafesi ne tesir  eden daha az öne ml i  fakt örlerden biri  de muht elif  pi st 

yüzeyl eri ni n göst erdi kl eri  göreceli  sürt ünme  ol ayları dır.  Tabii  ze mi n,  çi m ve  çakıl 

yüzeyl er  uçak hı zı na portland çi ment osu bet onu veya asfalt  gi bi  sert  yüzeyli 

pi stlerden daha büyük dirençl er göst erirler. 

3. 3. 1. 4. Bi nal ar 

Genelli kl e hava meydanı  i çi n gerekli  al anı n büyükl üğü,  pist  uzunl uğuna bağlı  ol arak 

bul unur.  Bi nal ar,  depol ar vs.  i çi n gerekli  saha genel de i niş  al anı nı n kenarları  boyunca 

yerleştirilir.  Kı şl alar,  okul  bi nal arı,  eğiti m sahaları  vs.  i çi n il ave al anl ara i hti yaç 

göst eren büyük eğiti m mer kezl eri  gi bi  askeri  üsl er  yukarı da bahsetti ği mi z hali n 

istisnal arı dır. 

3. 3. 1. 5. Engeller 

Bi r  hava meydanı  i çi n gerekli  saha mi kt arı  hakkında yapılacak araştır malar,  meydan 

etrafı ndaki  al anl arda mevcut  yüksek engelleri n sebep ol acağı  sı nırlandırma  et kisi 

di kkate alı nmadı kça t ama ml an mı ş  sayıla maz.  Her  sı nıf  uçağı n kal kış sırası nda 

yükselirken  t aki p edeceği  bir  maksi mu m eği m mevcutt ur.  Bu iti barla kal kış  yol u 

üzeri nde herhangi  bir  yüksek ci s mi n bul unması  bu doğr ult udaki  pi sti n son nokt ası nı n 

mevkii ni  sı nırlandırır.  O hal de verilen herhangi  bir  mevki deki  efektif  i niş  al anı  bu 

gi bi engellerle sı nırlanmı ş olacaktır.  
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3. 4. Havali manı Bi nal arı 

Ko mpl e hava meydanı  pl anl arı nda yol culara ve uçakl ara hi z met  edecek meydan 

bi nal arı nı n mi marisi ni  i hmal  et me mek l azı mdır.  De mi ryolları  garları nda ol duğu gi bi 

muht elif  şehirlerde mevcut  hava meydanl arı nda da yol cul ar  meydanı n genel  gör ünüş 

ve t esisatını n t esiri  altı nda kal malı dırlar.  Her hangi  bir  böl geni n il k t esiri  çok defa pek 

kuvvetli  ol ur.  Bu bakı mdan bir  hava i stasyonunun ser vis  bi nal arı pr oj eleri 

hazırlanırken çok itinalı hareket et meye gerek vardır.  

Moder n hava meydanl arında,  bir  de mir  yol u garında ya da  ot obüs  t er mi nalleri nde 

bul unan her t ürl ü servis ve konf ordan daha fazlası mevcut ol malı dır.  

Yük,  post a yol cu ve binal arı n hepsi ni  birden fazl a t aşı yan bir  uçağı n meydana 

indi ği ni  farz edeli m Bu uçağı n meydana yakl aş ması  trafi k kontrol ü odası ndan radyo 

ile i dare edilecektir.  Havada çarpış mal arı  önl eyebil mek i çi n yakl aşan her  uçağı n 

düşey ve yat ay dur umu hesapl anmalı dır.  Uçak indi kt en sonra bunun pi st  ve t aksi 

yolları  üzeri ndeki  hareketi  aynı  yerden i dare edilecektir.  Uçağı n ra mpaya gelişi nden 

sonra i çi ndekiler  boşaltılacak ve hava i stasyonundan geçerek  kara ul aştır ma 

vasıtaları  ile yolları na deva m ettirilecektir.  Her  t ürlü yük i çi n bu ul aşı mı  kol aylı kl a 

sağlayacak ayrı ayrı tertibat ol malı dır. 

Uçak boşal dı kt an sonra,  uçuşuna deva m et meden önce,  genel  bir  revi zyon i çi n özel 

bir  yere göt ürül ecektir. Bu muayene mekani k kontrol,  yakıt  t e mi ni,  te mi zli k ve 

yol cular  ve mürettebat  içi n gı da vesaire st okl arını n i kmali  kısı ml arı nı  i çerir.  Uçak 

personeli  i çi n de uçuşa başla madan önce bunl arı n di nl enmesi  veya değiştiril mesi  i çi n 

gerekli i mkanl ar sağl anmalı dır. 

Uçak harekete hazırlanı nca uçuş  ra mpası na döner.  Burada yol cul ar,  post a ve yükl er 

uçağa bi ndirilir.  Bundan sonra uçak belirlenen bir  piste gi der  ve kontrol kul esi ni n 

e mirleri ne göre uçar. 

Bi nal arı n gr upl andırıl ması  ve her  bi na t arafı ndan t e mi n edilen servis;  hava ve  kara 

ul aştır ma hatları nı n mi nimu m za man ve enerji  kaybı  il e birbirleri ni  t a maml a mal arı 

mü mkün ol acak şekil de karşılaş mal arı nı  mümkün kılarak hava i stasyonunun 

fonksi yonl arı nı n tesirli bir şekil de koordi ne edilebil mesi ni kontrol et meli dir.  

Hava meydan bi nal arı genel olarak i ki grupt a i ncelenebilir:  

1.  Ter mi nal Bi nal arı 
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2.  Hangarlar 

3.  Di ğer Bi nal ar 

3. 4. 1. Ter mi nal Bi nal arı 

Günü müzde uzun mesafeli  seyahatler   gelişen hava t aşıt   t eknol ojileri ne bağlı  ol arak 

art mı ştır  ve bu yönde ilerle meye deva m et mekt edir.  İnsan al gısı nda uzaklık kavra mı, 

ul aşacağı  böl geye ol an mesafeyi  kat  ederken harcayacağı  za man il e doğr u orantılıdır. 

Günü müzde uzak mesafeleri  kısa sürede kat  edebi lecek hava t aşıtları  ol dukça ileri  bir 

teknol oji dedir.  Uzak mesafeleri  za man ol arak kısa sürede al ma mı zı  sağl ayan bu 

taşıtlar  i çi n özel  li manl ar  ve yerleşkel er  yapıl ması  da zaruri dir.  Yol cunun gi deceği 

yerden ayrıl madan önce veya gi deceği  yere vardığı nda kullandı ğı  kapalı  yapılar  ol an 

ter mi nal  bi nal arı  kullanı m süresi  kı sa ol masına rağmen fazl ası yla öne m arz 

et mekt edir.  

Günü müz t opl u t aşı ma araçl arı  i çi n yapılan durak ve  kal kış-varış yapıları nı 

incel edi ği mi zde,  söz konusu aracı n t ekni k ve t asarı msal  özelli kleri  il e doğru orantılı 

ol arak daha büyük,  kompl eks  ve t ekni k i mkanl arı  sonuna dek kullanan yapıl arla 

karşılaş makt ayız.  Söz konusu ol an uçak ve  havali manl arı  ol duğunda 

havali manl arı nda yol cuları  karşılayan ve uğurlayan yapı  ol an t er mi nal  yapıl arı nı n 

neden za manı nı n en son t ekni k özelli kleri ni  bünyesi nde bul undur duğunu daha i yi 

anl a makt ayız.  

Hava ul aşı m araçl arı nı n art an i hti yaçl a birli kte sefer  sayıları  arttıkça ve aynı  anda 

birden fazl a uçağı n i niş-kal kış  yap ması yl a birli kte,  geç mi şt eki  mevcut  t ermi nalleri n 

tek ti p uçakl ara hi z met  verdi ği  düşünül düğünde,  f arklı  uçak ti pl eri  i çi n tek ti p bi na 

yap mak yeri ne t ek haci mli  ve daha büyük t er mi nal  bi nal arı  i nşa edil meye 

başl anmı ştır. 

Uçağa erişi m i çi n kat  edilecek mesafel er  bahsedilen sebepl erden dol ayı  arttıkça, 

za man i çersi nde dış  hava koşulları ndan yol cul arı  kor umak ve güvenli k gi bi 

sebepl erden dol ayı  yol cul arı  ana t er mi nal den uçak yada uçağa erişi m nokt al arı na 

taşı nmak ya da yapı içersinde yürüyerek ul aş mak dur umunda kal mı şlardır. 
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Bahsedilen i hti yaçl arı n yanı  sıra t er mi nal  binal arı nı n şekillendiril mesi ndeki  en 

öne mli  et menl erden biri  de uçakl arı n t er mi nal  bi nası na yakl aş ma  şekilleri dir. 

Uçakl arı n ter mi nal bi nasına yakl aş ma şekilleri aşağı da göst eril mi ştir. 

 

Nose-i n yakl aş ma     Nose-on yakl aş ma             Paralel yaklaş ma  

Şekil 3. 2 : Uçakl arı n Termi nal Bi nası na Yakl aş ma Şekilleri 

Uçağa erişi mde öne mli  bir  nokt a ol an uçakl arı n t er mi nal  bi nası na yakl aş ma şekilleri 

za man i çersi nde t er mi nal  t asarı mı nda bir  kriter  ol muşt ur.  Bu çerçeveden 

incel endi ği nde t er mi nal  bi nal arı  i çi n t asarı m kriterleri  ve farklı  t asarı m tipl eri  ort aya 

çı kmı ştır.  Ort aya çı kan havali manı  t er mi nal  binası  t asarı mı nda kullanılan farklı 

tipleri aşağı daki gi bi sıralayabiliriz. 

3. 4. 1. 1. Uydu Ti pi Termi nal Bi nal arı  

Hava araçl arı nı n park ettiği  ve yol cu al dı ğı  t er mi nal  bi nası ndan ana t er mi nal e kadar 

ol an bağl antı nı n belli  bir  ilerle me  i sti ka meti nde kapalı  bir  strükt ürle çevrili  bir 

kori dor vasıtası yl a ol maktadır.  

 

Şekil 3. 3 : Uydu Ti pi Termi nal Bi nası Şe ması  
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Şekil 3. 4 : Orlando Ul uslar Arası Havali manı, ABD,  1986 

 

 

 

Şekil 3. 5 : Wayne Country Havali manı, Detroit, ABD 
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Şekil 3. 6 : Orlando Havali manı, Fl ori da, ABD 

3. 4. 1. 2. Rı htı m Ti pi Termi nal Bi nal arı  

Hava araçl arı nı n belli  bir  hattı n ya da kori dorun yanı na yanaşarak yolcu i ndiri p 

bi ndirdi ği  ti ptir.  He m uydu,  he m de rı htı m ti pi  t er mi nal  bi nal arı nda yol cuları n bil et 

be bagaj kontrolleri genellikle ana ter mi nal de yapıl makt adır. 

 
 

Şekil 3. 7 : Rı htı m Ti pi Ter mi nal Şe ması  
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Şekil 3. 8 :  Zurich Kl oten Ter mi nal B, İsvi çre 

 

 

 

 

Şekil 3. 9 : Y Ti pi Rı htı m Ter mi nal Şe ması  

 

 

Şekil 3. 10 : T Ti pi Rı htım Ter mi nal Şe ması  
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3. 4. 1. 3. Doğrusal ( Çi zgisel) Ti p Ter mi nal Bi naları  

Hava araçl arı nı n t ek bir  hat  üzeri ndeki  bağl antı  nokt aları ndan uçağa erişebil di ği  bir 

tasarı m yakl aşı mı dır.  Bu ti p t er mi nal  bi nal arı nda t er mi nal  fonksi yonl arı  t ek bir 

mer kezde t opl anma maktadır.   Özelli kle büyük haci mli  ve kapasitesi  fazl a ol an 

ter mi nal tasarı ml arı nda uygul a ma alanı bul makt adır. 

 
 

Şekil 3. 11 : Doğr usal ( Çizgisel)  Ti p Ter mi nal Şeması  

 

 

Şekil 3. 12 : Resi m Heat hrow Havali manı, İngiltere, 1986 

3. 4. 1. 4. Çokl u Doğrusal ( Çi zgisel) Ti p Ter mi nal Bi nal arı  

Bu ti p düzenl enmi ş  t ermi nallerde birçok küçük t er mi nal  bir  hat  üzerinde yer 

al makt adır.  Bu ti p t er mi nallerde t ek bir  pr oj e,  bir  hat  üzeri nde birden fazl a  uygul a ma 

al anı bul makt adır. 
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Şekil 3. 13 : Hanover Langenhagen Havali manı, Hanover, Al manya 

3. 4. 1. 5. Taşı malı ( Transporter) Ti p Ter mi nal Bi nal arı  

Bu ti p t er mi naller  geçmi şt e uygul a ma al anı  bul muşt ur.  Ter mi nal  bi nası  il e uçak 

arası ndaki  mesafe nakil  araçl arı  vasıtası yl a sağl an makt adır.  Ana t er mi nal i l e uçak 

park al anı  birbiri nden ayrı  bul unmakt adır.  Yol cu bagaj  ve bilet  i şle mleri ni  ana 

ter mi nal de ta ma ml a mak zorundadır. 

 

 
 

Şekil 3. 14 : Taşı malı ( Transport er) Ti p Ter mi nal Bi nası Şe ması  

 

 

Şekil 3. 15 : Taşı malı ( Transport er) Ti p Ter mi nal Bi nası Şe ması  
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3. 4. 1. 6. For ml arı n Bi rleşi mi  

Sözü geçen f or ml arı n aynı  yapı da vücut  bul muş  şekli dir.  Uçak ti pl eri,  sayıl arı  ya da 

mevcut  havali manı  t ermi nal  bi nası nı n art an ihtiyaçl ara cevap verecek şekil de 

ekl e mel erle ol uşt urul muş şekli olarak karşı mı za çık makt adır.  

 
 

Şekil 3. 16 : San Fransisco Ul usl ararası Havali manı, ABD 

3. 4. 2. İç ve Dı ş Hat Termi nal Bi nal arı  

Te mel de i ç ve dı ş  hat  ter mi nalleri  aynı  işlevi  gör üyor  gi bi  düşünülse de,  dı ş  hat 

ter mi nali nde yer  al an gümr ük ve göç menl er  i çi n ayrılan böl üml er  gi bi  böl üml er  i ç 

hatlar  t er mi nali nde yer  al maz.  Bu yüzden i ç hat  t er mi nalleri  daha az kompl eks  ve 

basit yapılar olarak karşımı za çı kar.  

Uçakt an i ndi kt en sonra ya da uçağa bi nerken geçirilen aşa mal ar  di kkat e alı nırsa dı ş 

hatlar  t er mi nalleri ni n daha kar maşı k yapı da ve büyük ol mal arı nı n sebebi  daha i yi 

anl aşılır (Şekil : 3. 17) 
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İ Ç HAT TERMİ NALLERİ     DI Ş HAT TERMİ NALLERİ  

                                            

Şekil 3. 17 : Ter mi nal Bi nal arı nda Sirkül asyon 

3. 4. 3. Tek ya da Çok Katlı Ter mi nal Bi nal arı  

Havali manl arı  i hti yaçl ara göre t ek katlı  ya da çok katlı  ol arak t asarlanırlar.  Bu 

çerçevede ter mi nal bi naları nı n dört temel tipte değerlendirebiliriz:  

Bi ri nci  ti p t er mi nal  bi naları nda geliş ve gi diş  i sti ka metl eri  aynı  düzl e mde,  aynı  katta 

yer  al makt adır.  Bu ti p t er mi naller  genelli kle arazide yet erli  yayıl ma al anı bul abil en 

ve di ğerleri ne nazaran daha basit  t asarı m konsepti ne sahi p havaal anl arı nda 

kullanıl makt adır. 

 

Şekil 3. 18 : Tek Katta Çözüm 

İki nci  ti p t er mi nal  bi naları nda geliş ve gi diş  katları  i ki  düzl e mde çözülmekt edir. 

Yaya hareketleri ni n yoğun ol duğu pasaport  ve bagaj  kontrolleri  ile giriş holl eri ni n 
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bul unduğu yol cu trafi ğini n yoğun ol duğu düzl eml er  bir  kotta,  t er mi nal  bi nası ndan 

ayrılırken kullanılacak olan mekanı n düzl e mi  farklı  ve t erci hen bir  üst  kott a yer 

al makt adır. 

 

Şekil 3. 19 : İki Katta Çözü m 

Üçüncü ti p t er mi nal  bi nal arı nda gi diş  ve dönüş  katları  farklı  kotlarda yer  al makl a 

beraber  gi diş  böl ümünün uçağa erişi mdeki  son nokt ası  il e geliş  böl ümünün 

havali manı na il k ayak basılan yeri  aynı  kotta ve  düzl e mde yer  al makt adır.  Bu 

nokt adan sonra geliş bölü mü bir  alt  kat a kanalize ol makt adır.  Gi decek yolcul ar  aynı 

kottan körükl er vasıtası yla uçağa erişebil mekt edir. 

 

Şekil 3. 20 : İki Katta Çözü m 

Dör düncü ti p t er mi nal  bi nal arı nda geliş ve gi diş böl üml eri  t a ma men birbiri nden 

ayrıl mı ştır.  Gel en ve giden yol cu birbiri ni  göre mez ve bu ayrı m kot  farkı yl a 

belirgi nl eşir.  Özellikle büyük yol cu trafi ği ne sahi p havali mal arı nda kullanılan bi r 

şe madır. 

 

 

Şekil 3. 21 : İki Katta Çözü m 
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3. 4. 4. Hangarl ar 

Bi r  hava meydanı nda gerek servis ve gerek depo hangarı  ol arak kullanıl abilecek 

hangarlar  bul unmalı dır.  Ser vis  hangarları,  araçl arın muhafazası na mahsus  mağazal ar 

(veya uçak garajları),  yedek parça  ve l evazı m depol arı  ve her  t ürl ü hava şartları 

altı nda uçakl ar üzeri nde çalışabil meye yet ecek alanı i htiva et meli dir.  

Moder n yapı  mal ze meleri  büyük açı klı kları n örtül mesi ne veya hangarları n uzun 

kenarı  boyunca yat ay kapılar  t esisi ne i mkan ver mekt edir.  Bu  sayede hangar  bi nası nı n 

dar  cephesi ni n giriş  i çin kullanıl ması  hali nde ol duğu gi bi  bir  t akı m karışı klı kl ar 

ortaya çı kmaksı zı n çok sayı da uçağı  bir  bi na i çinde depo et mek i mkanı  mü mkün 

ol makt a ve hangarları n geliş me i hti malleri de sağlanmakt adır. 

Bi r  uçağa  ait  servisleri  yaparken bahis  mevzuu i şleri n hepsi  hangarı n içi nde her 

nokt ada fevkal ade i yi  ı şık ve ı sı nma şartları nı n sağl anması nı  gerektirir. Duvarl arda ve 

çatı da büyük ca m satı hlar kullanılır. 

Ser vis  ve depo hangarları nı n sayısı  bunl arı n boyutları na ve  trafi ğe göre değişir. 

Yangı n t ehli kesi  yüzünden fevkal ade geniş  hangarlar  kullanmak,  bunarlı n i çi nde 

hangarı n bir  ucundan di ğeri ne at eşi n sirayetine mani  yangı n duvarları  ile i yi 

muhafaza tedbirleri alı nmadı kça şayanı tavsi ye değil dir. 

Hava meydanı  bi nal arı nın gr upl andırıl ması nda,  bunl arı n her  biri ni n trafik şartları 

altı nda başarılı  bir  şekil de çalışılabil mesi  sağl anmalı  ve gel ecekt eki  genişlemel er  i çi n 

bugünkü bi nal arda pahalı  t adilatlara gerek kal mayacak şekil de koor di ne edil meli dir. 

Buradan yol a çı karak hangarlar  o şekil de arazi ye yerleştiril meli dirler  ki  i niş 

sahal arı nı n yanı ndaki  i htiyat  al anl arı nı n di kkatli  bir  şekil de et üdü yapılarak bi nal arı n 

pi st  siste mi ni n gel ecekteki  geliş mesi ni  engelle meyecek şekil de yerleştiril mesi 

sağlanmalı dır.           

3. 4. 5. Di ğer Yapıl ar 

bahsedilen yapıları n yanı  sıra havali manl arı nda  yakıt  i stasyonu,  cat eri ng şirketleri ni n 

depol arı,  hava trafi k kontrol  mer kezi  ve kontrol  kul esi,  kargo t er mi nalleri, özel  uçak 

park sahal arı, yangı n istasyonl arı bul unmakt adır. 



 107 

4 ATATÜRK HAVALİ MANI PLANLAMA VE TASARI MI  

4. 1 Tari hçe 

İstanbul,  Avr upa ile Asya‟yı  birbiri ne bağl ayan bir  köpr ü ol uşu ile,  yal nı zca ül ke mi zi n 

değil,  Dünyanı n sayılı  metropolleri nden biri dir.  Coğrafi  konu mu,  t ari hi  değerl eri,  Tür k  

ekono mi k hayatı nı n can da marı  ol uşu ve sosyal  yapısı  ile Tür ki ye ve dünyanı n öne mli 

mer kezleri nden biri dir.  

Tür ki ye‟de si vil  hava ulaşı mı  1912 yılı nda Yeşilköy Havaal anı nda başl atıl mı ştır.  1944 

yılı nda yapılan si vil  havacılı k anl aş ması na uygun ol arak za manı n hükü meti nce 

Yeşil köy' de ul uslararası bir hava meydanı kurul ması na karar veril mi ştir. 

Bu a maçl a 1947 yılı nda Westi nghause El ectric Internati onal  Co mpany ve t he J. G.  Whit e 

Engi neeri ng Cor parati on il e yapılan mukavel elerle yeni  pi st,  t er mi nal  bi nası,  hangarl ar 

ve radyo t esisleri  projeleri ne başl anmı ş,  mayıs  1949 da i se Bayı ndırlı k Bakanlı ğı‟nca 

inşaat a başl anmı ş,  i kmal  edilen t esisler  23 mayı s  1953 t ari hi nde Ul aştır ma Bakanlı ğı‟nca 

tesli m alı nmı ş,  1 Ağust os' ta i se açılışı  yapıl mı ştır.  Aynı  yıl  ul uslararası  hava t rafi ği ne 

açılan Yeşil köy Havaalanı,  ül ke mi zi n dı ş  dünyadaki  il k kapısı  ol muştur.  Geçirdi ği 

geliş mel erle Havali manı  stat üsüne geçen al anı n adı  1985 yılı nda  “ At at ürk Havali manı ” 

ol arak değiştiril mi ştir. ( Yeşil köy- Airport, Yapı) 

4. 2  1953 Yapıl andı r ması  

As ya ile Avr upa‟nı n 550 m. ye kadar  yakl aştı ğı Boğazi çi‟ni n i ki  yakasına yayıl an ve 

hal en nüf usu 12 mil yonu aşan İstanbul  şehri,  tari hsel,  ekono mi k,  kül  türel  ve doğal 

değerleri yl e,  Avr upa- Uzakdoğu arası nda hava ulaşı mı nda çok öne mli  bir  düğü m nokt ası 

üzeri ndedir. Ul uslararası Hava Ul aşı mı ndaki  geliş mel eri  göz önüne al an Tür ki ye 

Cu mhuri yeti  Hükü metl eri,  İstanbul  Yeşil köy Havaal anı nı  1953‟t e Ul usl ararası  trafi ğe 

aç mı ş  ve genişletil mesi ni  öngör müşl erdir.  O sıralarda al anda şu t esisler  vardı:  Kuzey-
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Doğu,  Güney- Batı  yönünde 60x2300 mt.  bet on kapl a malı  bir  pist,  bu pi sti n i ki  ucunu ve 

ortası nı  aprona bağl ayan yardı mcı  t aksirutlar,  yaklaşı k yıllı k 500. 000 yol cu kapasiteli  i ç 

ve dı ş  hatlar  t er mi nal  binası,  T. H. Y.  hangarı,  çeşitli  trafi k yardı mcı  ci hazl arı  ol arak, 

Gli de- Pat h, Localizer, ST Radyo farı, Mi ddl e marker ve VOR tesisatı ( TAV,  2003). 

Bu t esisler  za manı n şartları  ve t ekni k i mkanları  düşünül düğünde ol dukça i yi  bir 

yet erliliğe sahi ptir.  1957 yılı na kadar  her  tür  hava trafi ği ni,  t a m kapasite il e 

karşılayabil mi ş  ol an havaalanı,  1950‟lerde büyük haci mli  ve daha fazl a yol cu t aşı yan 

uçakl arı n kullanıl maya başlanması  il e birli kte mevcut  t esisler  yet ersiz kalmaya başl a mı ş 

ve trafi ği n sı nırlandırıl ması zorunl u ol muşt ur. 

Bu dur um karşısı nda Bayı ndırlı k Bakanlı ğı  Hava Meydanl arı  i nşaatı  ve Akar yakıt 

Tesisleri  Genel  Müdürlüğünce mevcut  havaalanı nı n geliş mel eri  karşılayacak bi çi mde 

genişletil mesi içi n, et üt, pl anl a ma ve proj elendirilme işleri ne girişil mi ştir (TAV,  2003).  

Bu arada o za manki  verilere göre,  Aer oport  de Paris Müşavirli k fir ması na yapt ırılan 

çalış mal arla,  güney-kuzey yönünde yeni  bir  pi st  ve buna bağlı  yardı mcı  pistler 

pr ojel endiril mi ş ve gerçekl eştiril mi ştir ( TAV, 2003). 

4. 3 1971 Geni şlet me Çalış mal arı  

Za manl a daha büyük çapt a ve daha fazl a yol cu taşı yabilen yol cu uçakl arını n hi z met e 

gir mesi  il e yet ersiz kalan ve i hti yaçl arı  karşılaya mayacak dur uma  gelen  Yeşil köy 

Havaal anı nı n,  1969 yılında geliş mel er  ve mevcut  t esisler  göz önüne alınarak,  en son 

verilere göre,  moder n ve geniş  kapsa mlı  bir  havali manı  niteli ği ne kavuşt urul acak 

şekil de, yeni mast er planını n yapıl ması ve gerçekleştiril mesi öngörül müşt ür. 

Yeşil köy Havaal anı  i çi n başl angı çt a düşünül en planl a ma şekil  4. 1. dedir.  O günl erde i nşa 

edilecek biri nci  t er mi nalden sonra art an i hti yaçl ar  doğr ult usunda üç t ane daha t er mi nal 

yapılabileceği de değerlendiril mi ştir. 
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Şekil 4. 1 :   Yeşil köy Havali manı Vazi yet Pl anı  

Ul usl ararası  Yeşil köy Havali manı  Mast er  pl anı,  hava trafi ği nde,  gerçekt e sapt anan ve 

pl anla ma peri yodunda değerlendirilen gel ecekteki  artışları  karşıla mak üzere mevcut 

tesisler  ve arazi  ol anakl arı  maksi mu m değerl endirilerek,  ul usl ararası  st andartlara uygun 

ve gerekli tüm t esisleri n yer al ması öngörülerek düzenl enmi ştir. 

Topl a m kapasite gel ecekt e ort aya çı kacak i htiyaçl arı,  belli  bir  süre sı nırı  i çi nde 

karşılayacaktır.  Ancak geliş mel er  za mana bağlı  ol arak t ahmi nl erle t a m 

sı nırlana madı ğı ndan,  her geliş me aşa ması nda,  i htiyaçl arı  karşılayacak,  esnek bir  çözü m 

ortaya kon maya çalışıl mı ştır. 
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Yeşil köy Hava Al anı nı  çağı n hava ul aşı m t ekni ğine uygun moder n t esislerle donat mak 

ve kat egori  II  st andartlarına yükselt mek a macı yla 1968 yılı nda Bayı ndırlık Bakanlı ğı 

Hava Meydanl arı  ve Akaryakıt  Tesisleri  İnşaatı  Genel  Müdürl üğünce tevsii  i nşaatı 

pr oj esi uygul anması na başlanmı ştır. bu proj e içi nde;  

1- Kuzey-güney (18/ 36) pi sti - (1973 yılı nda ta maml an mı ştır.) 

2- Kuzey doğu- güney batı (06/ 24) pisti onarı mı (1982 yılı nda ta ma ml anmı ştır.) 

3- Yeni taksi yolları yapıl mı ştır. 

4- Yeni apronl ar (70. 000 m2 apron 1973 yılı nda 280. 000 m2 ye çı karıl mı ştır.) 

5- 5 mil yon yol cu/ yıl kapasiteli 70. 000 m2 ter mi nal bi nasi 

6- T. H. Y uçak bakı m ana tesisleri (1978 yılı nda kullanı ma açıl dı ) 

7- T. H. Y sağlı k, eğiti m, muhabere tesisleri 

8- Kuvvetli ve zayıf akım t esisleri (1976 yılı nda tama ml anmı ştır) 

9- Tekni k bl ok ve kontrol kulesi (1978 yılı nda tama ml an mı ştır.) 

10- Akaryakıt tesisleri ve hi drant siste mi  

11- Kargo tesisleri 

12- Cat eri ng (i kra m) tesisleri 

13- Çevre ulaşı m yolları 

14- Mer kezi ısıt ma ve soğut ma siste mi  

15- Te mi z su şebekesi 

16- Pis su şebekesi 

17- Mer kezi çöp i mha tesisleri planl anmı ştır.  

Bu t esisleri n büyük bir böl ümü pr oj elendiril diği  şekil de t a ma ml anmı ştır  ( Yeşil köy-

Ai r port, Yapı). 

Yeşil köy Havali manı nı n yeni  t er mi nal  bi nası  7 Eki m 1983 günü hi z met e açıl mı ş,  mi marı 

Dr.  Hayati  Tabanlı oğl u ise bu yapıtı yla aynı  yılın mi marlı k al anı ndaki  „Sedat  Si mavi 

Ödül ü‟nü kazanmı ştır.  
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Şekil 4. 2 :   Yeşil köy Havali manı İç Mekandan Gör ünüş 

Dr.  Hayati  Tabanlı oğlu‟nun,  pl anl a ması na 1971 yılı nda başl adı ğı  Yeşil köy 

Havali manı nı n genel yerleş me pl anı şu il kel ere göre yapıl mı ştır: 

 Me vcut arazi olanakl arı nın maksi mu m değerlendiril mesi, 

 Art acak i hti yaçl ara göre t esisleri n kapasitelerini  de arttıracak genişlemel eri n 

yapılabil mesi, 

 Al an içi nde yer alacak çeşitli tesisleri n birbirleri yle dengeli kapasitelerde olması,  

 Ul usl ararası standartlara uygun niteli kleri n sağlanması.  

Havali manı nı n biri nci  Ünite bi nası nı n t opl a m al anı  70. 000 m
2

 yıllı k yol cu kapasitesi  5 

mi l yon,  ot opark kapasitesi  i se 1000 araçtır.  Bu binaya doğr udan yanaşan uçak sayısı  il e 

açı kt a pozisyonl anan uçak sayısı  da 9‟ar  olmak üzere t opl a m 18‟dir.  Yeşil köy 

Havali manı  i çi n pl anlanan t üm al an i se 1275 hektardır.  Şehir  mer kezi ne uzaklı ğı  20 k m,  

deni z düzl e mi nden yüksekli ği  30 m.  ol an havali manı nı n kuzey-  güney pi şti  3000 m 
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uzunl uğunda ve 45 m genişli ği nde,  güney doğu- kuzeybatı  pi sti  de 2300 m.  uzunl uğunda 

ve 60m genişli ği ndedir. (Yeşil köy- Airport, Yapı). 

4. 4 Yeni Dı ş Hatl ar Termi nali ve Katlı Ot opark 

4. 4. 1 Genel Yakl aşı m 

1990‟lı  yıllardan iti baren,  hava ul aşı mı nı n kullanı mı nı n yaygı nl aş ması  ve farklılaşan 

servisler,  artan t al epl er  gi bi  gerekçel erle,  havaalanı  bi nal arı  di ğer  mi mari  yapıları ndan 

belirgi n farklılıklar  edi nmi şl erdir.   Ol ağanüst ü büyükl ükl eri,  mali yetleri  ve yapı ml arı nda 

kullanılan il eri  t eknol oji  ür ünü uygul a mal ar,  bu yapıları n karakt eristi k özellikleri  hali ne 

gel mi ştir.  2000 yılı nı n başl arı nda hi z met e giren İstanbul  Havali manı  Dı ş  Hatl ar 

Ter mi nali,  kapl adı ğı  alan,  yıllı k yol cu kapasitesi,  t opl a m yatırı m mali yeti  bakış 

açıları ndan ul usl ararası büyük pr oj e t anı mı na gir mekt edir.  Ayrı ca,  inşaat  sırası nda 

kullanılan il eri  t eknol ojiler,  çağdaş  havacılı ğı n gerektirdi ği  en üst  düzey t ekni k- 

teknol oji k siste m ve ci hazl arla donatıl mı ş,  bul un ması yl a da sadece Türki ye‟de değil 

ul usl ar arası çevrel erde de üst ün bir yapı ol arak nitelendiril mekt edir ( TAV 2003). 

Hava t er mi nalleri  i çi n terci h edilen özelli klerden biri  de,  artan yol cu,  uçak ve  kar go 

yoğunl uğunu karşılayabil me esnekli ği ne sahi p ol mal arı dır.  Bu da  yapıları n pl anl a ma 

aşa ması nda çok ci ddi  et üdl er  yapıl ması  ve büyü me eğili ml eri ni n araştırıl ması  de mektir. 

Ko mpli ke servis  ve kont rol  mekani z mal arı nı   karşılayabilecek akı cı  fonksiyon şe mal arı,  

büyük açı klı klı  strükt ürlerle ol uşt urul ur.  Bu ol gu ayrı ca havacılı k sekt öründeki  anl ayış 

değişi klikl eri ni  ve yol cu ihtiyaçl arı ndaki  değiştirmel ere yanıt  verebilecek bir  esnekli k ve 

adapt asyon yetisi  de sağlar.  Böyl ece t esislerdeki  ek yapılarla büyüt ül erek ve i ç düzenl eri 

yeni den kurularak ek kapasitelere kavuşt urul abilir.  

Büyü me  seçenekl eri  ol arak günü müzde sı k başvur ulan en sade çözü m,  bir  doğr ult uda 

kori dorları n uzatıl ması ve  uçakl a irti batı  sağl ayan yol cu köpr ülerini n sayısı nı n 

artırıl ması dır.  Ancak bunun yanı  sıra,  t er mi nal bi nası nı n t ümüyl e apronl ara paral el 

doğr ult uda büyü mesi  de öngör ülebilir.  Apr onl arın öt e yakası nda ot obüs  ya  da yer  altı 

geçi di yl e ul aşabilecek bir  uydu t er mi nal  i nşa edil mesi  çözümüne de za man  za man 

rastlanıl makt adır.  Büyüme  çözü ml eri ni n her  bi ri  bazı  kavra msal  mi mari  sorunl ar  il e 

tekni k pr obl e ml eri n yaratıl ması na kaçı nıl maz ol arak yol  açabil mekt edir.  Ancak,  anıtsal 
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bir  yapı  gör ünt üsüne sahip,  büyük,  t ek bir  havali manı  t er mi nal  bi nası nı n gerek havaal anı 

yöneticileri,  gerekse yerel  ve ul usal  ka mu yöneticileri  i çi n bir  prestij  kaynağı  ol duğu 

açı ktır.  Bu unsurlar  göz önünde t ut ul arak At at ürk Havali manı  Yenile me  ve  Geliştir me 

Operasyonu‟ nda mevcut  al an üzeri nde ol abil diği nce büyü me  ve  bu sonradan da 

gel ebilecek genişle menin sağl anabil mesi  i çi n yet eri nce esnekli k öngör üsü t erci h 

edil mi ştir  ( TAV, 2003). 

4. 4. 2 Pl anl a ma Kriterl eri  

İstanbul  At at ürk Havalimanı‟ndaki  yeni  ekl e me ve düzenl e mel eri  t asarlarken şehir  i çi  ve 

şehir  dı şı  ul aşı m siste ml eri yl e doğr udan bağl antılı  ol ması  bir  di ğer  kriter   ol arak ort aya 

çı kmı ştır.  Kent  mer kezinden havaalanı na uzanan hı zlı  ,  raylı  kentsel  ulaşı m ( metro) 

hattı nı n yeni  t esise bağl an ması yl a ol uşan ul aşı m bi çi mi  yoğunl aşacak  yolcu kapasitesi 

unsuru da göz önüne alı ndı ğı nda et kili  bir  yönt e m ol arak kendi ni  göst er mekt edir.  Metro 

hattı nı n havali manı ndan geçen i stasyonu,  havaalanı nı n şehir  ile bağl antısına getirdi ği 

hı zlı ve alternatif  ul aşı m seçeneği  il e  de büyük önem t aşı makt adır.  Bunun yanısıra,  deni z 

ot obüsünün de  havaalanına ul aşı mda getirdi ği  köl aylı k ve hı zlılık da yol cular  i çi n, 

özelli kle şehri n deni z ötesi  böl gel eri nden gel ecek ol an yol cular  i çi n ol dukça cazi p bir 

ul aşı m seçeneği sunmaktadır.  

Pl anl a ma kriterleri ndn en öne mlileri nden biri,  projeye ayrılan arazi ni n en veri mli  şekil de 

kullanıl ması  ol muşt ur.  Bunun i çi n i se,  bazı  hedefler  sapt anmı ştır.  Termi nal  bi nası nı n 

ko mpakt  bir  yapı ya sahi p ol ması na karar  veril mi ştir.  Bi niş  köpr üsü sağl ayan 18 

iskel eni n doğr usal  yerleşi mi  il e,  mevcut  havalimanı  i şlevl eri  ile çatış mayan bir  i nşaat 

akışı  sağl anmı ştır.  Ter mi nal  bi nası,  katlı  ot oparkın yapı mı  ve t er mi nal  t esisleri n il erde 

genişleyeceği  öngör üsü il e di kkatli  bir  çalış ma ile strateji k ol arak yerleştiril mi ştir 

( Behlil, 1997).  
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Şekil 4. 3 :   At at ürk Havali manı Uydudan Gör ünüş 

 

Şekil 4. 4 :   At at ürk Havali manı Havadan Gör ünüş 

Yol  siste mi,  yeni  t asrlanan kı sı m i çi n de kullanılabilecek bir  pl anl ama  ön pl ana 

alı nmı ştır.  Ancak yeni  yapılardan kaynakl anan trafi ği n sı kışı klı ğa yol  aç ma ması  i çi n 

gerekli  düzenl e mel er  de yapıl mı ştır.  Bu ul aşı m ağı nı n metro i stasyonu il e de  sağlı klı  ve 
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işlevsel  bağl antısı nı n kur ul ması,  proj eni n pl anl a ma ayağı nı n öncelikl eri  arası nda 

yeral mıştır ( Behlil, 1997)  

Dı ş  Hatlar  Ter mi nali,  Ot opark,  İç Hatl ar  Ter mi nali   ve Metro İstasyonu Concourse adlı 

geniş  ve ferah bir  haciml e birbirleri ne bağl anmı ştır.  Concourse al anı  bu dört  ünit eni n 

tam ort ası nda yer  al makt adır.  Doğu ucunda Metro İstasyonu,  Batı  ucunda İç Hatl ar 

Ter mi nali,  Kuzeyi nde Dı ş  Hatlar  Ter mi nal  Bi nası ve  Güneyi nde  i se Ot opark Bi nası  yer 

al makt adır. 

Concourse al anı  yeni  t ermi nali n t üm katları,  mevcut  t er mi nal,  çok katlı  ot opar kı n t üm 

katları  ve metro pl atforml arı na doğr udan bağl antı yı  sağl ayan yol cular,  zi yaret çiler  ve 

havaalanı  personeli ni n ter mi nal  ko mpl eksi ni n çeşitli  yerlere dağıl ması na i mkan veren 

öne mli bir geçiş alanı dır. (TAV, 2003). 

11. 500 m
2

 al anı  ve 4. 5 m yüksekli ği  ile 52. 000 m
3
 devasa hac me  sahi p olan Concourse, 

kullanılan granit  yer  kapla ması,  açı k sarı  yapay granit   duvar  kapl a ması,  paslanmaz çeli k 

kol on kapl a mal arı  ve  açık kre m r enkli  met al  asma  t avan ile  aydı nlı k ve f erah bir  hava 

ver mekt edir.  Concourse  al anı;  yür üyen bantlar,  yür üyen mer di venl er,  asansörler, 

yönl endir mel er  ve uçuş  bil gi  monit örleri  ile donatıl mı ştır.  Bu sayede yol cul ar  i çi n rahat 

ve ferah bir mekan ortaya çı kmı ştır 

 

Şekil 4. 5 :   At at ürk Havali manı Concourse Al anı  
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Concourse al anı nı n doğu ucunda yer  al an metro i stasyonu bi nası   2. 500 m
2

 al anlı  i ki 

kattan ol uş makt adır.  Alt  katta her  i ki  yandaki  pl atfor mdan t rene binme i mkanı 

bul unmakt a ol up,  ortada t uval etler  ve satış  biriml eri  yer  alır.  Her  yür üyen mer di ven 

gr ubuna bitişi k ol arak,  yerleştiril mi ş  asansör  ve merdi ven şaftı,  üstteki  concourse al anı na 

ul aşı mı sağlar. ( TAV, 2003  ). 

Kara ul aşı mı  araçl arı yla bağl antı nı n kol aylaştırıl ması  yol unda dünyadaki  t üm 

havali manl arı nda yeraltına gö mül müş  yada ek çok katlı  bi na bi çi mi nde parki ng t esisleri 

inşa edil mekt edir.  Yeşil köy‟ de de sonraki  böl üml erde daha ayrı ntılı  ol arak söz edil ecek 

ol an bir  çok katlı  ot opark i nşa edil me yol una gi dilmesi,  ul uslararası  eğili mlerle paral elli k 

göst er mi ştir. (TAV, 2003 ). 

At at ürk Havali manı  İ nşaatı  i şi nde,  işlevsel  ve ferah mekanl ara sahi p yeni  ve düzgün bir 

dı ş  hatlar  t er mi nali,  At at ürk Havali manı  i çi n ana unsuru ol arak ort aya çı kmakt adır. 

Ancak,  havali manı  geliştir me ve çağdaşl aştır ma arayışı nı n bir  parçası  olarak çok katlı 

bir  ot opark bi nası  i nşaatı  da pr oj eni n öne mli  bir parçası dır.  Bunl arı n yanı  sıra,  çeşitli 

boyutlara sahi p ol mak kaydı yl a,  apron   kontrol  kul esi;  eski  t esis üniteleri  ile bağl antıları 

sağl ayan ve ul uslararası deyişle  ‘concourse’  olarak anılan geçi ş  haci mleri;  yukarı da 

beti ml enmi ş  ve açı kl anmı ş  ol an bir  metro i stasyonu;  çeşitli  yeni  biriml er  arası ndaki 

bağl antı  köpr ül eri  gi bi yapı  öğel eri de yatırı m pr oj esi ni n parçal arı nı  ol uşt ur muşt ur. 

Ayrı ca,  daha küçük boyutlu su deposu ;  atı k su arıt ma t esisi  ;  çöp yak ma  t esisi  i nşaatları 

ile soğut ma  kul eleri  ,  LPG depol a ması  a maçlı  al anl arı n düzenl enmesi  ve çeşitli  yeni 

çevre yolları  yapı mı  i şleri  de yatırı m pr oj esi  i çi nde yer  al makt aydı.  Düzenl enmi ş  açı k 

al anl ar  ve i nşa edil mi ş  kapalı   al anl ar  iti bari yl e t esiste  t opl a m 520. 000 m
2‟

lik bir  yüzeyi 

kapl ayan i nşaat işi yürütül müşt ür.  

4. 4. 3 Tasarı m Kriterl eri 

Ter mi nal  bi nası nı n t asarlanma  aşa mal arı,  di ğer  t er mi nal  t esisleri yle karşılaştırıl dı ğı nda, 

uygun  ve çağdaş  çözü mlere işaret  et mekt edir.  Geliş-gi diş hareketliliği  ile bagaj  dağılı m 

operasyonl arı nı n ayrı  ayrı  sevi yel erde katlara dağıtıl mı ş  ol uşu,  günü müzdeki  t er mi nal 

bi nası  anl ayışı nda geniş  şekil de yer  al an bir  uygul a ma bi çi mi dir.  Öt e yandan,  İstanbul 

At at ürk  havali manı   Dış Hatlar  Ter mi nali,  mi mari  for m,  renk ,  kullanıl an mal ze me 
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açıları ndan i ncel endi ği nde yet eri nce rahatlatıcı   ve ferahlatıcı  mekanl ara sahi p ol an bir 

tesis özelli ği sergile mektedir. ( TAV, 2003). 

 

 

Şekil 4. 6 :   At at ürk Havali manı Geliş Katı 

Tasarı m kriterleri  arasında,  yol cunun mekanlara erişi mi ,  il eti m et kinliği ni n el de 

edil mesi,  kullanı cıları n bi nayı  al gıla mal arı nı  sağl ayarak kaybol madan,  kol ay ve hı zlı 

ul aşabilecekl eri  dol a mbaçsız güzergahl ar  yeralır.   Yol cu dol aşı mı,  gi den ve gel en yol cu 

biri ml eri ni n her  za man birbirleri nden düşey olarak ile ayrıl ması  sayesi nde asgari 

düzeyde et ki n kılı nmı ştır.  Bu düzenl e meni n bi r  di ğer  yararı  i se güvenli ği n en üst 

düzeyde sağl anması na olanak ver mesi dir.  Bu i se,  bu t ür  t er mi nal  yapıları nda en öen mli 

gerekliliklerden biri  ol arak çı kan bu t asarı m girdisi  i çi n ol abilecek en kol ay çözü mü 

sunmuş  ve yapı yı  kar maşı k bir  düzenl e meden,  akıştaki  tı kanı klı klardan kurt ar mı ştır 

( Behlil, 1997). 
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Şekil 4. 7 :   At at ürk Havali manı Gi diş Katı 

4. 4. 4. Geni şle me Ol anakl arı ve Ol asılı kl arı  

Turi z m sekt örüyl e yakı ndan bağl antılı  ol uşl arı yla  havali manl arı nı n et ki nliği  dünyanı n 

her  yeri nde art maya deva m et mekt edir  .  Bu çerçevede değerlendiril diği nde mevcut 

ter mi nali n de bir gün yetersiz kal acağı düşünül melidir. 

İstanbul‟un bu genel  çerçeve i çi nde daha da özel  bir  yere sahi p ol duğu kesindir.  Tür ki ye 

yöneli k t uriz m il gisi  doyu m nokt ası na var mış ol makt an henüz uzaktır.  Tür ki ye 

ul usl ararası  iş  al e mi ndeki  bağl antıları nı n boyutları  da genişle meye deva m et me 

isti dadı ndadır.  Birli kte düşünül düğünde,  İstanbul  At at ürk Havali manı‟nı n son on sene 

boyunca t anı k ol unan büyü me  i hti yacı  deva m et me dur umundadır.  Buna göre,  daha 

önceki  böl üml erde de deği nil di ği  gi bi  2005 yılı yol cu t aşı macılı k i hti yacı  14 mi l yona 

varacaktır ( TAV, 2003 ). 

Bu kapsa mda,  i dari  kur ul uş  ve görevli  şirket  arası nda Danıştay onayı  ar dı ndan 

i mzal anan İ mti yaz Sözl eş mesi  maddesi  günde me  gel mi ştir.  Söz konusu madde,  i dareni n 
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topl a m yatırı m bedeli ni n %30‟ unu aş mayacak şekilde görevli  şirket e ek i stekl eri ni  belirli 

bir  i şlet me süresi  karşılığında yaptırabileceği ni  kapsa makt adır.  Fir ma t arafından yapıl an 

keşif  çalış ması  sonucunda,  büyüt me  kararı nı n alınması  i çi n bir  heyet  ol uşt urul muş,  ve 

1999 yılı nda  pr oj eni n %30 büyüt ül mesi ne karar  veril mi ştir.  Bu öngör ünün i nşaatı  daha 

önce yapılı p,  2004 yılı nda hi z met e gir mi ş  bir  küçük il ave gi bi  düşünül mesi  yeri ne,  bir 

beş  sene daha sonrası nı n i hti yacı nı  karşılayabilecek bir  genişle me  bi çi mi yle el e alı ndı ğı 

bili nmekt edir.  Böyl ece, yeni  i nşa edilecek ek t esis önü müzdeki  yaklaşı k on yılı n 

ihtiyaçl arı na karşılı k verebilecek öl çekt e pl anlanmı ştır.  Aynı  şekil de DHMİ  t arafı ndan 

inşa ettirilen 2.  paral el  pist  ve apr on i nşaatları  da bu paral elli kte uçak trafiği  kapasitesi ni 

%15 oranı nda arttır mı ştır (TAV, 2003 ). 

Ter mi nal  yapıları,  barı ndırdı kl arı  kapsa mlı  ve ko mpli ke i şlevl er  gereği  büyük malı  

kaynak gerektiren yatırıml ardır.  Dol ayısı  il e,  yıllar  boyu veri mli  bir  şekilde i şlevl eri ni 

sürdürecek bi çi mde i nşa edil mel eri  gereklili ği  öne çı kmakt adır.  Ter mi nali n f or mu ve 

yerleşi m pl anı  il e havacılık sekt örü,  yol cular  ve di ğer  kullanı cıları n sürekli  deği şen ve 

kar maşı kl aşan t al epl eri ni yanıtlayabilecek bir  adapt asyon ve esnekli ğe sahi p ol mal arı 

bekl enir ( Behlil, 1997).  

Yeni  dı ş  hatlar  t er mi nal  bi nası ndan iti baren güneydoğuya doğr u uzayan ve eski  i ç hatl ar 

ter mi nal  bi nası  arazisi nin kı s men üzeri ne ot uran bir  genişle me  s öz konusudur.  Bu 

genişle meni n rahatlı kla yer  al abil mesi  i çi n uzun yıllar  hi z met  ver mi ş  ol an eski  i ç hatlar 

ter mi nal  bi nası nı n t a mamen yı kıl ması  öngör ülmüşt ür  .  Bu çerçevede eski  t er mi nal 

yı kıl mı ş ve tasarlanan %30 büyü me bu yönde yapıl mı ştır.  

Me vcut  yeni  dış  hatlar  ter mi nal  bi nası yl a or ganik bağl antıları  kurul muş  olsa da  il ave 

tesisi n kendi  i çi nde kısmen kendi  kendi ne yeterli  ol abil mesi  düşüncesinden hareket 

edil mi ştir.  Buna göre,  yol cu i niş-bi niş  sal onl arı,  bu sal onl arda yer  al acak çeşitli 

di nl enme  ve alışveriş yerleri,  beş  adet  ek yol cu i niş-bi niş  köpr üsünün bağl anacağı  il k ve 

son hareket  kori dorları,  64 adet  check-i n kont uarı,  üç adet  bagaj  alı m konveyör ü ve  her 

türl ü el ektri k,  el ektroni k ve mekani k siste mli  t eçhizata sahi p t a ma ml ayı cı  di ğer  ünitel er 

topl a m ol arak 78, 000 m
2
 bir i nşaat alanı na yayıl mı ş olarak yeral mıştır ( TAV,  2003 ). 

20 yıl  sonranı n perspektifleri nde Yeşil köy Haval i manı‟nı n il ave t esise rağ men yet ersi z 

kal abileceği  düşünül mekt edir.  Buna göre,  daha önceki  böl üml erde geniş  t artış ması 
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yapıl mı ş  ol an İstanbul  i çin i ki nci  bir  ul usl ararası  havali manı  ya da mevcut  tesislere daha 

yeni  başka il ave t esisler  yapıl ması  şı kl arı  arasında t erci hl er  günde me  gel ebilecektir. 

1970‟lerde yapıl mı ş  ve bir  hayli  kuvvetli  öngörül eri  kapsadı ğı  gün geçtikçe daha i yi  

anl aşılan Yeşil köy Havali manı  Mast er  Pl anı  çerçevesi nde ko mşul uk ilişkisi  kopacak da 

ol sa,  havaalanı  üzeri nde di ğer  başka yerl erde i lave t esisleri n yapıl ması i çi n gerekli 

uygun yerleri n bul unabileceği  anl aşıl makt adır.  Bunun yanısıra,  kendi ni  göst erebilecek 

ek pist  ve apr on gereksin mel eri  de sonraki  döneml eri n pl anla mal arı  i çi nde belli  bir  yer 

tutacaktır ( TAV, 2003 ). 

Böyl e kapsa mlı  yapılarda,  daha i nşaat  bit meden dahi  yeni  mekan t al epl eri  veya deği şen 

mekan özelli kleri  ile il gili  t alepl er  doğal dır.  Böylece,  bu yapıları n mecut  işlevl erde bir 

değişi klik ya da aksa maya neden ol madan hı zla yeni den düzenl e me ve ek kapasite 

yarat ma özelli ği ne sahi p ol mal arı  bekl enir.  Nit eki m,  i nşa edil mi ş  ol an ek t esisleri n de 

genişle me,  dönüşüm ol asılı kları,  havali manı na gel ecek yıllar  i çi nde art acağı  öngör ül en 

talep de gözönüne alı narak irdel enmi ş  ve bu düzenl e mel er  de pr oje kapsa mı nda 

sunul muşt ur.  İskel eleri n doğr usal  düzeni  sayesi nde,  Doğu- Batı  iskel esi ni n uzatıl ması  il e, 

ek bi niş  kapıları nı n el de edilebileceği  düşünülmüşt ür.  Modül er  gi ydirme  cephe i se, 

gel ecekt e bi na kabuğunda bile bir  boyut  değişi mi ne ol anak ver mekt edir.  Apr onun 

güneyi nde,  ot obüs  veya yeraltı  geçi di yl e ul aşılabilecek bir  uydu t er mi nal  de pr oj eni n 

sunduğu ol anakl ar arası ndadır. ( Behlil, 1997).  

4. 5 Havali manı nı n Genel Özelli kl eri 

Devl et  Hava Meydanl arı i şlet mesi  Genel  Müdürlüğü t arafı ndan i şletilen At at ürk Hava 

Li manı  İstanbul  şehir  mer kezi ne 24 k m uzaklıktadır  ve batı  yönündedir.  Topl a m 

9. 470. 554 m2 . li k arazi  üzeri nde kur ul u bul unan hava li manı  t esisleri ni n kamu kull anı mı 

açısı ndan alt başlı klarda incel e mek gerekirse : 

A- Pistler 1- 06/ 24 pisti, 2- 18/ 36 pisti 

B- Apr onl ar 

C- Taksi yolları 

D- Ter mi naller :  

1- Dış hatlar  
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2- İç hatlar  

3- Kargo ter mi nali 

E- Kontrol kul esi ve hava trafi k kontrol mer kezi  

F- Uçak bakı m hangarları 

G- Uçak i kra m t esisleri 

H- Akaryakıt depol a ma ve hi drant tesisleri 

I- Genel havacılı k hangarları  

Bu t esislerden başka;  Hava yol u ve handli ng şirketleri  hi z met  ve yöneti m bi nal arı, 

jandar ma ve e mni yet şube müdürl üğü bi nal arı, devl et konukevi olarak i ncelenebilir  

Hal en Devl et  Hava  Meydanl arı  İşlet mesi‟ne ( DHMİ )  bağlı  ol an havalimanı nı n yıllı k 

yol cu kapasitesi  14 mil yon‟ dur  ve 24 saat  t arifeli ve  t arifesiz uçuşl ara açıktır  ( Yeşil köy-

Ai r port, Yapı) 

At at ürk Havali manı,  şehir  mer kezi ne 24 k m.  uzaklı kta,  İstanbul‟un batı i sti ka meti nde 

kur ul muşt ur.  Havali manına ul aşı m özel  araçl arla,  t opl u t aşı ma araçları  ile,  özel 

taşı macılı k şirketleri ni n seferleri ile, taksi ile  ve met ro ile sağlanmakt adır.  

4. 6 Tekni k  Ve Sayısal Özelli kl er 

At at ürk Havali manı,  Ul usl ararası  Havacılı k Teşkilatı nı n yaptı ğı  sı nıflandır maya göre 

CAT Il  ( kat egori  Il)  nitelikl eri ne sahi ptir  ve t eknoloji k donanı mı,  met eorol ojik koşull arı n 

zorl uğuna rağmen uçak i niş-kal kışı na i mkan verebilecek düzeydedir.  At at ürk 

Havali manı nda meydan kontrol  ve yakl aş ma  kontrol ü ol arak sağl anan Hava Tr afi k 

Kontrol  Hi z metleri,  uluslararası  seferlere açı k di ğer  li manl ar  gibi  radar  il e 

sağlanmakt adır.  Hava ve yer deki  uçakl ar  ve di ğer hava t aşıtları nı  yönl endirebil mek i çi n 

yeni  i nşa edilen dı ş  hatlar  t er mi nali   il e beraber  yeni  bir  hava kont rol  kul esi  de 

yapıl mı ştır ve mevcut hava trafi ği bu kul e vasıtasıyl a yönl endiril mekt edir.  
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Şekil 4. 8 :   Hava Kontrol Kul esi 

Kur ul u al anı  t opl a m 9, 470, 554 m
2

 ol an havali manını n i ç hatlar  t er mi nali  12, 067 m
2
,  Dı ş 

Hatl ar  Ter mi nali  i se 60,686 m
2

 ol arak i ki  ayrı  yapı da düzenl enmi ştir.  Ter mi nal  Bi nası 

Topl a m al anı  i se 72. 753 m
2

 „ dir  ve hal en Tür ki ye‟ni n en büyük havali manı dır.  Ayrı ca 

Kar go Bi nası nı n bir  bölümünün t adil  edil mesi soncu Chart er  Ter mi nali  de hi z met e 

sunul muşt ur ( TAV, 2003 ). 

 

Şekil 4. 9 :   Apr onl ar 

At at ürk Havali manı nda,  bet on kapl a malı  2300 x 60 metre ve 3000 x 45 metre 

boyutları nda i ki  adet  pi st  bul unmakt adır.  2300 x 60 metre boyut undaki  pi st, 2 t anesi  hı zlı 

çı kış  t aksi  yol u ol mak üzere 4 adet  t aksi  yol u il e;  3000 x 45 metre boyut undaki  pi st  i se 4 
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adet  hı zlı  çı kış  ol mak üzere 15 adet  t aksi  yol u ile Li manı mı z apr onl arı na bağl anmı ştır.  

Li man pi stleri ni  aprona bağl ayan t aksi  yolları,  t opl a m 1547 x 23 metre boyutları ndadır. 

Kul e yüksekli ği ise 46. 80 metredir ( TAV, 2003 ). 

 

Şekil 4. 10 :   Pistler 

At at ürk Havali manı nda 64 adet  uçak park sahalı  muht elif  boyut  ve i si mlerde 11 adet 

apron bul unmakt adır.  Park sahaları na aynı  anda;  1 3 adet  DC- 9,  17 adet  B- 727,  5 adet 

DC- 10,  4 adet  DC- 8,  15 adet  A- 310,  7 adet  B- 747,  3 adet  B- 707 ve  benzeri uçakl ar  par k 

edebil mekt edir ( TAV, 2003 ). 

At at ürk Havali manı nda İçhatlar   Ter mi nali  i çi nde 1 adet  VI P Sal onu,  2 adet  CI P Sal onu; 

Dı ş  Hatl ar  Ter mi nali  i çinde de 1 adet  VI P Sal onu,  2 adet  CI P sal onu bul unmakt adır. 

Ayrı ca “ Yabancı  Konuklar  Köşkü”  de Devl et  Pr otokol  hi z meti nde bul unmakt adır  ( TAV,  

2003 ). 

Dı ş  Hatl ar  Ter mi nali  i çinde 3 adet  PTT ünitesi,  2 adet  Banka Şubesi  ((dış  Hatl ar  Geliş) 

İş Bankası,  Garanti  Bankası),  2 adet  Change Ofis  (( Dı ş  hatlar  gi diş)  Akbank,  Vakıflar 

Bankası),  1 adet(  restaurant,  3 adet  cafe-bar,  1 adet  snack bar,  8 adet  Dut y Fr ee Shop,  7 
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adet  çeşitli  satış  büfesi, 4 adet  Rent - A Car  yolcul arı mı za hi z met  sunmakt adır  ( TAV,  

2003 ). 

İç hatlar  Ter mi nali nde i se;  1 adet  PTT ünitesi,  1 adet  para at omatı  ( Yapı  Kredi  Bankası), 

1 adet  restaurant,  1 adet  cafe bar,  2 adet  büfe,  1 adet  past ane,  8 adet  çeşitli hi z met  büfesi 

ve 3 adet Rent- A Car firması bul unmakt adır ( TAV,  2003 ). 

At at ürk Havali manı nda İçhatlar  Ter mi nali  çevresinde 1015 araçlı k,  Dı şhatlar  Ter mi nali 

önünde 221 araçlı k ol mak üzere t opla m 1236 araçlık ot opark mevcutt ur . 

At at ürk Havali manı,  yılda t opl a m 200. 000 t on kapasiteli  kargo t ermi nali  il e de 

ül ke mi zi n i hracat  ve it hal atını n ana giriş-çı kış kapısı dır.  Bu özelli ği  il e sadece yol cu 

taşı mada değil kargo taşımacılı ğı nda da Tür ki ye‟de li der konumdadır. 

Ter mi nal  Bi nası nı n kapasitesi:  I.  Ter mi nal  Ünit esi  dış  t arifeli  ve „charter” ol mak üzere 

yıl da 5 mil yon yol cuya hi z met  edecek kapasitededir.  5 mil yon yol cunun,  en çok %20 

artış geliş mesi yl e,  1986 yılları na kadar  ortaya çı kabileceği  hesapl anmakt adır.  Bu t ah mi n 

tepe saati nde 24 uçak hareketi  ve 2. 600 yol cu esası na göredir  ve kal kış  veya varışlarda 

tepe nokt aları  her  saat  başı na yakl aşı k 1. 700 yolcu ve 16 uçağa ul aşacaktır.  Ter mi nal 

ünitesi ne apr onda doğr udan doğr uya yol cu köprül eri yl e bağl anan 5 adet B 747,  2 adet 

DC 10,  2 adet  B 727 ol mak üzere 9 adet  uçak bur undan yanaşabileceklerdir.  Ayrı ca 

tarifesiz seferler  veya “charter” uçuşl arı  i çi n 10 uçak apr ondaki  alanl arda par k 

edebilecekl erdir.  Tepe nokt ası nda öngör ülen öl çül ere göre yer  i hti yaçl arı yönünden en 

kriti k böl üml er,  apron alanı,  yol cu ana sirkül asyon al anl arı,  yol cu bekle me sal onl arı, 

bagaj ayırı m ve bagaj alma al anl arı dır ( TAV, 2003 ). 

Yol cunun gi dişi  ( Departure):  Gi diş  düzeyi nde Ter mi nal  önünde,  gi den yol cuları n kara 

araçl arı içi n gerekli yanaş ma ve kısa park yerleri düzenl enmi ştir. 

Topl a m 2450 m2 al anı  ol an gi diş  hol ünde;  danış ma,  4 gr up ol arak 54 adet  “check-i n” 

kont uarı,  özel  bagaj  kontuarı,  uçak şirketleri  bilet gi şel eri  ve operasyonl a ilgili  bür ol ar, 

güvenli k,  pasaport  ve  gü mr ük kontrol  hi z metleri,  post a,  banka,  il kyardı m,  seyahat 

acent esi,  si gorta şirketi, cafe-bar,  dükkanl ar  berber,  çocuk bakı m vb.  hi z metl er  yer 

al makt adır ( TAV, 2003 ). 
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Gü mr ükl ü böl gede bul unan,  t opl a m 2250 m2.  al andaki  transit  hol ünde,  duty-free shop” 

ve di ğer  dükkanl ar,  banka,  post a,  transit  yol cul arı nı n baş  vuracağı  uçak şirketleri 

kont uarları, cafe-bar ve diğer kol aylı klar yer al makt adır ( TAV, 2003 ). 

Yol cul ar,  transit  hol ünden,  uçakl arı nı n bağl andı ğı kapılara geç mek üzere,  topl a m al anı 

2850 m
2

 ol an 5 ayrı  bekleme sal onunda yer  al abilirler.  Ayrı ca,  apron da bina uzağı nda 

park eden uçakl ara ot obüslerle ul aştırılacak yol cular  i çi n apr on kot unda t oplam al anı  800 

m
2
 olan 2 adet yolcu bekle me sal onu vardır. 

Mezzani n katı nda,  transit  sal onundan çı kılabilen, “snack-bar”,  gü mr ükl ü böl geye açıl an 

258 ki şili k bir  l okant a ve gü mr üksüz böl gedeki  gidi ş  hol ünden çı kılabilen 224 ki şili k bir 

lokant a bul unmakt adır ( TAV,  2003 ). 

Yol cunun gelişi  ( Arri val):  Bi naya yakl aşan uçakl ardan çı karak yol cu köpr ül eri nden 

gel en yol cul ar, düz veya yür üyen mer di venl erle geliş düze yi ne i nmekt edirler. 

Tr ansit  yol cular  i se doğrudan transit  hol üne geçebil mekt e ve burada il gili uçak şirketi 

kont uarı nda, deva m edecekl eri yol cul ukl arı nı çek ettirebil mekt edirler. 

Gel en yol cul arı n i ki  yönden,  gerekli  pasaport  ve sağlı k kontrolleri  yapıl makt a,  daha 

sonra bagaj  t esli m hol ünde,  her  biri ni n çevre uzunl uğu 40 m.  ol an 5 adet  gel en bagaj 

konveyörleri ne ul aşıl maktadır.  Topl a m 2750 m2.lik bu hol de ayrıca post a,  banka,  “dut y-

free shop” ve gümr ük büroları yer al makt adır ( TAV,  2003 ). 

Gü mr ük kontrol ünden geçen yol cul ar  2000 m
2
.lik karşılayı cı  hol ünde,  danış ma,  post a, 

banka,  t uriz m danış ma,  seyahat  acent el eri  ot el  rezervasyonu,  dükkanl ar,  kilitli  dol apl ar, 

e manet  vb.  hi z metleri  ile t er mi nal den dışarı ya çı kı nca ul aşı m araçl arı na 

erişebil mekt edirler. 

Bagaj  hi z metleri:  Ter mi nal  bi nası nda,  gi den yolcu bagajları nı n t opl a m 227 m
2

 al anda 

her  biri  70 m.  çevre uzunl uğu ol an 2 konveyör de ayırı mı  yapıl makt adır. Ayrı ca bagaj 

tesli m hol üne gel en yolcul arı n bagajları nı  ul aştıran konveyörl er  de bu mekandadır. 

Kont eynerleri n sirkül asyonu ve günl ük depol anmal arı  i çi n gerekli  al anl ar  vardır.  Ayrı ca 

bu mekandan 2 ra mpa ile i nilen yakl aşı k 200 kont eynır  i çi n depol ar  yapıl mı ştır  ( TAV,  

2003 ). 
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Ter mi nal de sakat  yol cular  i çi n asansör  ve t uval etler  mevcutt ur.  Tü m apronu seyret mek 

üzere düzenl enmi ş  t eraslar  mevcut  ol up bu t eraslara  bi nanı n dı şı ndan veya gi diş 

hol ünden ul aşılabil mektedir.  Yol cu gi diş  ve geliş hol ünü düşey ol arak sağl ayan ve 

mer di ven,  yür üyen merdi venl er  il e asansörlerden ol uşan bir  çekirdek mevcutt ur.  Bu 

çekirdek vasıtası yla bodrum düzeyi nde,  alışveriş,  süper mar ket,  i badet  yeri  ile birli kt e, 

dı şarı dan bağı msı z ol arak da kullanılabilen ve çeşitli  büyükl ükl erde t opl antı  sal onl arı nı n 

yer  al dı ğı  bir  konferans mer kezi ne de i nilebilmekt edir.  Aynı  çekirdek bir  kat  daha 

aşağı da,  t er mi nal  ko mpl eksi ni n ort ası n da yeral an ot oparka ve yeraltı  metro i st asyonuna 

tünelle bağl anmakt adır  

Ana yol cu hi z metleri ni n t a ma mı nı  kapsayan pol igonal  t er mi nal  bi na bölü mü nün i ki 

tarafı ndaki  4 katlı  bl oklarda,  havayolları  ve “handli ng” şirketleri  bürol arı,  uçuş  eki bi 

gi diş  ve geliş hi z metleri,  met eorol oji.  si vil  havacılı k,  pil ot  danış ma.  di nlenme,  sağlı k 

kontrol ü gardrob vb.,  12.  odalı  bir  ot el,  konuk ağırla ma.  bası n salonl arı  görevli. 

kafet eryası bul un makt adır ( TAV, 2003 ). 

Taşı yı cı  Konstrüksi yon:  Ana  bl okun 18 m.  açı klıklı  üçgen çatısı  ve ara kat  dı şı ndaki 

kı sı ml arı yl a yan bl okl arda t aşı yı cı  siste m bet onar medir.  Büyük boyutl u kli ma kanalları 

nedeni yl e i ç hacı m kat  yüksekli kleri ni,  dol ayısıyl a genel  bi na hac mi ni  en azda t ut mak 

üzere başlı klı  mant ar  betonar me döşe me siste mi  seçil mi ştir.  Ana bl ok üzerin deki  18 m,  

eşkenar  üçgen modüller  üzeri ndeki  pira mit  bi çi mli  çatı,  çeli k kut u hazır  kirişler  ot uran 

hazır  bet onar me  pl akl arla ol uşt urul muşt ur.  Yatay yükl er  bet on perde çekirdekl erle 

karşılanmı ştır.  Bu çekirdekl er  aynı  za manda t esisat  kanalları,  mer di ven,  tuval et  gr ubu 

vb. ele manl arı da içi ne almakt adır ( TAV, 2003 ). 
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Şekil 4. 11 :   Taşı yı cı Kolonlar 

Kli ma  ve haval andır ma t esisatı:  Mer kezi  soğutma  ve  ı sıt ma t esisleri  tesisat  gal erisi 

bağl antıları yl a 4 t er mi nal  ünitesi ne yet erli  kapasitededirler.  Bu mer kez,  bi r  soğut ma 

kul esi,  5, 4 mil.  kcal/ h topl a m kapasiteli  absorbsiyonl u soğut ma  ci hazl arı,  3 adet  6. 81 

mi l yon kcal/ h t opl a m kapasiteli  yüksek bası nçlı  buhar  kazanı  il e donatılmı ştır.  Gerekli 

soğut ma kul eleri ve yer altında yet erli yakıt ve su depol arı tesis edil mi ştir (TAV,  2003 ). 

Kı şı n kazanl ar,  buhar/su-ısı  değişi mi  sı cak su üreticisi  yardımı yl a 170
o

C 

çı karılabil mekt edir.  Yazı n soğut ma  ci hazları,  buharla 10 kp/cm
2

 bası nç 

sağlayabilecekl erdir.  Bütün su po mpal arı  mer kezi n bodr umundadır.  Ter mi nal  bi nası 

bodr umunda da kli ma merkezl eri  ve vantilat ör  biri ml eri  vardır.  Bi nada yol cu al anl arı, 

bür ol ar,  holler  t e mi z hava ile kli matize edilmi ştir.  Bür o kısı ml arı  vantilat örlerle 

donatıl mı ştır. Isı kışı n 22
o
C, yazı n 25

o
C ve hava rut ubeti %40- %5 dır ( TAV,  2003 ). 

Ter mi nal  Ünitesi nde yeral an el ektri k t esisleri  i se,  şu şekil de veril mekt edir;  Kuvvetli 

akı m t esisatı,  bi nanı n t üm el ektri k enerjisini  sağla mak üzere 10/ 0. 4 KV‟lık 3  adet,  630 

KVA,  2 adet  1000 KVA,  1 adet  1250 KVA.  1 adet  1600 KVA gücünde transfor mat ör 

post ası  t esis edil mi ştir.  Bu trafol ar,  el ektri k dağıtım santralından i ki  adet  ayrı  10 KV ort a 

gerili m ri ng devresi  ile besl enmekt edir.  Transformat ör  post al arı ndaki  al çak gerili m ana 



 128 

dağıtı m panol arı ndan başlayarak 0. 4 KV enerji  dağıtı m kabl o t aşı ma t epsileri  i çi nde 

yapıl makt adır ( TAV, 2003 ). 

Bi nanı n gerekli  yerleri nde çeşitli  kapasitelerde 18 adet  i nsan ve yük asansörü vardır.  

Yol cu trafi ği ni  hı zl andırmak üzere gi diş  ve  geliş  katları nı  bağl ayan 9 adet  yür üyen 

mer di ven vardır.  Apr onda t esis edilecek 9 adet yol cu köpr üsüne yanaşacak uçakl arı n 

400 Hz  el ektri k enerji  besle mesi ni  sağl a mak üzere,  2 adet  312 TVA‟lı k mot or-  j enerat ör 

gr ubu ile bunl arı n dağıtım siste mi tesis edil mi ştir ( TAV, 2003 ). 

Ter mi nal  bi nası  ve di ğer  bl okl ardaki  t el efon,  teleks  ve t üm muhabere i hti yaçl arı nı 

karşılayacak bir  kabl o şebekesi  kur ul muşt ur. Zayıf  akı m dağıtı m odası ndaki  ana 

repartit ör,  Tekni k Bl okt aki  mevcut  t elefon santralına yet erli  sayı da devr e il e 

bağl anmı ştır ( TAV, 2003 ). 

Yol cul ara açı k genel  bölüml erde gel en ve gi den uçuşl arla il gili  bil gilerin sesli  ol arak 

veril mesi ni  sağl a mak üzere anons  siste mi  t esisi  mevcutt ur.  Ayrı ca,  ol ağanüst ü hallerde 

tüm mekanl ara alar m anonsu yapılabilecek ses tertibatı mevcutt ur. 

Mer kezi  bir  bil gisayarla gel en ve gi den t arifeli  uçakl arı n hareketleri  ile il gili  gerekli 

bil giler   ot omati k ol arak yol cul ara  verilebil mesi i çi n i ki  ana bil gi  t abl osu il e gereken 

yerlerde televi zyon moni törleri yer al makt adır. 

Apr on da park et mi ş  uçak pozisyonl arı nı,  apron kontrol  kul esi nden gözl enebil mesi  i çi n 

bir  kapalı  devre TV si ste mi  kur ul muşt ur.  Ayrı ca,  bagaj  konveyörleri  mahalli ni n bagaj 

şefi odası ndan gözlenmesi içi n de ayrı bir kapalı devre TV t esisatı vardır.  

Gereken mekanl arda yerel  za manı  göst eren saatler  vardır.  Ana saat  olarak,  Tekni k 

Bl okt aki mevcut kuvarslı elektroni k saatten yararlanılacaktır ( TAV, 2003 ). 

Ter mi nal  Bi nası  ve bür o haci ml eri nde,  yangı nı n önceden anl aşılabil mesi  i çi n 

iyoni zasyon ti pi  du man det ekt örleri  ile,  elle çalışan but onl ar  ve al ar m kl aksonl arı  t esis 

edil mi ş  ve t üm el e manlar  l okal  yangı n i hbar  santraları na bağl anmı ştır. Ayrı ca,  ana 

deneti m mer kezi ndeki, ana i hbar  panosundan da yangı n alar ml arı  da 

kı ymetlendiril mekt edir. 
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Ter mi nal  ünitesi  ve di ğer  bl okl ar  il e Enerji  Santralı nda t esis edilen el ektro-  mekani k 

ci hazl arı nı n ku manda ve arı za dur uml arı nı n gözlenmesi  i çi n bir  ana deneti m mer kezi 

vardır. 

Ter mi nal  bi nası  nor mal  yapılardan farklı  koşullarla karşı  karşı yadır.  Bi nanı n 

bi çi ml endir me koşulları nedeni yl e dı ş  yüzl eri  çeşitli  yönl erdedir.  Tü müyl e kli mati ze 

edil mesi  gerekmi ştir.  Bi nanı n t ümü kli matize edilmi ştir.  Uçak mot orları nı n yarattı ğı  sese 

karşı olarak da ses yalıtımı  düşünül müş ve gerekli ses yalıtı mı yapıl mı ştır. 

Bu nedenl erle,  bi nanı n dı ş  yüzl eri nde sağır  duvarlarda gerekli  ı sı  yalıtı mı  yapıl mı ş, 

gür ült üye karşı  çatı  döşe mel eri nde belirli  yoğunl ukt a mal ze me kullanılmı ştır.  Büt ün 

cephel eri n yat ay bant  et kisi  gerekli  yönl erde yapılan düşey güneş  kırıcılarla 

sürdürül müşt ür ( TAV, 2003 ). 

Ana  bl ok üzeri ndeki  çatı  bakır,  düz çatılar  ısı  ve su yalıtı mı  ve  her  an bakı m 

yapılabilecek sabitleştirilme mi ş  karol ar  l a kaplı dır.  Koyu kahverengi  el okse al ümi nyu m 

pencerel er  apron yönünde 10 mm.  ca mlı dır.  Sağır  cephel er  ve deni zli kler  5 c m.  hava 

boşl uğu ol an el yaflı  çi ment o l evhal arla,  gerekli  yerler  sera mi kl e kaplı dır.  Döşe mel er, 

yeri ne göre,  mer mer,  suni  t aş,  PVC.,  kauçuk halı  kaplı dır.  As ma  t avanl ar,  ışı kl andır ma, 

kli ma,  anons  siste mi  vb.  di ğer  t esisatla ko mbi ne edil mi ş  el e manl ardan ol uş makt adır 

( TAV, 2003 ). 

Büyük t opl ul ukl arı n kullandı ğı  t er mi nal  bi nasında yapı da ve t esisatta ul usl ar  arası 

kurallara uygun önl e ml er  alı nmı ştır.  Yapı da belirlenen yangı n böl gel eri  yangı na karşı 

dirençli  böl me,  döşe me ve  kapılarla sı nırlandırıl mı ştır.  Bi nanı n i çi nde her hangi  bir 

nokt adan yangı n,  pani k vb.  dur umda kol ayca ul aşılacak kaçış  yolları  ve kapıl ar 

öngör ül müşt ür.  Tesisat  olarak i yoni zasyonl u du man dedekt örleri,  elle çalışan but onl ar, 

al ar m kl aksonl arı  ile itfaiye eki pl eri ni n ve personeli n kullanabileceği  yangın hi drantları 

gerekli  yerlere yerleştirilmi ştir.  Havali manı nı n yerleşi m pl anı  ve kat  pl anları  EK- E‟  de 

det aylı olarak veril mi ştir. 

At at ürk Havali manı  ül ke mi zi n gerek yol cu gerekse uçak trafi ği  açısı ndan t aşı dı ğı 

büyükl üğünün yanı  sıra, di ğer  özelli klerle de il gi  çekmekt edir.  Ör neği n Li manı n yıllı k 

el ektri k t üketi mi  35 mil yon KW/ saat‟tir.  Bu mi kt ar  Bitlis,  Gü müşhane,  Hakkari,  Tunceli 

ve Bayburt illeri mi zi n yıllık t üketi ml eri nden daha fazladır ( TAV, 2003 ). 
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Ayrı ca yaşayan bir  şehir ol an At at ürk Havali manı nda her  gün çeşitli  sektör  ve hi z met 

gr ubunda 22. 000 ki şi  çalış makt adır.  Li manı n güvenli ği  525 güvenli k görevlisi  t arafı ndan 

sağlanmakt adır. Bu sayı da, birçok il merkezi ni n güvenli k görevlisi sayısından fazl adır.  

(htt p:// www. airportreporter. com/i ndex. asp?i nc=diger#) 

1. Pist  (18/ 36)  :  3000X45 M. ( CAT II)  45 m genişli ği nde 3000 uzunl uğunda kapl a ma 

mukave met  sı nıfı  100 olup,  36 yönünde yakl aş ma kat egorisi  II,  18 yönünde i se I  dır.  6 

adet  giriş-çı kış,  2 adet  paralel  t aksi  yol u il e apronl ara bağl anır.  Pri mer  pi sttir.  Bu i ki 

pi stten başka 18/ 36 pisti ne paral el 3. bir pist inşaa edil mi ştir ( TAV, 2003 ).  

2. Pist  (  06/ 24)  :  2300X60 M. ( CAT I)  60 m genişli ği nde 2300 metre uzunl uğunda 

kapl a ma mukave met  sı nıfı  100 ol up gerek aydınl at ma gerekse el ektronik seyr üsefer 

kol aylı kları yla her  i ki  yönde yakl aş ma kat egorisi  1 dır.  4 adet  giriş-çı kış taksi  yol u il e 

apronl ara bağl anır.  hakım r üzgar  yönünde ol ma ması  ve boyunun kısalığı  nedeni yl e 

iki ncil pisttir ( TAV, 2003 ).  

3. pist: 3000x45 

Ter mi nal Bi nal arı:  

Dı ş Hatlar Ter mi nali : 59. 080 M2 Kapasite: 5. Mil yon Yol cu/ Yıl 

Dı ş Hatlar Charter Ter mi nali : 23. 000 m2 Kapasite: 3. 5 Mil yon Yol cu/ Yıl  

İç Hatlar Ter mi nali : 9. 870 m2 Kapasite: 2. 5 Mil yon Yol cu/ Yıl  

Yıllı k Uçak Kapasitesi : 350. 400 

Yıllı k Yol cu Kapasitesi : 11. 000. 000,  

Yeşil köy Havali manı nda,  i ç hatlar,  t arifeli  ve t arifesiz dı ş  hatlar  ve transit  yol cul ardan 

ol uşan t opl a m yol cu t rafi ği nde 1960- 1970 yı lları  arası ndaki  değerlere göre artış 

ortala ması  yakl aşı k %25, 4‟t ür.  1960 yılı nda 455. 875 ol an t opl a m yol cu sayısı,  1970 

yılı nda 1 . 722. 572‟ye ul aş mı ştır ( DHMİ, 2002). 

İleri ye doğr u yapılan topl a m yol cu t ahmi nl eri, maksi mu m % 25, 4,  mini mu m %12 

( Dünya ort ala ması)  ve opti mu m %18, 7 ol arak hesaplanmı ştır.  Ancak 1970‟t en bu yana 

artışta gerçekl eş me, ortalama %8 dol ayl arı nda ol muşt ur ( TAV, 2003 ). 
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Yıllı k gi den ve gel en topl a m yol cul ar  i çi n değerler,  t epe saati  sayıları il e t esisl erde 

gerekecek kapasiteleri  belirle mekt edir.  Bu açı dan t epe saati nde 1980‟ de 1750,  1982‟ de 

2280,  1984‟ de 3050,  1986‟ da 4100 t opl a m yol cu ol acağı  t ahmi n edil mekt edir  ( TAV,  

2003 ). 

Uçak hareketleri  değerleri  i se doy muş  günl ük ve t epe saat  hareketleri yle et kili 

ol makt adır.  Başka bir  deyi ml e bu hareketler  aynı  anl arda gerekecek uçak park yeri 

sayıları nı  ort aya koy makt adır.  Uçak par k yeri  ihti yaçl arı  i çi n yapılan tahmi nl er  i se. 

1980‟ de 17, 1982‟de 19, 1984‟ de 23, 1986‟da 26 ol arak hesapl anmı ştır ( TAV,  2003 ). 

4. 7 Havaal anı İçi nde Yer Al an Tesisler 

4. 7. 1 Pistler ve Yardı mcı Pistler ( Taksi-route) 

Eski  1 nol u ( 06-24)  pi sti  2300 m.  uzunl uk ve 60 m.  genişli ktedir.  Güney batı,  kuzey-

doğu yönündedir.  Kuzey doğu yönünde şehre gürült ü et kisi  vardır.  2 nolu yeni  ( 18L-

36R)  pisti  3000 mt.  uzunl ukt adır.  Esas  genişli ği 45 m. ,  ayrıca i ki  yanı nda,  7, 5 m. li k 

e mni yet  payı  vardır.  Güney- kuzey yönündedir.  Her  i ki  yönde de çevreye gür ült ü et kisi 

yokt ur.  İki  pi sti n birli kte,  yıllı k kullanma oranı %99. 99‟dur.  Bu pistlerin ul uslararası 

kabullere göre kapasiteleri  şöyl edir:  Açı k ( V)  pozisyonundaki  i ki  pi ste yakl aşı k ol arak 

%60 uzun yoll u ve %40 ort a yoll u uçakl arı n ini p kal kacağı  varsayıl mıştır.  Görerek 

( VFR)  uçuşl arda 76 Uçak hareketi/saat  ve araçlı  (IFR)  uçuşl arı nda 74 uçak hareketi/saat 

ve t epe trafi k saati  katsayısı  (trafi ği n saatteki  t epe değeri ni n ortala ma  gün deli k t rafi k 

değeri ne oranı)  0. 13 kabul  edilerek,  VFR uçuşl arında 215. 000,  I FR uçuşl arında 205. 000 

uçak hareketi  ol acağı  hesapl anmakt adır.  Ortal a ma  uçak yol cu sayısı  70 ol arak 

varsayıl dı ğı nda yıllı k kapasite 14 mil yon yol cu kabul  edilebilirse de,  gel ecekt e iri 

gövdeli  uçakl arı n daha çok uçacağı  gerçekl eri ne göre bu mi kt ar,  20 mi lyonun üst üne 

çı kacaktır ( TAV, 2003 ). 
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Şekil 4. 12 :   Pistler  

Yeni  pi ste paral el  22, 5 m.  genişli kte bir  yardı mcı  pi stle T. H. Y uçak bakı m t esisleri ne 

bağl antı  sağl ayan i ki nci  bir  yardı mcı  pi st  yapıl mıştır.  Bunl ar  ana pi stlerin kapasitesi ni 

arttır makt adır.  Pi stler  ve yar dı mcı  pi stler  ul usl ararası  st andartlarda ı şı kl andırıl mı şlardır 

( TAV, 2003 ). 

4. 7. 2 Ter mi nal Böl gesi 

İki  pi st  arası ndaki  böl gede yeral an yeni  t er mi nal böl gesi,  i hti yaçl arı n geliş mesi  ne göre 

gerçekl eştiril mek üzere her  biri  yakl aşı k 5 mil yon yol cu/ yıl  kapasiteli  4 ünit e ol arak 

düzenl enmi ştir.  Ter mi nalleri n çevrel edi ği  428 m.  çapı ndaki  dairesel  al anda şehir  yönü 

yakl aşı m yolları  arası nda 6000 ot o kapasiteli  çok katlı  bir  ot opark pl anl anmı ştır  ( TAV,  

2003 ). 

Denen mi ş  i şlet me gerekleri,  uçak ti pl erindeki  geliş mel er  ve uçakl arı n 

yerleştiril mel eri yl e İl gili ol arak apronl ar aşağı daki ilkelere göre pl anlanmı ştır: 

• Geliş mel ere göre gerekecek uçak park yeri sayıları, 
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• Ter mi nal bi nası önündeki apron alanl arı nı n maksi mu m ol arak kullanıl ması, 

• Tek ol arak park yerleştir mel eri ni n bağı msı z ol arak yapılabil mesi, 

•  Uçakl arı n park yerleri ne giriş  ve çı kışları nda ve dol aşı ml arda en az 7, 5 m.  kanat  uçl arı 

serbestli ği ni n sağlanması? 

•  Uçakl arı n t er mi nal  bi nası na bur undan yanaş ması ve  yol cu bekl e me sal onları  ile uçakl ar 

arası nda yol cu köpr ül eri yapıl ması, 

•  Tepe trafi ği nde ve özellikle t arifesiz uçakl ar  i çin t er mi nal  bi nası  açı ğı nda uçak par k 

yeri  t esisi  ve apr on uçak par k yerleri nden bağı msız 8 m.  genişli ği nde bir araç yol u il e 

ot obüs servisi sağl anması.  

Güney- Kuzey pi sti ne yardı mcı  pi stleri  doğusunda,  T. H. Y.  Uçak Bakım Tesisleri  il e 

Ter mi nal  Böl gesi  arası ndaki  al anda,  D. H. M. İ.,  Met eorol oji  ve P. T. T.  İdare bi nası  i nşa 

edil mi ştir.  Ayrı ca Güvenlik ve yabancı  konukl arı  ağırla ma bi nal arı  ile cat ering” (İkra m) 

bi nal arı da bu alanda yapıl mı ştır ( TAV, 2003 ). 

4. 7. 3 T. H. Y. Uçak Bakım Tesisleri ve Di ğer Tekni k Yapıl ar 

9800 • m
2‟

li k ana hangar  ol mak üzere t opl a m 44. 000 m
2
‟li k i nşaat  al anı nda at öl yel er  ve 

bür oları  kapsayan t esisler.  B 747 ti pi  uçakl ar  dı şında t üm moder n uçakl arın bakı ml arı nı 

yapabilecek niteli klerdedir. Gereği nde genişletilebil me ol anakl arı vardır ( TAV,  2003 ). 

Yeşil köy Hava Li manı nı n hava trafi ği  kontrol ünü ul usl ararası st andartlarda 

sağlayabilecek t üm modern tesisler yapıl mı ştır. Bu tesisler kı saca şöyl e sıralanabilir : 

PAR ve  SSR r adar  Ünitel eri  200 deni z mili  kaplama al anı nda,  yakl aş ma kontrol ü ve 

transit  geçen uçak trafi ğini n kontrol ünü kol aylaştır mı ştır.  I LS al etle i niş  siste mi:  06- 24 

ve 18- 36 pistleri  i çi n kategori  Il  I CAO ul usl ararası  st andartları nda Localizer- Gli de Pat h 

Mar ker istasyonl arı ndan ol uşan i ki siste m kurul muşt ur ( TAV, 2003 ). 

Yeşil köy Havali manı  çevresi nde t esis edilen t opla m 7 adet  VOR i st asyonu il e havayol u 

şebekesi  geliştiril mi ştir.  Ul aşı mı  zor  ol an dağlı k yerlere kur ulan bu i stasyonl arı n t ekni k 

bl ok‟tan kontrol  ve ku mandası  da Rİ L radyo li nk uzak ku manda siste mi  ile sağl anmı ştır 

( TAV, 2003 ). 
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İç ve dı ş  havaalanları arası nda yapılan t el etype haberleş mesi ni n bil gisayar  il e 

yapıl ması nı sağlayan bir siste mdir ( TAV, 2003 ).  

1500 i ç aboneli  crosbar  ti pi  ot omati k t elefon santralı  t üm havali manı  i hti yaçl arı nı 

sağl ayacaktır ( TAV, 2003 ). 

Me vcut  met eorol oji  ci hazl arı na ek ol arak,  met eorol oji  radarı,  uydul ardan met eorol oji k 

resi ml eri n alı nması nı,  sağl ayan APT ot omati k resi m alıcısı,  ile pi stlerdeki  sı caklı k, 

bası nç,  gör üş  mesafesi gi bi  bil gileri n öl çül mesi ni  sağl ayan “I nt egrated Weat her 

Headout ” Siste mi kurul muşt ur ( TAV, 2003 ). 

Hava li manı‟nı n t üm t esisleri ni  besl eyecek güçt e aşağı daki  kuvvetli  akı m el ektri k 

siste ml eri yapıl mı ştır ( TAV,  2003 ): 

Havali manı  enerji  dağıtım mer kezi ni n 10 kV şebeke i le besl enmesi  i çi n,  birisi  yedek 

ol mak üzere 2 adet  16 MVA r egül at örl ü trafo ve yüksek gerili m şalt  tesisatı  bul unan 

indirici merkezi ( TAV, 2003 ). 

Eski  ve yeni  pi stleri  aydı nl at ması  i çi n gerekli  topl a m 5 adet  10/ 0, 4 kV t ransfor mat ör 

post ası  ile,  bu dağıtı mı  sağl ayan bir  10 kV enerji  dağıtı m mer kezi  tesis edil mi ştir. 

Mer kezde 2 adet  750 kV gücünde 15 sani ye kesi ntili  di zel  j enerat ör  gr upl arı  ve 10 k V 

şalt sistemi tesis edil mi ştir ( TAV, 2003 ). 

Yeni  18/ 36 Kuzey- Güney pi sti  ve t aksirutları  ı şı klandırıl ması:  3000 m.  uzunl ukt aki  yeni 

18/ 36 pisti  ve t aksirutları  ul uslararası  I CAO Cat egori  Il  St andartları na göre 

ışıkl andırıl mı ştır.  Apr on aydı nl at ma siste mi:  Mevcut  t er mi nal  t esisleri  önündeki  apr onl ar 

ile yeni  t er mi nal  bi nası  1.  Unit esi  Apr onl arı  yüksek bası nçlı  sodyu m buharlı 

pr oj ekt örlerle aydı nl atılmı ştır ( TAV, 2003 ). 

Kuzey- doğu,  Güney- batı pi sti ni n Kuzey doğu ucunda karayol u il e il erde de mir  yol u il e 

doğr udan bağl antılı  kargo t esisleri  i çi n gerekli apr on ve di ğer  t esisler  i çi n al anl ar 

ayrıl mı ştır ( TAV, 2003 ). 

Londra asfaltı  ve Marmar a Sahil  yol u bağl antısını n doğu yönl eri nde yakl aşı k 250 

hekt arlı k al anda büyük bir  ul uslar  arası  Havalimanı  il e birli kte düşünül mesi  gereken, 

fuar  al anı  Turi z m ve Rekreasyon böl gesi  ile hava li manı  görev!ileri  i çi n konut  ve sosyal 

tesisleri n yer al ması öngör ül müşt ür ( TAV, 2003 ). 
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4. 8 Mi mari  Yakl aşı m 

Pr oj ede öngör ülen ana ilkel er şunl ardır: 

• Çeşitli tipte opti mu m sayı da uçakl arı n bi naya burundan ( Nose-i n) yanaş ması, 

• Yol cunun uçağa ve uçakt an gi diş-gelişleri ni n en kı sa yollardan ol ması (en çok 150 m. ) 

• Gi den ve gel en yol cul arın karış ma mal arı, 

•  Yol cunun mekanl arı  bir büt ünl ük i çi nde kavra ması,  t üm akti viteyi  yaşayarak,  ul aşacağı 

nokt aya kol aylı kl a yönelmesi,  

•  Gereksi nmel eri n opt i mu ma  göre karşılanması yl a birli kte,  belirli  öl çül er deki 

geliş mel eri n sağl anabil mesi. 

Yukarı daki  il kel eri  sağl ayabil mek i çi n,  son yıllarda çeşitli  t er mi nal  yapılarında denen mi ş 

ol an çi zgisel  veya mer kezi  siste ml er  yeri ne her  ikisi ndeki  ol uml u ve ol ums uz  yönl eri 

opti mu ma  yakl aştıran “ko mpakt ” bir  çözü me gi dil mi ştir.  Apr on yönünde,  çeşitli 

büyükl ükt eki  uçakl arı n, bi naya doğr udan yol cu köpr ül eri yle bağl anmal arı  ve kanat 

aralı kları  en az öl çül erde ol acak şekil de optimu m sayı da yerleştirilebil mel eri  belirli 

uzunl ukl arda bi na cephe parçal arı yl a çok kenarlı  bir  poli gon ol uşt urul muşt ur.  Bu 

poli gonun ort adaki  boşl uğunda t üm yol cu hi z metleri  düzenl enmi ştir.  Poli gonun bir  yönü 

şehir yönünden kara araçları yakl aşı mı nı sağla makt adır ( TAV, 2003 ). 

Ter mi nali n genel  bi çi mi ndeki  har moni  ve özelli kle konstrüksi yonda rasyonel  bir  düzen 

sağla mak üzere f onksiyonl ardan ort aya çı kan poli gon,  eşkenar  üçgen modüll ere 

böl ünmüşt ür.  Çeşitli  i ç haci ml erdeki  fonksi yonl ara göre,  konstrüksi yon modülleri  farklı 

tut ul muşt ur.  Ör neği n,  yoğun yol cu sirkül asyonunun bul unduğu gi diş  düzeyi nde “check-

in” gr upl arı  vb.  nedeni yle t aşı yı cı  siste m açı klı kları  18 m.  i ken,  gereken yerlerde bu öl çü 

yarı ya, bekle me sal onl arında üçt e bire i ndiril mi ştir (TAV, 2003 ). 

Böyl esi ne çeşitli  fonksiyonl arı n bir  ara da düşünül mesi  gereken bir  yapı da haci m 

yüksekli kleri gerekli net öl çül erden hareket edilerek birbirleri yle bağdaştırıl mı ştır. 
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5. HAVAALANLARI NI N KARŞI LAŞTI RI LMASI  

Bu böl ümde,  At at ürk Havali manı,  di ğer  havali manı  ve havaalanl arı  ile gerek i şl ev,  gerek 

kapasite ve kullanı mı, gerekse de büyükl ükl er açısından karşılaştırılacaktır. 

Havaal anl arı,  özelli kle havali manl arı,  basit  bir  t er mi nal  bi nası nı n çok öt esi nde i şlevl eri 

karşılamak üzere pl anlanmı şl ardır.  Pi stler,  t aksirutlar,  çok yapılı  yapılanmal arda yapıl ar 

arası nda kal an al anl arı n hepsi  göz  önüne alı ndığı nda,  karşı mı za çok büyük raka ml ar 

çı kmakt adır.    Tabl o 5. 1 de Tür ki ye’deki  havaalanl arı nı n t opl a m hi z met  alanl arı  det aylı 

ol arak gör ül mekt edir.  At at ürk Havali manı’nı n hiz met  al anı  ol arak di ğer  havali manl arı 

ve havaal anları na göre farkı açı kt a fark edil mekt edir.  

Tabl o 5. 1  Tür ki ye’deki  Havaalanl arı nı n Topl am Hi z met  Al anl arı  [ DHMİ  İst atisti k 

verileri nden yararlanılarak hazırlanmı ştır.] 

Toplam Hizmet Alanı 

ATATÜRK; 24.657

ESENBOĞA; 12.280
A. MENDERES; 15.855

ANTALYA; 6.400
DALAMAN; 8.634

ġAKĠRPAġA; 4.830

TRABZON; 3
MĠLAS-BODRUM; 9.430

S. DEMĠREL; 1.600

KAPADOKYA; 2.000
ADIYAMAN; 2.000

AĞRI; 350
BALIKESĠR; 150

YENĠġEHĠR; 5.180

ÇANAKKALE; 144
ÇARDAK; 1.050

ÇORLU; 3.000
DĠYARBAKIR; 950

ELAZIĞ; 650

ERZĠNCAN; 1.000
ERZURUM; 825
GAZĠANTEP; 950

K.MARAġ; 650
KARS; 1.750

KAYSERĠ; 1.200
KONYA; 2.650

KÖRFEZ; 320

ERHAÇ; 950
MARDĠN; 810

MUġ; 780
ÇARġAMBA; 5.130

SĠĠRT; 400

SĠNOP; 560
SĠVAS; 2.217

ġANLIURFA; 400

TOKAT; 140
UġAK; 1.940

FERĠT MELEN; 1.600
ÇAYCUMA; 655

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
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Havali manl arı nı  büyüklükleri ni n t e mel  kriterleri nden birisi  hi z met  al anl arı nı n 

büyükl üğüdür,  yani  al ansal  ol arak büyükl ükt ür.  At at ürk Havali manı’nı n topla m hi z met 

al anı  24. 657 m
2

 dir  ( Tablo 5. 1).   Buna en yakı n değer   Adnan Menderes  Havali manı’dır. 

Di ğer  küçük havali manları  ve havaal anl arı nı  bir kenara bıraktı ğı mı zda i lk üç  sırada 

At at ürk Havali manı,  Adnan Menderes  Havali manı,  Esenboğa Havali manı  yer 

al makt adır.  Turi z m merkezleri ne yakı nlı ğı  il e öne m t aşı yan Bodr um ve  Dal a man  

Havali manl arı ise  bu büyük üç havali manı mı zı taki p et mekt edir.  

Ül ke mi zde bir  döne m or taya atılan “her  il e bir  havaal anı” sl oganı  yüzünden,  i şl evsi z ve 

veri msi z öl ü yatırı ml ar  ortaya çı kmı ştır.  Çok yüksek t eknol oji k yatırı m gerekliliği  il e 

yüksek oranl arı  bul an mali  yükl er  getiren havaalanl arı nı n,  şehirleri n kapsa mlı  pl anl a ma 

çalış mal arı sonucu karar veril mesi gereken yatırıml ar ol malı dırlar.  

Hi z met  al anı  açısı ndan i ncel edi ği mi zde yi ne At at ürk Havali manı’nı n başı  çekti ği 

gör ül mekt edir  ( Tabl o 5. 2).  Topl a m hi z met  al anından farklı  ol arak i ki nci  sırayı  bu sefer 

Dal a man Havali manı  al makt adır.   Üçüncü sırada i se Esenboğa Havali manı  yer 

al makt adır. Al anca küçük ol an havali manl arı tabloda yer al ma makt adır.  

Tabl o 5. 2  Tür ki ye’deki Havali manl arı nı n Topl am Hi z met  Al anl arı  [ DHMİ  İst atisti k 

verileri nden yararlanılarak hazırlanmı ştır.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havalimanları Toplam Alan KarĢılaĢtırılması

ATATÜRK; 16.500.000

ESENBOĞA; 7.842.542

DALAMAN; 9.343.000

TRABZON; 1.573.353

ANTALYA; 1.586.000

A. MENDERES; 7.518.875

ġAKĠRPAġA; 2.105.510
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El bette ki  yapı nı n kapasitesi  de öngör ülen yol cu ve  kar go trafi ği  il e orantılı  ol arak el e 

alı nmalı dır.  İstanbul  gi bi  geniş  ti caret  ve yol cu hac mi  ol an bi r  il de yer  al an At at ürk 

havali manı nı n,  di ğer  havaal anları  ile karşılaştırıldı ğı nda,  çok daha büyük bir  al ana 

yayıl mı ş  ol duğunu gör mek şaşırtıcı  değil dir  ( Tablo 5. 1).   Aynı  şekil de,  büyük şehirlerde 

yer  al an ve havali manı  stat üsünde bul unan t er minal  bi nal arı  ile de karşılaştırıldı ğı nda, 

At at ürk Havali manı nı n alanı nı n büyükl üğü açı kça belli olacaktır ( Tabl o 5. 2).  

Tabl o 5. 3  Tür ki ye’deki Havali manl arı nı n Yıllı k  Yol cu Kapasiteleri  [ DHMİ  İst atisti k 

verileri nden yararlanılarak hazırlanmı ştır.] 

Yıllık Yolcu Kapasitesi

ATATÜRK; 16.500.000

ESENBOĞA; 5.150.000

A.MENDERES; 4.600.000

ANTALYA; 9.000.000

DALAMAN; 3.600.000

ADANA; 2.200.000

TRABZON; 1.500.000

MĠLAS-BODRUM; 

2.600.000

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000

ATATÜRK

ESENBOĞA

A.MENDERES

ANTALYA

DALAMAN

ADANA

TRABZON

MĠLAS-BODRUM

 

Bi r  havali manı nda sahi p ol duğu t opl a m al an ve hi z met  al anı  ile yıllı k yolcu kapasitesi 

arası ndaki  doğr u oran vardır.  Bu çerçevede i nceledi ği mi zde At at ürk Havali manı  yıllı k 

yol cu kapasitesi  ol arak ilk sırada yer  al makt adır.  Bi r  t uriz m mer kezi  ol an Ant al ya i se bu 

özelli ği nden dol ayı  At atür k Havali manı’nı  t aki p et mekt edir.  Esenboğa Havali manı  il e 

Adnan Menderes  Havalimanı  birbiri ne yakı n değerlere sahi ptir.  ( Tabl o 5. 4).   kapasite 

artırı mı  il e Ant al ya ve Esenboğa Havali manları nı n yol cu kapasitelerini n art acağı 

düşünül mekt edir. 
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Havali manl arı nı n İç ve Dı ş  Hatl ardaki  t opla m yol cu trafi ği ni n yıllık trafi ği ne 

bakıl dı ğı nda,  At at ürk Havali manı nı n,  t üm havali manl arı ndaki  yol cu trafiği  t opl a mı nı n 

%36’sı nı  karşıladı ğı  görül ür.  Buna en yakı n değer,  t uriz mi n mer kezi  konu mundaki 

Ant al ya’daki  Ant al ya Havali manı’dır  ve yıllı k t oplamı n %32’si ni  karşılamakt adır.  Tabl o 

5. 3. de de ol duğu gi bi  Adnan Menderes  ve Esenboğa havali manl arı nı n  yol cu t rafi k 

değerleri  birbirleri ne çok yakı ndır.  Bir  t uriz m mer kezi  ol ması na rağmen Dal a man 

Havali manı  %7 li k oranl a ni spet en alt  sırala mada yer  al makt adır.  Bunun yanı  sıra  

Bodr um Havali manı da %5 li k oran ile benzer durumdadır ( Tabl o 5. 4).  

Tabl o 5. 4  Tür ki ye’deki  Havali manl arı nı n İç ve Dı ş  Hatlar  Topl a m Yol cu Trafi ği 

[ DHMİ İstatisti k verilerinden yararlanılarak hazırlanmı ştır.] 

Havalimanları Ġç ve DıĢ Hatlar Yolcu Trafiği

ATATÜRK; 36%

ATATÜRK; 5%

Trabzon; 1%

Adana; 2%

Dalaman; 7%

Antalya; 32%

A. Menderes; 8%

Esenboğa; 9%

 

Havali manl arı nı n t opl a m al anl arı  ile yıllı k t opl a m yol cu trafi kl eri  karşılaştırıldı ğı nda i se, 

havali manl arı nı n mar uz kal dı kl arı  trafi ğe göre yeterli  ol up ol madı kl arı  bulunacaktır.  Bu 

tabl odan anl aşıl dı ğı na göre,  At at ürk Havali manı,  yeni  ekl enen bi nal arı  ile birli kt e 

Mi l as- Bodr um 
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kapasitesi ni  arttırarak,  diğer  birçok havali manı na göre yol cu akışı nı  kolaylaştır mı ştır 

( Tabl o 5. 5).  El bette bu karşılaştır manı n en i deali,  i ç hatlar  t er mi nali  ve iç hatl ar  uçuş 

trafi ği ni,  Dı ş  hatlar  t er minali  ile dı ş  hatlar  uçuş  t rafi ği ni  karşılaştır mak ol acaktır.  Hatt a 

havali manl arı nı n yol cu ve uçuş  kapasiteleri ni  de bu bağl a mda değerlendir mek çok 

yararlı  ol acaktır.  Ancak bazı  havali manl arı nda iç ve dı ş  hatlar  t er mi nalleri ni n aynı 

bi nal arda yer  al mal arı, üst eli k bazı  t er mi naller  i çi n i ç ve dı ş  hatlar kapasitesi ni n 

veril me mi ş ol ması böyl e bir karşılaştır mayı ol anaksız kıl makt adır ( Tabl o 5.6).  

Tabl o 5. 5  Tür ki ye’deki Havali manl arı nı n İç ve Dı ş  Hatlar  Topl a m Yol cu Trafi ği  il e 

havali manl arı nı n t opl a m al anl arı nı n karşılaştır mal ı  t abl osu [ DHMİ  İst atistik verileri nden 

yararlanılarak hazırlanmı ştır.] 
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Tabl o 5. 6 Tür ki ye’deki Havaal anl arı nı n Dı ş Hatlar Ter mi nalleri ni n Dur uml arı  
Total

5

9

24

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

Total 5 9 24

ortak var yok

Count of MEYDANLAR

DiĢ Hatlar  

 

Ül ke mi zdeki  havaalanlarında genelli kle i ç ve dı ş  hatlar  t er mi nal  bi nal arı  ayrı  yapılardır. 

Ancak beş  havaal anı mı zda i ç ve dı ş  hatlar  bi nası ort ak ol arak kullanıl makt adır.  24 adet 

havaalanı mı zda dış  harlar  t er mi nali  bul unma makt adır.  Sadece dokuz adet 

havali manı mı zda ayrı bir dış hatlar ter mi nal bi nası bul unmakt adır ( Tabl o 5.6).  

Bazı  havali manl arı nda i ç ve dı ş  hatlar  t er mi nalleri ni n aynı  bi nal arda yer  al mal arı, 

özelli kle i ç ve dı ş  hatlar t er mi nalleri  i çi n ayrı  ayrı  yapıl mak i stenen yolcu kapasitesi, 

yol cu yoğunl uğu gi bi  ayrı  değerlendir mel eri n yapı l ması na ol anak ver me mekt edir.  Tabl o 

5. 6.  da da gör ül düğü gibi  ort ak kullanılan beş adet  havali manı nda bu dur u m söz 

konusudur. 

Ter mi nal  bi nal arı nı n ayrı  ol ması  birçok kol aylı ğı  da beraberi nde getir mekt edir.. 

bunl ardan birisi  az önce bahsedilen sayısal  ol arak t ut ul mak i stenilen i statisti ki 

bil gilerdir.  Bir  di ğer   öne mli  husus  da yol cu yoğunl ukl arı  di kkate alı ndı ğında özelli kl e 

belli döne ml erde yaşanacak sı kışı klı kları n daha aza i ndirgenmesi olacaktır. 

Her  ne sebept en ol ursa ol sun t er mi nal  bi nal arını n ayrı  ol ması  t erci h edil mekt edir. 

Günü müzde i nşa edilen moder n t er mi nallerde i ç ve dı ş  hat  t er mi nalleri  birbiri nde ayrı  ve 

bağı msı z,  t ek başl arı na kendileri ne yet ebilecek kapasitede t asarlanmakt a ve i nşa 

edil mekt edirler. 
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Tabl o 5. 7 Havaal anları  İç Hatlar  Ter mi nalleri  [ DHMİ  İst atisti k verileri nden 

yararlanılarak hazırlanmı ştır.] 

Ġç Hat Uçak Trafiği

ATATÜRK; 56.141
ESENBOĞA; 27.370

A. MENDERES; 13.229
ANTALYA; 10.300

DALAMAN; 6.801
ADANA; 7.105

TRABZON; 3.695
MĠLAS-BODRUM; 5.073

S. DEMĠREL; 233
NEVġEHĠR-KAP.; 315

ADIYAMAN; 70
AĞRI; 210

BURSA-YENĠġEHĠR; 1.191
ÇANAKKALE; 491
ÇARDAK; 639
ÇORLU; 578

DĠYARBAKIR; 2.187
ELAZIĞ; 852
ERZĠNCAN; 822

ERZURUM; 1.606
GAZĠANTEP; 3.170

K.MARAġ; 83
KARS; 954

KAYSERĠ; 1.864
KONYA; 1.504

KÖRFEZ; 619
MALATYA; 1.199

MARDĠN; 495
MUġ; 628

SAMSUN-ÇARġ.; 2.066
SĠĠRT; 32
SĠNOP; 0
SĠVAS; 0

ġANLIURFA; 793
TOKAT; 0
UġAK; 0

FERĠT MELEN; 3.038

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
 

Havaal anl arı mı zı n i ç hat  trafi ği ne baktı ğı mı zda il k sırada At at ürk Havali manı’nı 

gör mekt eyi z.  Esenboğa Havali manı’nı n i ki nci  sırada gel mesi ni n en büyük sebepl eri nden 

birisi  de Ankara’nı n başkent  ol ması dır.  Bu özelliği  ile Esenboğa Havali manı,  di ğer 

havali manl arı mı zı n açı k farkl a önünde yer  al maktadır.  Üçüncü sırada i se bir  li man şehri 

ol an Adnan Menderes  Havali manı  yer  al makt adır.  İl k üç sıranı n ardı ndan gel en Ant al ya, 

Dal a man,  Adana,  Dal a man ve Bodr um Havali manl arı ndan sonra di ğer 

havali manl arı mı zı n ve havaalanl arı mı zı n i ç hat  uçuş  trafi ği  değerleri  birbirleri ne yakı n 

ol arak görül mekt edir ( Tabl o 5. 7).  

Havaal anl arı nı n i ç hat  ve dı ş  hat  uçuş  trafi kl eri  i ncel endi ği nde,  birçok havaalanı nı n,  çok 

az yol cuya hi z met  ettiği  gör ül ür.  Hatta bazı  yıllar  bu sayı nı n sıfır  ol duğu 

gözl e ml enebilir.  Bu da,  böl ümün başı nda da söz edil di ği  gi bi,  havaalanı  pl anl a ması nı n 

tüm böl gesel  verileri n ve hareketleri n ı şı ğı nda,  böl ge i çi n öngör ül en pr ojeksi yonl arı  da 
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pl anla manı n i çi ne kat arak yapılan kapsa mlı  bi r  pl anl a ma süreci  ol duğunu çok i yi 

göst er mekt edir ( Tabl o 5.7- 5. 8 -5. 9).  

Tabl o 5. 8 Tür ki ye’deki Havaal anları nı n İç Hatlar  Uçuş  Gr afi ği  [ DHMİ  İst atisti k 

verileri nden yararlanılarak hazırlanmı ştır.] 

Ġç Hat UçuĢ Trafiği 1996-2002
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Ül ke mi zdeki  havali manları  i çersi nde yol cu yoğunl uğunda ol duğu gi bi i ç hat  uçuş 

trafi ği nde de At at ürk Havali manı  il k sırada yer al makt adır.  Onu t aki p eden Esenboğa 

Havali manı  ve üçüncü ol arak da Adnan Me nderes  Havali manı’dır. Yıllara göre 

incel endi ği nde belli  döne ml erde ve yıllarda yer yer  i ç hat  uçuş  trafi ğinde düş mel er 

yaşansa  da az önce bahsedilen üç havali manı mı z ilk sıraları  kendi  i çersi nde payl aş mı ştır. 

Bu üç  havali manı mı zdan sonra gel en di ğer  havalimal arı mı z ve havaalanl arı mı zı n i ç hat 

uçuş  değerleri ni n farklı  ol makl a birli kte birbirlerinde bahsedilen il k üç havali manı mı za 

nazaran çok da farklı ol madı ğı görül mekt edir ( Tablo 5. 7).  
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Tabl o 5. 9  Tür ki ye’deki  Havaalanları nı n Dı ş  Hatl ar  Ter mi nalleri  [ DHMİ  İst atisti k 

verileri nden yararlanılarak hazırlanmı ştır.] 
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Havaal anl arı nı n Dı ş  Hatlar  Ter mi nalleri ni n 1996 il e 2002 arası ndaki  uçuş  trafi ği ni 

göst eren t abl o i ncel endiği nde,  At at ürk Havali manı nı n Tür ki ye’ye gel en Dı ş  Hat alr 

uçuşl arı nı n çoğunu karşıladı ğı  gör ül ür.  Ant al ya,  Dal a man,  Mil as  gi bi  t uristi k trafi ği n 

yoğun ol duğu mer kezlerde havali manl arı nı n kur ul ması  ve kapasiteleri ni n arttırıl ması  il e 

At at ürk havali manı’nı n üzeri ndeki  yük bir  nebze azal mı ş  gi bi  gör ünse de  bu azal ma 

kayda değer  değil dir  ( Tabl o 5. 10).  Di ğer  havali manl arı ndaki  artış ile paralel  bir  azal ma 

gör ül me mekt edir.  Bu da Havali manı nı n kullanı m trafi ği ndeki  artış eğili mini  i şaret  eder. 

Gerçekt e,  daha önceki  böl üml erde de belirtildi ği  gi bi,   yeni  t er mi nal  bi nası nı n açılışı na 

kadar  kapasitesi ni n çok üzeri nde uçak ve yol cuya ev sahi pli ği  yap mak zor unda kal an 

At at ürk Havali manı  i çi n yeni  t er mi nal  bi nası nı n,  sadece karşıla mak zorunda ol duğu 

trafi ğe yet erli  bir  kapasite sağl adı ğı  söyl enebilir.  Bu da,  Pr oj e yapılırken geliştir me 

ol anakl arı nı n da irdel enmi ş ol ması nı n ne kadar öne mli bir girişi m ol duğunu göst erir.  

Bili ndi ği  gi bi,  ot opark alanl arı  da yoğun yol cu trafi ği ne sahi p havaalanları  i çi n öne mli 

bir  sorun ol uşt ur makt adır.  Bu sorun At at ürk Havali manı nda dış  hatları  t er minali ni n yanı  

sıra kapalı  bir  ot opark inşa edil mesi  il e büyük oranda çözüme  kavuş muşt ur.  Böyl ece, 

yol cu karşılayanl ar  ve aracı nı  uzun veya kısa süreli ği ne havaal anı  ot oparkı na t erk eden 
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yol cular  i çi n öne mli  bir  sorunun ort adan kal kması na yardı mcı  ol muştur.  Aşağı daki 

tabl oda,  havali manı nı n ot opark kapasitesi ni n yol cu kapasitesi ne orantı lı  bir  dur uma 

getiril di ği çı karılabilir ( Tabl o 5. 11) 

Tabl o 5. 10  Tür ki ye’deki  Havaal anl arı nı n Dı ş  Hatlar  Ter mi nalleri  Uçak Tr afi ği  (1996-

2002) [ DHMİ İstatisti k verileri nden yararlanılarak hazırlanmı ştır.] 
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Me vcut  dur um i ncel endiği nde dış  hat  uçak trafi ğinde At at ürk Havali manı  ilk sırada yer 

al makt adır.  Turi z m mer kezleri mi zi n başı nda gel en Ant al ya i se dı ş  hatlar  uçak trafi ği nde 

iki nci  sırada yer  al makt adır.  Ant al ya Havali manı’nı n dı ş  hat  uçak trafi ği  özelli kl er  yaz 

ayl arı nda art makt a ve en üst sevi yeye ul aş makt adır ( Tabl o 5. 11).  

Me vcut  t er mi nal  bi nal arını n kapasiteleri ni n yanı  sıra,  pi st  sayısı  ve özellikl eri yl e de 

yakı ndan il gili  ol an uçak  t rafi ği,  t er mi nal  bi nal arını n da kapasiteleri  di kkate alı ndı ğı nda 

pist  sayısı nı n arttırıl ması  ve pi st  özelli kleri nin yükseltil mesi  il e arttırılabilir.  Bu 

çerçevede i ncel endi ği nde t er mi nal  kapasitesi  yet erli  ol an ancak pistleri ni n sayısı  yet ersi z 

ya da her  t ürl ü uçağı n i niş kal kışı na ol anak veren pi stleri  bul unmayan havali manl arı mı z 

ve havaalanları mı za uygun sayı da ve yet erli  özelli kte pi stleri n yapılması yl a i ç ve 

özelli kle dı ş  hat  uçak trafiği ni n,  dol ayısı yl a yol cu sayısı nı n art ması  sağl anabilir.  Di kkat 
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edil mesi  gereken en öneml i  nokt a,  az önce bahsedilen t er mi nal  bi nası nı n kapasitesi ni n 

yet erli ol ması dır.  

Tabl o 5. 11  Tür ki ye’deki  Havaal anları nı n Ot opark Kapasiteleri  [ DHMİ  İst atisti k 

verileri nden yararlanılarak hazırlanmı ştır.] 

Oto Kapasitesi

ATATÜRK; 7.866

ESENBOĞA; 605

A.MENDERES; 947

ANTALYA; 491

DALAMAN; 290

ADANA; 140

TRABZON; 238

MĠLAS-BODRUM; 130

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

 
 

Son ol arak i ncel enecek ol an kriter  ot oparkl ardır.  Ot opark kapasitesini n büyükl üğü 

şüphesi z bir  havali manı  içi n çok öne mli dir.  At atür k Havali manı’nı n ot opark kapasitesi, 

di ğer  havali manl arı  ile mukayese edil di ği nde açı k bir  farkl a öndedir   ( Tabl o 5. 11).  İki nci 

sırayı  Adnan Menderes, üçüncü sırayı  Esenboğa Havali manl arı  al maktadır.  Ant al ya 

Havali manı, ot opark kapasitesi olarak dördüncü sırada yer al makt adır.  

Art an t er mi nal  kapasitesi  paralelinde ort aya çı kacak ot opark pr obl e mi  de t asarı ml arda 

düşünül meli  ve havali manı n özelli k ve büyükl üğüne göre At at ürk Havali manı’nda da 

gör ül düğü gi bi çok katlı ot opark çözüml eri ne gi dil meli dir. 
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6. SONUÇLAR 

Tari he baktı ğı mı zda i nsanoğl u’nun göçebe  hayattan yerl eşi k hayat a geç mesi  il e 

beraber  bu eski  alışkanlı ğı nda deva m et mek i stedi ği,  ve sabit  bir nokt ada 

dur makt ansa  farklı  yerlere git meyi,  yer  değiştir meyi  i stedi ği  gör ül mekt edir.  Yerl eşi k 

hayat a geçen i nsanoğl u,  bel ki  de i çi ndeki  bu yer  değiştir me arzusunu genl eri ne 

işle mi ştir.  Za man i çersi nde gör ül en göçl er  ve seferler  de bu i çgüdünün sonucudur. 

İnsanlı k t ari hi ne baktı ğımı zda i nsanoğl unun bir  gözünün gökl erde ol duğunu gör ür üz. 

Eski  Çi n kitapl arı nda şölenlerde uçurulan sı cak havayl a i çi  dol durul muş bal onl ara 

rastlanıl makt adır.  1700’lü yıllarla beraber  bu konudaki  çalış mal ar  hı zlanmış bal onl a 

başl ayan çalış mal ar  uçakl ar  il e son bul muşt ur.  Gelişen t aşı ma araçl arı  ise bul arı n 

kullanılabileceği  mekanlara i hti yaç göst er mi ştir. İşt e bu nokt ada karşımı za çı kan 

havali manl arı  ve bunl arın yol cuları na hi z met  veren yapıları  ol an t er mi nal  bi nal arı 

büyük öne m arz et mekt edir.  

Günü müz  Tür ki ye’si ni n en moder n yapıları ndan birisi  ol an At at ürk Havali manı  Dı ş 

Hatl ar  Ter mi nali’ni  i ncel edi ği mi zde mevcut  yapıları n yet ersizli ği ni n bir  sonucu 

ol arak i hti yaçl ar  çerçevesi nde ort aya çı kan bu yapı,   i çerdi ği  haci ml er  ve tesisleri  il e 

günü müzde rahatlı kla hizmet  ver mekt edir.  Ancak i nsan i hti yaçl arı nı n her  za man 

artacağı,  hatta sı nırı nı n ol madı ğı,  gelişen t eknol oji  ve buna bağlı  ol arak çeşitlenen ve 

büyüyen hava nakil  araçl arı nı n t ekni k özelli kleri  de di kkat e alı ndı ğı nda mevcut 

tesisleri n de bir  gün yetersiz kal acağı  aşi kardır.  Yapıl an %30 kapasite artırı mı  il e 

önü müzdeki  beş  yıl  boyunca da i hti yaçl ara r ahatlı kla  karşılılık verebilecek 

dur umdadır.  Ancak 2010 yılı ndan sonra ol acak ve az önce söz bahsedilen ve  ol ması 

bekl enen geliş mel er  çerçevesi nde yeni  bir  genişleme i hti yacı nı n da ort aya çı kması 

açı ktır.  Bu maksatla mevcut  t er mi nali n güneyi ne bir  uydu t er mi nali n yapılabileceği 

değerlendiril mekt edir. 

Me vcut  dı ş  hatlar  t ermi nali  gör ünüşt e büyüme  hakkı nı,  i mkan ve kabili yeti ni 

kullanmı ş  dur umdadır.  Yapıl an ekl enti den sonra daha ilerisi  i çi n uydu t er mi nal 

yapıl ması nı n düşünül mesi de bunu göst er mekt edir.  
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Günü müzde geli nen nokt ada önü müzdeki  on yıl  ve sonrası nda t asarlanan uydu 

ter mi nalle bir  süre daha kapasite ve i hti yaçları  karşılayabilecek ol an At at ürk 

Havali manı’nı n,   daha sonrası  i çi n mevcut  dı ş  hatlar  t er mi nali ni n daha fazl a 

büyü meyeceği  de düşünül düğünde artı k kapasitesi ni n sonuna gel eceği  aşikardır.  Bu 

çerçevede At at ürk Havali manı’nı n yakı n bir za manda kapasitesi nin sonuna 

gel mesi yl e yeni  arayışlar i çersi ne girilecektir.  İşte bu nokt ada bel ki  de düşünül mesi 

gereken nokt a yeni  bir havali manı  i çi n yer  araştır ması  yap makt ansa İst anbul’un 

mevcut  koşul  ve şartlarını,  yani  sahi p ol duğu i mkan ve şartları   değerlendir mektir. 

Yeni  bir  t esis i çi n para ve za man harca makt ansa,  hal en kullanı ma açı k olan Sabi ha 

Gökçen Havali manı’nı n bu çerçevede kullanıl ması nı n daha uygun bir  hareket  t arzı 

dır.  Ancak Sabi ha Gökçen Havali manı’nı n da kullanı m i mkanı nı n kal ma ması 

dur umunda İst anbul  şehri  hava ul aşı mı  i çi n yeni  yerler  ve yeni  havaalanl arı 

düşünül meli dir. 

 

 



 149 

KAYNAKLAR 

 

 

Ai rport buil di ngs and aprons: a reference docume nt of pri nci ples and gui dance 

mat eri al / prepared by IATA me mber airli nes for use by t hose concerned 

wi t h t he planni ng of airport buil di ngs and aprons, 1962, Montreal: 

Techni cal Secretariat Internati onal Air Transport Associ ati on.  

 

Anadol, Ce mal, 1990, Tür k Havacılı k Tari hi , İstanbul  

 

Ant al ya Havaal anı  master pl anı,  1973,  Ankara:  Bayı ndırlı k Bakanlı ğı  Hava 

Me ydanl arı ve Akaryakıt Tesisleri Inşaat Reisli ği. 

 

 Ankara- Esenboğa Havaal anı  Yeni  İç- Dış  Hatlar Ter mi nal  Bi nası  ve Katlı  Ot opark 

Projesi, 1998,  Mi marlı k 35 (283), 6-10. ss.  

 

Bi ngöl, Güli n,  2000, “Havaalanı üst yapıları nı n tasarı mı ve iyileştiril mesi yönt e ml eri”, 

Basıl ma mı ş Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Tekni k Üni versitesi. 

 

Bl ow, Christopher J.,  1991, Airport ter mi nals, Oxf ord : Butter wort h Architect ure.  

 

De mi r,  Ah met,  1977,  Havacılı k ve uzay endüstrisi ni n yapısı,  işleyisi  ve Tür ki ye' de 

geliş me ol anakl arı  üzerinde bir  araştır ma,  Ankara Üni versitesi  Si yasal 

Bi l giler Fakültesi Yayı nları no: 404, Ankara: Ankara Üni versitesi. 

 

De mi rkal e,  Sevt ap Yılmaz,  1994,  Uçakl arı n yerden kal kış  za manl arı  sırası nda gür ült ü 

kont urları nı n sapt anması i çi n At at ürk havaalanı  çevresi nde bir  uygul a ma 

çalış ması İstanbul : İ TÜ Ar aştır ma Fonu, İstanbul . 

 

DHMİ  İstatisti k Yıllı ğı,  1994,  İstanbul  :  Devlet  Hava Meydanl arı  İşlet mesi  Genel 

Müdürl üğü.  

 

Esenboğa havaal anı  master pl anı,  1976,  Ankara]  :  Bayı ndırlı k Bakanlı ğı  De mi ryollar 

Li manl ar  ve Hava Meydanl arı  Inşaatı  Genel  Müdürl üğü :  Tek- Ser  Tekni k 

Ser vis. 

 

Göy men,  İhsan,  Em. Hv. Kur. Al b,  1969,  1nci  Dünya Har bi  I x Ncu Cilt  Tür k Hava 

Harekatı, Ankara 

 



 150 

Güzel,  Sali h,  1998,  “İstanbul  At at ürk Havali manı nı n yet erliliği ni n irdel enmesi ”, 

Basıl ma mı ş Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Tekni k Üni versitesi. 

 

Hart, Walter, 1985, The Airport Passenger Ter mi nal, Ne w Yor k: Wil ey.  

 

Hava Müze Ko mut anlığı Yeşil köy İstanbul, Hava Har pş Okul u, İstanbul  

 

Havayol u t aşı macılı ğı 2001/  Ai r transpotati on statistics,  2003,  Ankara: T. C. 

Başbakanlı k Devl et  İstatisti k Enstit üsü,  Devlet  İstatisti k Enstit üsü 

Mat baası. 

 

Horonjeff,  Robert,  1962,  The pl anni ng and design of  airports,  Mc Gr a w- Hill  seri es  i n 

transportation, Ne w York: Mc Gr a w- Hill. 

 

İl men, Süreyya, 1947, Tür ki yede Tayyarecili k Ve Bal oncul uk Tari hi, İstanbul. 

 

Kans u, Y., Şensöz, Özt una, 1971, Havacılı k Tarihi nde Tür kl er 1, Ankara.  

 

Kapur,  Anil,  1995,  Ai rport  i nfrastruct ure:  t he e mergi ng r ol e of  t he pri vat e sect or,  Worl d 

Bank techni cal paper; no. 313, Washi ngt on, D. C.: Worl d Bank.  

 

Kay maklı, Hul usi, 1997, Havacılı k Tari hi nde Türkl er 2, Ankara.  

 

Özenen,  Ce m Gali p,  2003,  Havaal anı  yatırı ml arı nda özelleştir me dünyadaki 

uygul a mal ar  ve Tür ki ye i çi n öneriler,  Yayı n No:  DPT: 2666,  Ankara: 

DPT.  

 

Kant aşı,  Ebru Behlil,  1997,  “ At at ürk Havali manı  yeni  dı ş  hatlar  t er minali  ve katlı 

ot opark bi nası”,  Pr oj e Rapor u,  İstanbul: GMW part nershi p Mi marlı k 

bür osu & Y. Mi mar Ebru Kant aşı Behlil. 

 

Öney, Nazan, 1983, “Ul aşı m yapıları nda literat ür araştır ması ve havayol u ter mi nalleri 

içi n progra ml a ma kriterleri”, Basıl ma mı ş Yüksek Li sans Tezi, İstanbul: 

İstanbul Tekni k Üni versitesi. 

 

Özgen,  Savaş,  1973, Allocati on of  aircraft  t o r outes  i n Tur kish airli nes,  Thesis  ( M. A. )- 

Bogazi ci  Uni versit y.  Facult y of  t he School  of  Busi ness  Ad mi nistrati on 

and Econo mi cs. 

 

Sakaryalı, Cengi z, 1983,  Dünden Bugüne Tür k Hava Yolları 1933-1983, İstanbul: y. y. 

 

TAV,  2003, Beyond constructi on / TAV, İstanbul: TAV.  

 

TAV,  2000, “TAV Yatırı m , yapı m, işlet me prezant asyonu günde mi ”, İstanbul: TAV.  

 



 151 

Ul usoy,  Gündüz,  1983,  “İnti kal  pl anl a ması nda güzergah belirleme:  darboğaz güzer gah 

belirle mede bir  çalış ma”,  Research paper  -  Bogazici  Uni versit y;  no.  83/ 06 

İstanbul: Bogazi ci Uni versit y. 

 

Uygur, Mi ne,  2002, “İstanbul At at ürk havali manı  kapasitesi bağl a mı nda üçüncü pisti n 

değerlendiril mesi ”, Basılma mı ş Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul 

Tekni k Üni versitesi. 

 

Yeşil köy Havali manı  Istanbul - Türki ye :  Işl et me raporu,  1978,  Tür ki ye Cu mhuri yeti. 

Bayı ndırlı k ve Iskân Bakanlı ğı, Ankara: Bayı ndırlık Bakanlı ğı.  

 

Yeşil köy Havaal anı  master pl anı,  1971,  Ankara:  Bayı ndırlı k Bakanlı ğı  Hava 

Me ydanl arı ve Akaryakıt Tesisleri Inşaat Reisli ği. 

 

Mo ngolfier Kardeşl er’ in il k bal on uçuşu , 1783. 

 

htt p:// www. 40pi u. org/st oria. ht m (06. 05. 2005) 

 

htt p:// www. DHMI. gov.tr/  (13. 01. 2005) 

 

htt p:// www. t dk. gov.tr  (11. 04. 2005) 

 

htt p:// home. att. net/ ~o. caimi / Leonardo. ht ml  (12. 09. 2004) 

 

htt p://invent ors. about. com/ li brary /i nvent ors/ blearlyfli ght 2. ht m  (12. 01. 2004) 

 

htt p:// www. fl yi ngmachi nes. org/ hens. ht ml  (04. 11.2004) 

 

htt p:// www. scifi. pages. at/proj ekt-2003/ l uftfahrt/zeitleiste/ muskelangetrieben-bil d. ht m 

 

htt p:// www3. sympatico. ca/ mchassey/jfc/l. ht m  (04. 08. 2004) 

 

htt p:// wri ght. nasa. gov/ orville. ht m (24. 06. 2004) 

 

htt p:// wi ngs. avki ds. com/ Book/ Vehi cles/i nstruct or/bal oons-01. ht ml, (12. 10.2004) 

 

htt p:// wi ngs. avki ds. com/ Book/ Vehi cles/i nstruct or/ military-01. ht ml  (12. 10.2004) 

 

htt p:// wi ngs. avki ds. com/ Book/ Vehi cles/i nstruct or/commercial-01. ht ml  (12. 10. 2004) 

 

htt p:// wi ngs. avki ds. com/ Book/ Vehi cles/i nstruct or/general-01. ht ml  (12. 10.2004) 

 

htt p:// wi ngs. avki ds. com/ Book/ Vehi cles/i nstruct or/bli mps-01. ht ml  (12. 10.2004) 

 

htt p:// wi ngs. avki ds. com/ Book/ Vehi cles/i nstruct or/gliders-01. ht ml  (12. 10.2004) 

 

htt p:// wi ngs. avki ds. com/ Book/ Vehi cles/i nstruct or/gliders-02. ht ml  (12. 10.2004) 



 152 

 

htt p:// wi ngs. avki ds. com/ Book/ Vehi cles/i nstruct or/gliders-03. ht ml  (12. 10.2004) 

 

htt p:// wi ngs. avki ds. com/ Book/ Vehi cles/i nstruct or/parachut es-01. ht ml  (12.10. 2004) 

 

htt p:// wi ngs. avki ds. com/ Book/ Vehi cles/i nstruct or/kites-01. ht ml  (12. 10. 2004) 

 

 

 

 



 153 

EKLER 
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EK A 

TERİ MLER 

 

APRON :  Bir  havaalanı nda uçakl arı n parkl andırılmal arı,  akaryakıt  i kmalleri,  yol cu,  yük, 

post a ve kargonun i ndirme  ve  bi ndiril me i şle ml eri  ve bakı ml arı nı n yapı labil mesi  i çi n 

ayrıl mı ş sahal ardır. 

ARI NDI RI LMI Ş SAHALAR :  Dı ş  hatlara açı k havaalanl arı nda yol cuları n giriş ve çı kı ş 

yap madan önce gü mr ük mevzuatı  açısı ndan beyan ve  kontrol  işlemi nden sonra 

alı ndı kl arı,  aynı  za manda yurt  dı şı ndan gel erek gü mr üğe gir meden aynı  ül keni n veya 

başka bir  ül keni n di ğer  havaalanı na gi decek yolcunun uçağa bi nmeden önce alı ndı kl arı 

ve gümr ük ol arak izol e edil di kl eri sal onlardır. 

CAFE BAR : Hazır içecek ve yi yecek satıl ması için ayrıl mı ş yerler.  

CHANGE OFİ Sİ : Dövi z işle ml eri yapılan bürol ardır.  

CHARTER TERMİ NALİ  :  Tarifeli  yada düzenli  seferler  dı şı nda gerçekl eşen uçuşl arla 

seyahat eden yol cular için ayrıl mı ş ter mi nal bi nası. 

CHECK-I N :  Havaal anı  Ter mi nalleri nde,  havayol u veya yer  hiz met  kur ul uş 

görevlileri ni n, yol cul arı n bilet, bagaj işle m ve kontrolleri ni yapmal arı anl amı ndadır.  

CHECK-I N KONTUARI  :  Ter mi nallerde yol cuları n check-i n i şle ml erini n yapıl dı ğı, 

donanı mlı masalrdır. 

CHECK-I N SALONLARI  :  Ter mi nallerde check-i n kont uarları nı n t opl u hal de 

bul unduğu böl üml erdir. 

CI P YOLCUSU : Ti cari öne me hai z kişi 

DUTY FREE SHOP :  Havaal anl arı nda gü mr ük ver gisi  alı nmadan alış-veriş  yapıl an 

dükkanl ardır. 

EL BAGAJ  ARABALARI  :  Havaal anları nda yolcu eşyası nı  t aşı mak üzere yararl anılan 

mekani k portatif  taşı yı cılardır. 



 155 

GÜMRÜKLÜ SALON :  Dı ş  hatlara açı k havaal anl arı nda yol cuları n giriş ve çı kı ş 

yap madan önce gü mr ük mevzuatı  açısı ndan beyan veya kontrol i şle mi ne t abi 

tut ul dukl arı izol e edil mi ş sal onlardır. 

GÜMRÜK MUHAFAZA :  Dı ş  hatlarda açı k havaalanları nda yol cuya ait  eşya yada di ğer 

yük,  kargo ve post anı n gü mr ük mevzuatı  açısından denetlenmek veya alı konul mak 

üzere,  ya da yurt  dı şı na gi di p-gelecek her  t ürlü mal  ve mal ze meni n alı nması  veya 

gönderil mesi  aşa ması nda gü mr ük mevzuatı  hüküml eri  uygul a mak üzere kullanılan i zol e 

edil mi ş sal onl ar veya bi nal ardır. 

HANGAR :  Havaal anl arında uçakl arı n bakı m ve onarı ml arı nı n yapıl ması  veya muhafaza 

edil mesi a macı yl a kullanılan genelli kle büyük yapılı bi nal ardır. 

HAVAŞ :  Havaal anları Yer  Hi z metl eri  A. Ş.  Havaal anl arı nda yer  hi zmeti ni  yür üt en 

kur ul uşt ur. 

HAVAALANI  :  Karada veya suda,  i çerisi ndeki  bina,  t esis ve donatı ml ar  dahil  uçakl arı n 

iniş,  kal kış  ve yer  hareketleri ni  yap mak üzere kullanmal arı  a macı yla düzenl enmi ş 

sahal ardır. 

KOMP OZİ T KAPLAMA : Bir pisti n bet on ve asfalt karışı k kapl anması dır. 

KONVEYÖR :  Ter mi nallerde yol cu check-i n’i  esnası nda,  yol cu beraberi nde ol mayacak 

bagajları n uçağa yerl eştiril mek üzere alı narak gönderil mesi  veya uçakt an gel en 

bagajları n alı nması  a macıyla yol cul arı n yararlandıkları  mekani k t aşı yı cı  görevi ni  yapan 

şeritlerdir. 

OVERFLİ GHT UÇUŞ :  Bir  hava aracı nı n bir ül ke hava sahası,  herhangi  bir  yere 

inmeksizi n kat et mesi dir. 

Pİ K GÜN,  Pİ K SAAT :  Belirli  bir  peri yot  içerisi nde ( genelli kle bir t akvi m yılı 

içerisi nde)  bir  havaal anı nda biri m günde veya saatte kaydedilen i şle m gör müş  en yüksek 

yol cu, uçak,  kargo vs. sayısı dır. 

Pİ ST :  Bir  kara meydanı nda uçakl arı n i niş  ve kal kışları  i çi n hazırlanmış,  di kdört gen 

şekli nde belirlenmi ş sahalardır. 

RENT A CAR : Kiralı k araba servisi. 

SNACK BAR : Hazır yi yecek ve içecek satıl ması içi n ayrıl mı ş mekanl ardır.  

TAKSİ : Uçağı n yerde yaptı ğı hareket anl a mı ndadır. 
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TAKSİ RUT :  bir  havaalanı nda uçakl arı n yerde pi st  ve apr on gi bi  böl üml er  arası nda 

gi di p gel mel eri içi n düzenl enmi ş standart ölçül erdeki yollardır. 

VI P :  Çok öne mli  ki şi.  Ünvanl arı  Başbakanlı k t arafı ndan listelenen ka mu kur ul uşl arı nı n 

önde gelen yöneticileri. 

VI P SALONU : VI P yolcul ar içi n havaalanları nda ayrıl mı ş mekanl ardır.  
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EK B 

HAVACI LI K KRONOLOJİ Sİ 1002 - 1990  

1002 yılları nda Cevheri’ni n uç ma teşebbüsü  

1159’ da Bi zans’ta bir Türk' ün (Sıraceddi n) uç ma çabası  

1600 Hazerfen Ah met  Çel ebi  yaptı ğı  kanatlarla Gal at a dan Üsküdara uçarak 6 k m.  

kat et mesi, 51 km. saat hıza ul aş ması ve 5 daki ka havada kal ması.  

1633 Lagari  Hasan Çel ebi  fişek il e 20 sani ye de 1000 feet  e çı ktı  125 km saat  hı za 

ul aştı ve kanat kullanarak deni ze indi.  

1700 Yılları nda Tür k Veli Direko’nun uçuşu  

1783 Mongolfier kardeşler ilk bal on uçuşunu gerçekl eştirdi.  

1785 Tür ki ye’de il k bal on uçuşu  

1789 Bal onl a uçan il k Türk Pol onya elçisi İbrahi m Paşa  

1852 Ott o Lilient hal yaptığı planörl e uç maya başladı.  

1861 26 Haziran Bebekt e Atıf Bey’i n uçuş dene mesi.  

1900 İl k zepli n uçuşu Ferdi nand von Zeppeli n tarafından yapıl dı  

1903 İl k kontroll ü ve güç kullanılarak yapılan sürekli  uçuş  17 Kası m 1903 de  sabah 

saat  10: 35 de Kuzey Car oli na ' da Kitt y Ha wk '  daki  Kill  Devill  Hill  ' de 

gerçekl eş mi ştir.  Bu uçuşta Or ville Wri ght  ( 1871- 1948)  12 hp' li k zi ncir-çevir meli  Flier-

1 adlı  uçağı  il e 120 feet' lik mesafeyi  saat' te 30 mi l  hava sürati  ,  6, 8 Kmh yer  sürati  il e 

12 sani ye boyunca 8- 12 feet  irtifada yap mı ştır.Ol ayı n il k t anı kl arı  kardeşi  Wi l bur 

Wr i ght  ,  dört  ada m ve bir  çocukt ur. Bu uçak Washi ngt on '  da Smi t hsoni an 

Enstit üsündeki Ul usal Havacılı k Ve Uzay Müzesi nde bul unmakt adır.  

1904 Wri ght kardeşler (Flyer-2) havada 360 dereceli k dönüş  

1905 5 Eki m Wri ght kardeşl er 38 dk, 38. 4 km. Uçt ul ar.  

1907 22 Eyl ül Wri ght kardeşl er 1 saat 31 daki ka 66. 5 km.   

1908 8 Te mmuz Tayyarede il k kadı n Mada m Peltier ( Mil ano)  

../cevheri.htm
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1909 25 Te mmuz Loui s Bl eri ot  uçarak Manş  Deni zi' ni  geçti  (  38k m ).  Bl eri ot  77 

k m/ saat e ul aştı.  4 Kasım 1909 Far man 234 k m.  Kat etti.  1 Ar alı k 1909 Lat ha m 453 

met reye tır mandı. 30 aralık 1910 Tabut eau 584 km kat etti.  

1910 20 Eki m Lebl anc 110 k m/ saat  sürat e ul aştı.  8 Ar alı k 1910 Legagneux 3100 

met reye tır mandı.  

1911 1 Haziran Tür k Hava Kuvvetleri  ni n kurul uşu :  Yurt dışı na pil otaj  eğiti mi ne 

seçi m i çi n 1 haziran 1911 de sı nav yapıl dı.  Fesa Bey ve Yusuf  Kenan Fransaya 

gönderildiler.  Havacılı k işleri  uğraş mak üzere Genel kur may’ dan Süreyya bey me mur 

edil di.  

1911 Rekorları  :  maxsi mu m hı z 21 Haziran Ni euport  136 k m/ saat  ,  aza mi  i rtifa 4 Eyl ül 

Bl eri ot 3910 metre, Maximu m menzil 24 Aralı k Nieuport 740 km  

29 Eyl ül 1911 Savaşt a ilk uçak Tür k-İtal yan savaşı Trabl usgarp ve Bi ngazi  

22 Eki m 1911 İl k keşif harekatı Türk İtal yan savaşı- Azi zi  

28 Eki m 1911 İl k t opçu atışını tanzi m Tür k-İtal yan savaşı  

Kası m 1911 İl k havadan yere taarruz Türk-İtal yan savaşı nda Tür k mevzilerine  

1912 1 Mart  Ameri kalı Al bert  Berry Jannus  un kullandı ğı  t ayyareden paraşüt  il e 

başarı yla atladı.  

1912 Rekorları  :  Maxsi mu m menzil  11 Eyl ül  Farman 1010 k m,  Maxsi mum hı z 9 Eyl ül 

Deper dessi n 174 km/ saat, maxsi mu m irtifa 11 Aralık Mor one 5610 metre 

15 Ocak 1912 Havadan ilk beyanna me atılışı. Türk-İtal yan Savaşı  

31 Ocak 1912 Havada il k yaralanan Yüzbaşı Carl o Mont u’dur.  

Mart 1912 İl k hava keşif fot osu (Piazza) 

15 Mart 1912 İl k Os manl ı uçakl arı 2 adet deperdessi n  

11 Haziran 1912 İl k gece bombar dı manı Yzb. Marengo  

26 Ni san1912 İl k defa bir  Tür k pil ot u Tür k uçağı  ile Tür k t oprakl arı  üzerinde uçt u.  ( 

Fesa Bey )  

25 Ağust os 1912 İl k hava harbi pilot kaybı ( Asteğmen Manzi ni) 

10 Eyl ül  1912 Savaşt a ilk t ayyare kaybı.  Tür k İtal yan savaşı- Trabl usgarp Azi zi ye. 

İtal yan yüzbaşı  Ri ccardo Moi zo’nun Ni euport  uçağı  yerden vur ul du.  Mecburi  i niş 

yapan pil ot esir alı ndı.  

Ar alı k 1912 Os manlı’da 4 eğiti m, 10 keşif ve bombardı man uçağı hazır duru mda.  

1913 23 Eyl ül  GARROS Mor ane Saul ni er  uçağı  il e Fransa Raphael’den Tunus 

Bi zerte’ye i ndi. 730 km. 7 saat 53 daki ka  

Şubat 1913 Bal kan savaşında il k keşif Üt ğm. Fet hi, Bnb. Sedat ( Doğr uer)  

24 Eki m’ de Pil ot Nuri 3 saat 5 daki kalı k ilk uzun uçuşu yaptı.  

1914’te il k Türkçe tekni k uçucul uk kitabı ( Vasıtai Tayyare)  

../fesabey.htm
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22 Te mmuz 1913 Edirne Bul gar’lardan kurtarıl dı. 

29 Eyl ül 1913’te Bal kan savaşı sona erdi.  

Har pt en sonraki faali yet  

24 Eki m 1913’t e i ki  Türk pil ot u ( Tğ m.  Nuri,  Tğm.  Ha mi )  bir  Tür k t ayyarecisi  ol arak 3 

saat 5 daki kalı k ilk uzun uçuşunu yaptı ve mükafatlandırıl dı.  

İl k uçan Tür k gazet eci, 10 Kası m 1913’t e uçt u Adı Vehbi Bey  

15 Te mmuz 1913 HH 3 uçak Bl eri ot  Mars  REP.  Bu uçakl ar  il e Fesa,  Nuri,  Sali m, 

Fazıl, Fet hi beyl er uçt ul ar.  

29 Eki m 1913 Pil ot  Salim Rasıt  Yzb.  Ke mal  il e birli kte Bl eri ot  ile Kı rkl areli - Yeşil köy 

uçuşunu yaparken,  sis  yüzünden bil meden Marmar a’yı  il k defa geçtiler ve  Manyas’a 

indiler. Ertesi gün Bandırma üzeri nden tekrar Marmar a’yı geçtiler.  

26 Eki m 1913 Fransa’ya ıs marlanan 2 bl eri ot Yeşilköy’e gel di.  

30 Kası m 1913 İl k Türk kadı nı  uçt u.  Bel kıs  Şevket  Hanı m.  Uçuran Fet hi  Bey. 

Deper dessi n.  

1914 Tür k uçakl arı nı n İstanbul - Kahire seferi 2500 km.  

1nci Dünya Savaşı Türk Hava Harekatları 1914 - 1918 

Tür k Kurt ul uş Savaşı Hava Harekatı 1919 - 1923  

1919 16- 27 Mayı s  1919 arası nda İl k Transatlantik uçuşu Yar bay Al bert  Cushi on ve 

mür ettebatı  ile 84 Knot  süratli k US Navy /  Curtiss NC- 4 (  deni z uçağı  ) il e Kanada 

Ne wf oundl and '  deki  Tr epassey li manı ndan Azore adal arı  üzeri nden Port eki z' i n 

Li zbon şehri ne yapıl mı ştır. Ne w Yor k Long Island Rockway Hava Üssünden başl ayan 

4, 717 milli k t üm uçuş  8 Ma yı s  ' ta başl a mı ş  ve 31 Ma yı s  ' da İ ngiltere Daven Pl ymout h '  

da son bul up uçuş  53 saat  58 daki ka sür müşt ür.Ne wf oundl and -  Azore adal arı  arası 

uçuş 1, 200 mil ol up saat 'de 81, 7 Knot ile 15 saat 18 daki ka sür müşt ür.  

Kesi ntisiz il k Transatlantik uçuş  i se bundan 18 gün sonra gerçekl eştiril mi ştir.  Kanada 

Ne wf oundl and Lest er  üssünden 14 Haziran 1919 da GMT 4: 13 p m ' de kalkan Yüzbaşı 

John Wi lliam Al cock ve navi gat ör  Teğ men Art hur  Whitten Br own 15 Haziran 1919 

!da İrlanda Cu mhuri yeti  ,  Co. Gal way ' daClifden' e yakı n Derrygi ml a Bog '  a saat  8: 40 

a m ' de i nmi ş  ve uçuş  1, 960 mil  t ut muşt ur.  Uçuş  360 hp ' li k i ki  adet  Rolls-Royce Eagl e 

Vill mot orl u Vi ckers Vimy uçağı ile gerçekl eş mi ştir.  

İl k sol o Transatlanti k uçuş  20 Mayı s  1927 '  de Ne w Yor k LongIsland Roosevelt 

meydanı ndan GMT 12:52 p m DE 220hp ' li k Spirit  of  St  Louis  uçağı  il e kal kan 

Yüzbaşı  Charles  Agust us  Li ndbergTrans Atl anti ği  geçen 79 '  uncu ki şi  olup bunu t ek 

başı na gerçekl eştir mi ştir.Paris Le Bour get  meydanı na 21 Mayı s  1927 de  GMT 10: 21 

p m DE i nmi ştir.  3, 610 mi lli k uçuş  33 saat  29,5 daki ka sür müş  ve 25,000 dol arlı k 

ödül ü kazanmı ştır. Uçak Was hi ngt on '  da Smit hsoni an Enstit üsündeki  Ul usal  Havacılı k 

Ve Uzay Müzesi nde bul un makt adır.  

1930 Frank Whittle ilk jet mot orunu tasarladı.  

../akanat.htm
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Tr ans- Pasifk uçuşu :  İl k kesi ntisiz uçuşu Bi nbaşı  Cl yde Pangbor n ve Hugh Her ndon 

Bellanca uçağı  (  Mi ss  Veedol)  ile Japonya Sabishiro Beach '  den 4, 558 mi l  uzakt aki 

Was hi ngt on Wenat chee '  ye 3- 5 Eki m 1931 t ari hi nde 41 saat 13 dk il e 

gerçekl eştirdiler.  

1933 6-8 Şubat: İngiltere'den Güney Afri ka' ya il k duraksı z uçuş yapıl dı  

1934 8- 9 Ağust os:  İl k kez Kanada' dan Britanya' ya duraksı z uçuş  yapıldı.  Böyl ece 

At l anti k havadan aşıl mı ş ol du. Pil ot: J. R. Ayl i ng.  

20 Eki m- 4 Kası m: Avustral ya' dan Ameri ka' ya il k uçuş gerçekl eştirildi.  

8 Aralı k: İngiltere' den Avustral ya' ya il k düzenli haftalı k uçuş başladı.  

1935 Efsane uçak DC- 3 seferleri ne başl adı.  

22 Kası m:  San Francisco' dan Manil ya' ya Pasifik üzeri nden il k t arifeli  post a 

taşı macılı ğı başladı.  

1936 Mart: İngiltere' de ilk spitfire uçuşu gerçekl eştirildi.  

1937 17 Ni san:  Britanya' da Frank Wi hettle,  dünyanı n il k gast urbi ne mot orl u uçağı nı 

başarı yla çalıştırdı.  

1938 26 Haziran:  I mperial  Havayolları  İngiltere' den Avustral ya' ya il k fl yi ng- boat 

seferi ni yaptı.  

20- 21 Te mmuz: Kuzey At l anti k' ten geçilerek yapılan il k ticari uçuş gerçekl eştiril di.  

1939 28 Haziran:  Pan- Ameri can’ı n Ne w Yor k’tan Sout ha mpt on’a fl yi ng-boat’larla il k 

seferi.  

27 Ağust os:  Yanlız gas-tur bi ne mot oru gücüyl e çalışan Al man Hei nkel  He-178 uçağı 

ilk uçuşunu yaptı.  

1940 Moder n anla mda ilk heli kopt er İgor Si korsky tarafı ndan i mal edil di.  

1941 15 Mayı s:  Tur boj et  ile güçl endirilen İ ngiliz Gl ost er  Whittle E 28/29 uçağı  il k 

defa, Granwell Li ncol nshire’de uçt u.  

1942 3 Eki m: Al man V- 2 ( A- 4) balisti k roketi ni n ilk başarılı fırlatılışı yapıldı.  

1944 12 Te mmuz:  İ ngilizl eri n il k j et  avcı  uçağı  Gl ost er  Met eor  Mk 1,  Krali yet  Hava 

Kuvvetleri nde servise gi rdi.  3 Eki m:  Al manl arı n ilk j et  avcı  uçağı  Wesserschmitt  Me 

262, işlet meye girdi.  

1945 6 Ağust os:  At om bo mbası  Japon şehirleri nden Hiroshi ma üzeri ne atıldı,  böyl ece 

nükl eer bir silah dünya üzeri nde il k defa kullanıl dı.  

1946 Fırlat ma kolt uğu ejecti on-seat’i n ot urt ulan bir kişi yl e ilk dene mesi yapıl dı.  

1947 Uçakl ar  i çi n Mach kullanı m fi kri  il k kez İsvi çre Züri ht en Pr ofesör  Ackeret 
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tarafı ndan ort aya atıl mı ştır. Mach raka mı  hareket  eden bir  kütleni n hı zı nı n sesi n l okal 

hı zı na oranı nı  göst erir.  Bu oran il k kez 1887 de Avust urya Vi yana' da Dr.  Er nst  Mach 

tarafı ndan kullanıl mı ştır.Böyl ece deni z sevi yesi nde 15 santi grad derecede 1, 0 Mach 

760, 98 Kmh' e eşittir  ve deni z sevi yesi nden 36, 089 feet  yukarı da ,  Strat oster de 659, 78 

Kmh ' ye düşt üğü farzedilir.  

İl k süpersoni k uçuş  (sesten hı zlı)  14 Eki m 1947 '  de  Yüzbaşı  Charles  El wood Yeager 

tarafı ndan Californi a Mur oc'  t a Edwar ds  hava üssünde Bell  Xs- 1 r oket  uçağı nda 

42. 000 feet yüksekli kte 1, 015 Mach (670 Mph) süratle gerçekl eştir mi ştir.  

Havada Kal ma  Rekor u: Robert  Ti mm ve John Cook Cessna 172 " Haci enda"  il e 64 gün 

22 sat  55 sn il e havada kal mı şlardır  Ar alı k 1958 yılında yerel  saat  ile 3: 53 p m '  de Las 

Vegas  '  dan kal kmı şlar ve  7 Şubat  1959 da 2: 12 p m '  de aynı  hava al anı na 

inmi şlerdir. Dünya çenresi nde 6 kez  uçuşa eşit  bir  bir  mesafe uç muşl ar  ve bunu i ni ş 

yap madan havada yakıt ik mali ile geçekl eştir mi şlerdir.  

1949 İl k jet yol cu uçağı Co met tasarlanmaya başladı.  

1950 29 Te mmuz:  Tur bopr op-güçl ü bir  yol cu uçağı  ol an Vi ckers  Vi scount,  dünyada 

ilk tarifeli yol cu seferi ne başl adı.  

1952 2 Mayı s:  Tur boj et-güçl ü yol cu uçağı  D- Havilland Co met  1 il e dünyada il k 

düzenli yol cu seferi yapıldı.  

1953 20 Mayı s:  Ameri kalı  bayan Jacqueli ne Cockrane,  Nort h Ameri can F-86 Sabre il e 

uçarak dünyada süper soni k hı zla uçan il k bayan ol du.  

1954 15 Te mmuz:  Amerika’nı n il k Tur boj et-güçl ü ti cari  uçağı  Boei ng-707’ ni n il k 

uçuşu.  

1956 21 Mayı s:  Dünyada il k air-borne hi droj en bombası,  Pasifi k Okyanusu’nda Bi ki ni 

At oll’a atıl dı.  

1957 4 Eki m:  İl k i nsan yapısı  uydu,  Sput ni k 1,  Rusya t arafı ndan dünya yör üngesi ne 

fırlatıl dı.  

19 Aralı k: Turboprop-güçl ü yol cu uçağı yl a il k transaltlanti k yol cu seferi yapıl dı.  

1958 4 Eki m: Turboj et-güçl ü yol cu uçağı ile ilk transatlanti k yolcu seferi.  

1961 12 Ni san:  Uzayda seyahat  eden il k koz monot  Yuri  Gagari n’I  de t aşı yan Rusl arı n 

Vost ok 1 adlı uzay ge mi si dünya yörüngesi ne fırlatıldı.  

1963 16 Haziran:  Vost ok 6 il e dünya yör üngesi ne fırlatılan Rus  koz monotu Val enti na 

Tereshhova, uzaya seyahat eden il k bayan ol du.  

1966 20 Haziran:  İngiliz bayan havacı  Sheila Scott,  33 gün 3 dakikalı k dünya 

etrafı ndaki uçuşundan sonra Heatrow’a i nerek kadınları n yeni bir rekorunu kırdı.  

1967 3 Eki m:  Kuzey Ameri kan X- 15 A- 2 r oket-güçl ü araştır ma uçağı, W. J. Kni ght 

tarafı ndan 7. 279 km. Hı zla uçurul du.  
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1968 31 Ar alı k:  Uçur ul an il k süpersoni k ti cari  t aşı ma uçağı  ol an Rus  Pr ot otip Tupol ev 

TU- 144, ilk uçuşunu yaptı.  

Havadan Fırlatıl ma Rekoru: Rekor  sabit  kanatlı  uçak US Nort h Ameri can Avi ati on X-

15A- 2 (  X- 15A dan modifi ye edil mi ştir  )  il e kırıl mı ştır.İl k uçuş  15 Haziran 1964 

yılı nda sı vı  oksijen ve i mmoni a r oket  itiş sistemi  il e gerçekl eş mi ştir. Kullanılan özel 

mal ze mel er  3000 Fahrenheit  sı caklı ğa dayanabi liyordu.İniş  sürati  242 mph ve  el de 

edilen en yüksek hı z 4, 520 mph (  6, 7 mach )  ol arak 24 Eki m 1968 de Bi nbaşı  Wi llia m 

J. Kni ght tarafı ndan gerçekl eştiril miştir.  

1969 9 Şubat:  Dünyanı n en geniş  gövdeli  t urbofan güçl ü uçağı  Boei ng 747 ni n il k 

uçuşu.  

2 Mart:  Fransa Toul ouse’da süersoni k t aşı ma  uçağı  Angl o- French Concor de’ un 001 

pr ot oti pi ilk uçuşunu yaptı.  

21 Te mmuz:  Ameri kan astronot  Neil  Ar mstrong ay yüzeyi ne basan il k ki şi  ol du ve 

Tr anquilit y deni zi ne ay ini şi yaptı.  

16 Eyl ül:  SEÇ yol cu uçağı  oyuncak bir  tabanca ile Sadi  Toker  t arafı ndan 

Bul garistan’ı n Sof ya kenti ne kaçırıl dı.  Sadi  Toker,  Tür ki ye’ye i ade edi ldi.  Ve  akli 

dengesi ni n bozuk ol ması  nedeni yl e akıl  hast anesi ne yatırıl dı.  Uçakt a 55 yol cu ve  6 

mür ettabat bul unuyor du.  

1970 12 Eyl ül:  Rusl ar  t arafı ndan i çi nde i nsan olmadan fırlatılan uzay gemi si  Luna 16, 

aya i niş  yaptı  ve re mote kontrol  vasıtası yl a aydan t oprak nu munel eri al arak,  24 

Eyl ül’de başarı yla geri döndü.  

1971 31 Te mmuz: İl k defa bir Boei ng Lunas Rowi ng aracı, ayı n yüzeyi ne sevkedil di.  

1972 4 Mayı s:  Ankara-İstanbul  seferi ni  yapan DC-9 ti p Boğazi çi  yol cu uçağı  61 yol cu 

ve 5 mürettabatı  ile birlikt e dört  anarşist  t arafı ndan Sof ya’ya kaçırıl dı.  Uçak yol cul arı 

anarşistlerle yapılan pazarlı k sonucunda serbest bırakıl dı.  Anarşistler  ise Sof ya’ da 

kal dı.  

22 Eki m:  Tr uva uçağı,  4 anarşist  t arafı ndan Sof ya’ya kaçırıl dı.  Tut ukl u arkadaşl arı nı n 

serbest  bırakıl ması nı  isteyen anarşistler  Bul garistan’ı n si yasi  iltica hakkı  ver mesi 

üzeri ne yolcul arı serbest bıraktılar. Uçakt a 69 yol cu ve 9 mürettebat vardı.  

1974 14 Ağust os:  Pr ot otip çok-roll ü savaş  uçağı  Pana mi a MRCA (şi mdi  Tor nado)  nı n 

ilk uçuşu.  

23 Aralı k: Prot oti p stratejik bombacı Rochwell enternasyonel B- 1 leri n il k uçuşu.  

1976 21 Ocak:  Concor de SST,  Milletlerarası  Ti cari  Havayol u Ser visi’ne, Ai r  France 

ve British Air ways tarafından aynı anda takdi m edil di.  

2 Mayı s:  Paris-İstanbul  seferi ni  yapan ve i çi nde 265 yol cu bul unan CD- 10 yol cu uçağı 

Tür k i şçisi  Zeki  Ecder  t arafı ndan kaçırıl dı.  Zeki  Ecder  daha sonra Fransızl arı  pr ot est o 

içi n uçağı kaçırdı ğı nı söyledi. 

20 Te mmuz: Vi ki ng Lander’ı n Mars’a il k değişi.  
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28 Te mmuz 1976 da Yüzbaşı  El don Joersz ve Binbaşı  Geogr e T.  Mor gan Lockheed 

SR- 71A ile2, 193, 167 mph hı za ul aş mı şlardır  

1977 14 Şubat:  Trakya yol cu uçağı  52 yol cu ve 5 mürettabatı  ile İz mir’e gi der ken 

polis kol eji  öğrencisi  Adnan Mi nt aş  t arafı ndan t abanca t ehdi di  ile Bel grad’a 

kaçırıl mak istendi. Mi nt aş, yol cular ve mürettebat tarafı ndan zararsız hal e getiril di.  

25 Şubat:  Rusl arı n i ki  kişili k Soyuz 24 aracı nı n 424 saat  48 daki kalı k uçuşu esnası nda 

Sol yut 5 uzay laborat uvarıyla birleş mesi gerçekl eştirildi.  

20 Mart:  Di yarbakır  yolcu uçağı  İs mail  Açan ve Hanefi  Güzel  adlı  17 yaşı ndaki  i ki 

öğrenci  t arafı ndan Beyr ut’a kaçırıl dı.  Ol ayda pil ot  Et he m Durak hafif  yaralandı.  Hava 

korsanl arı  Lübnan yet kilileri ne t esli m ol dul ar.  173 yol cu ve 7 mürettebat  uçakl a 

Tür ki ye’ye döndü.  

Ni san: Bursa Hava Yolları ( BAL) kurul du ve Ağust os 1977 de il k uçuşunu yaptı.  

26 Eyl ül: Laker Havayolları, ucuz tarifeli transatlanti k skytrai n uçuşl arı nı başlattı.  

1978 12- 17 Ağust os:  Kuzey Atl anti k’i n Ameri kan Yost  HB- 72 Doubl e Eagl e II  il e il k 

gelişi.  

1979 12 Haziran:  Br yan All en t arafı ndan,  Dr.  Paul  Mac Ready’ ni n i nsangüçl ü uçağı 

Gossa mer Al batros ile İngiliz Kanalı geçil di.  

1980 13 Eki m:  Müni h-İstanbul- Ankara seferi ni  yapan Di yarbakır  uçağı Ankara’ya 

inmek üzere i ken pil otları  silahl a t ehdit  eden 6 korsan t arafı ndan Di yarbakır’a 

indiril di.  Uçakt a 148 yol cu bul unmakt a i di.  Ve 19 ki şi den ol uşan çelik kuvveti n 

yaptı ğı  operasyonl a korsanl ardan birisi  öl ü ,  üçü yaralı  el e geçiril di.  Operasyonda bir 

host esde yaral andı.  

1981 24 Mayı s:  DC- 9 tipi  Haliç yol cu uçağı  i çinde 110 yol cu ve 5 mür ettebat  ve 3 

yedek pil otla birli kte Yal ova üzeri nde i ken aşırı  sol  militanl ar  t arafı ndan 

Bul garistan’ı n Bur gaz kenti ne kaçırıl dı.  

Haziran: Bursa Havayolları ( BHY) uçuşl arı nı durdur du.  

Londra mer kezi nden New Yor k Cit y mer kezi ne heli kopt er  ve Concor de i le uçuş  3 saat 

59 dk 44 sn '  dir.  Dönüş  i se 3 saat  40 dk 40 sn '  dir. Rekor  8- 9 Şubat  1982 de 

kırıl mı ştır.  

1983 15 Ni san:  B727 ti pi  Ankara yol cu uçağı  7 ki şili k mürettebatı  ve biri  bebek 107 

yol cusu il e İstanbul  –İzmi r  seferei ni  yapmakt a iken,  kendisi ni  dev-sol  militanı  ol arak 

tanıtan ve akıl  hast ası  ol duğu ileri  sürül en Mehmet  Kal kan adlı  genç t arafı ndan 

At i na’ya kaçırıl dı.  

En çok Transatlanti k uçuş  :  1948 il e e mekli  ol duğu 1 Eyl ül  1984 arası nda Uçuş  Ser vis 

Müdür ü Charl es  M.  Schimpf  t opl a m 2, 880 kez atlanti k geçişi  yaptı  ve ort ala ması  ayda 

6, 4 i di.  

İl k Dünya Çevresi  Uçuş  :  Katı  kuralları  ol an bu uçuş  mi ni mu m 24, 859, 754 mil 

uzunl ukt aki  i ki  ani podal  nokt adan geç meyi  gerektiri yor. Oğl ak ve  Yengeç 

dönenceleri ni  geç mel eri ne i zi n veren FAI  kurallarına göre (  22, 858, 754 mi l  )  en hı zlı 
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uçuşu 28- 30 Ocak 1988 '  de Yüzbaşı  Cl ay Lacy Boei ng 747 SP "Fri endshi p One" 

uçağı  ve 141 yol cu ile doğuya doğr u 23, 125 mil  '  i  36 saat  54 dk 15 sn il e Was hi ngt on 

Seattle '  dan gerçekl eştir mi şlerdir. Uçak Atl anti k üzeri nde 803 mil  hı za ul aş mı ş  ve 

sadece Yunanistan Ati na ve Tayvan Tai pei ' de yakıt al mı ştır.  

İl k Yakıt  İkmal siz Dünya Çevresi  Uçuş  :  Di ck Rut an ve Jeana Yeager  Di ck '  i n kardeşi 

Burt  Rut an t arafı ndan dizayn edilenözel  i mal at  Voyager  1990 il e 14- 23 Aralık 1986 '  

da Californi a Hava  Üssünden uçt ul ar. Uçuşu 9 gün 3 dk 44 sn sürdü ve 25, 012 mi l  '  i 

ortala ma 115, 80 mph il e tama ml adılar. 110, 8 ft  genişli ği ndeki  kanat  uzunl uğu il e 1, 240 

gal on yakıt  al an uçak 8934 l b ağırlı ğı nda i di.  Yapı mı  2 yıl dan fazl a sür üp 22, 000 

ada m/ saat işçilik harcandı. 

En Uzun Pl anlı  Uçuş  :  United Ai rli nes  il e dur maksızı n Los  Angel es  Si dney arası  özel 

perfor manslı  Boei ng 747 SP il e 14 saat  50 dk sür mekt edir. Aradaki  mesafe i se 7, 487 

mi l ' dir.  

En Kı sa Pl anlı  Uçuş  :  Unit ed Ai rli nes  Boei ng 727 il e San Francisco - Oakl and 

Californi a arası nda günde üç kez gi diş-dönüş  uçuş  vardır  ve 12 mil  ' li k uçuş  süresi 

ortala ma 5 dk ' dır.  

1986 Çıl gı n havacılar  Di ck Rut an ve Jeane Yeager  hi ç dur madan Voyager  adı nı 

verdi kl eri uçakl arı yla dünya t uru yaptılar.  

1997 Dünyanı n en büyük uçağı Airbus A3XX' i n yapı m çalış mal arı başladı.  

1998 Dünya t uru il k defa bir ultrali ght ile 80 günde ta ma ml andı.   

1999 Tür k Hava Kuvvetleri Şehitler Al bümü yayınl andı.  

(htt p:// www. t ayyareci. com/ hvt ari hi/krono. asp) 

 

 

 

 

../hvsehitleri/hvsehind.htm
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EK C 

ULUSLARARASI Sİ VİL HAVACI LI K TEŞKİ LATI (I CAO) AMAÇLARI  

Ul usl ararası  Si vil  Havacılık Teşkilatı  (I CAO,  I nt ernati onal  Ci vil  Avi ati on Or gani zati on ) 

çalış mal arı na başl a mı ştır.  Bugün 150' den fazl a devl etin üyesi  ol duğu I CAO,  Si vil 

Havacılı ğı n her  sahada Ul usl ararası  st andart  ve kuralları nı  t espit  eden ve uygul anması nı 

sağlayan bir kurul uş durumuna gel mi ştir. 

I CAO’ nun kur ul uşu ICAO’ nun a maç ve hedefleri,  anl aş manı n 44.  maddesi nde 

açı kl andı ğı üzere aşağı daki gi bi dir. 

a)  Büt ün dünyada ul uslararası  si vil  havacılı ğı n emni yetli  ve düzenli  gelişmesi ni  t e mi n 

et mek.  

b) Barışsever a maçl ar için hava araçl arı seçil mesini ve işletil mesi ni dest ekle mek.  

c)  Ul usl ararası  Si vil  Havacılı k i çi n havayolları,  havaal anl arı  ve hava seyrüsefer 

kol aylı kları nı n geliş mesini te mi n et mek.  

d)  Dünya hal kı nı n e mi n,  düzenli,  yet erli  ve ekono mi k hava ul aşı mı na ol an gerekl eri ni 

hazırla mak.  

e) Makul ol mayan rekabeti n ekono mi k bakı mdan sebep ol acağı israfı önl emek,  

f) Taraf devl etler arası nda hi ç bir fark gözet me mek,  

g) Ul usl ararası hava seyrüseferi nde uçuş e mni yetini garanti altına al mak 

h) Genel olarak ul uslararası si vil havacılı ğa ait tüm konul arı n gelişi mi ni temi n et mek.  

Ul usl ararası  Si vil  Havacılı k Anl aş ması' nı n 54 (1)  maddesi  gereği nce ul usl ararası 

standart  ve t avsi ye edilen hususl arı n I CAO Konseyi  t arafı ndan kabul  il e 90.  maddesi 

gereği nce de,  belirlenecek bu st andart  ve t avsi yel eri n Anl aş ma' ya ek ol arak kabul ü 
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esası  getiril mi ştir.  I CAO t arafı ndan düzenl enmekt e ol an ve anl aş manın eki  sayıl an 

topla m 18 ayrı konuda ek (annex) mevcut ol up, bunl ar aşağı da göst eril mi ştir. 

Ek 1:  Personel  Yet erlilik (lisans)  Bel gel eri:  Uçuş  eki bi,  hava trafi k kontrolleri  ve hava 

aracı bakı m personeli lisans standartları. 

Ek 2: Havacılı k Kuralları: Görerek ve Al etli uçuşa ilişki n kurallar.  

Ek 3:  Ul usl ararası  Hava Seyr üseferi  i çi n Met eorol oji  Hi z metleri:  Ul usl ararası  hava 

seyrüseferi  i çi n met eorol oji  hi z metleri  koşulları  ve hava aracı ndan met eorol oji k 

gözl e ml eri rapor usulleri. 

Ek 4:  Havacılı k Harital arı;  Ul usl ararası  havacılı kta kullanılan harita vb.l eri ni n 

özelli kleri. 

Ek 5:  Hava- Yer  Haberleş mesi nde kullanılan Öl çü Bi ri ml eri: Hava Yer 

haberleş mesi nde kullanılacak öl çü biri m ve siste mleri standartları. 

Ek 6:  Hava Ar acı  İşletmecili ği;  Tü m dünyada benzer  st andartları n uygul anması na 

( Uçuş Güvenli ği dahil) esas standartlar, üç böl ümdür.  

Böl üm 1: Ul uslararası Ticari Hava Ul aşı mı - Uçaklar 

Böl üm 2: Ul uslararası Genel Havacılı k Uçakl ar 

Böl üm 3: Ul uslararası işlet mecilik Heli kopt er 

Ek 7:  Hava Ar acı  Tescil  İşareti  ve Milli yeti;  Hava Ar acı  t escil  ve t anıml a ması  i çi n 

kurallar. 

Ek 8:  Hava Ar açl arı  Uçuşa El verişliliği;  Hava araçl arı nı n aynı  işle ml erle sertifi kasyon 

ve deneti mi ne ilişki n düzenl e mel er ve kurallar.  

Ek 9:  Kol aylı klar:  Hava araçl arı,  yol cu,  yük ve di ğer  il gilileri n ul usl ararası 

havaalanl arı na giriş ve çıkı şları nı n çabukl aştırıl ması na ilişki n koşullar.  

Ek 10:  Havacılı k Haberleş mesi;  Haberl eş me teçhi zat  ve siste ml eri  i le ( Cilt  1), 

Haberleş me usulleri ni n (Ci lt 2) standardizasyonu.  

Ek 11:  Hava Trafi k Hi zmetl eri;  Hava trafi k kont rol,  uçuş  bil gi  ve uyarı  hizmetl eri ni n 

kur ul uş ve işletilesi hakkında kurallar. 
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Ek 12:  Ar a ma  ve Kurt arma;  Ar a ma ve Kurt ar ma Hi z metleri  i çi n gerekli  teçhi zat  ve 

işlet me özelli kleri. 

Ek 13:  Hava Ar acı  Kaza İ ncel e me Hava aracı  kazal arı  Bil dir me,  i ncel eme  ve  rapor 

usulleri nde benzerli ği n sağl anması na ilişki n düzenl e mel er.  

Ek 14:  Havaal anl arı;  Havaal anları nı n di zayn ve i şletil mesi  ( Cilt  1)  ve Hel ikopt er  i niş 

kal kış alanl arı Heli portlara ( Cilt 2) ilişki n özelli kler.  

Ek 15:  Havacılı k Bil gi  Hi z metl eri;  Uçuş  Harekatı  i çi n gerekli  havacılı k bil gileri ni n 

toplanması ve yayı nl anması na ilişki n met otlar.  

Ek 16:  Çevre Kor uma;  Hava Ar acı  Gür ült ü Düzenl e me ve  Karasal  Kullanı m Gür ült ü 

Belirle me Bi ri ml eri  ( Cilt  1)  ve Hava Ar acı  Motor  Çı ktıları na ( Emi ssi ons)  ( Cilt  2) 

ilişki n uygul a mal ar. 

Ek 17:  Güvenli k- Ul usl ararası  Si vil  Havacılı ğı n Kanun Dı şı  Eyl e ml erden Kor un ması; 

Konuya ilişki n düzenl e mel er. 

Ek 18:  Tehli keli  Maddel eri n Havadan Emni yetle Taşı nması;  Tehli keli  Ma ddel eri n 

( Kargonun) özelli kleri, etiketlenmesi, paketlenmesi ve yükl enmesi ne ilişki n kurallar.  

Si vil  Havacılı k her  yönüyl e,  devl etleri ni  birbirinden bağı msı z ol arak kural  koyup, 

yönl endiril mel eri  mü mkün ol mayan bir  faali yet  sahası  ol arak dünya ül kel eri ni n aynı 

standart  ve kuralları  uygul a ması nı  zorunl u kıl makta ve ül ke mi zi n de 1945 yılı nda 4749 

Sayılı  Kanun ile üyesi ol duğu I CAO,  bu konuda üst üne düşen görevi  başarı  il e 

yür üt mekt edir. 

 



 168 

EK D 

HAVACI LI K SÖZLEŞMELERİ  

 PARİ S HAVACI LI K SÖZLEŞ MESİ  

13 Eki m 1919' da Paris’te Barış Konferansı nda kur ulan özel  bir  ko mi syon t arafı ndan 

hazırlanan Hava Ul aştırma  Sözl eş mesi  yir mi  yedi  devl et  t arafı ndan i mzal anmı ş  ve  11 

Te mmuz  1922' de yür ürlüğe gir mi ştir.  Paris  Sözl eş mesi  yal nı z barış za manı ndaki 

dur umda il gili dir.  

 MADRİ D SÖZLEŞ MESİ (1926)  

Paris Sözl eş mesi  büt ün devl etleri n kabul  etti ği bir  sözl eş me  ol a ma mı ştır.  Devl etler 

ancak yakı n ilişkileri  bul unan devl etlerle sözleş mel er  i mzal ayarak hava ul aşı mı nı 

düzenl e meyi  t erci h et mi şlerdir.  Madri d Sözl eş mesi' ni n ana hatları  Paris sözl eş mesi ne 

benze mekt edir. 

  HAVANA SÖZLEŞ MESİ (1928)  

Ameri ka Devl etleri' ni n kendi  aral arı nda i mzal adı ğı  Havana Sözl eş mesi  devl etleri n 

havada mutl ak ve bağımsı z ege menli ği ni  kabul  et mekl e beraber,  Paris  ve  Madri d 

Sözl eş mel eri nden farklılıkl ar  arz edi yordu.  Havana sözl eş mesi  ti cari  a maçl a kull anılan 

uçakl ara daha çok serbesti tanı yordu.  

 VARŞOVA SÖZLEŞ MESİ (1929)  

Varşova sözl eş mesi ni n t am i s mi  " Ul usl ararası  Hava  Taşı mal arı na ilişki n Bazı  Kuralları n 

Bi rleştiril mesi Hakkı nda Sözl eş me"dir.  

 CHI CAGO SÖZLEŞ MESİ  

Paris Sözl eş mesi' ni n ul uslararası  hava ul aşı mı nı  düzenl e mekt eki  yet ersizliği,  yeni  t ekni k 

geliş mel er ve ihtiyaçl ar bu al anda yeni tedbirler alın ması nı zorunl u kılı yordu.  
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Böyl ece 1944 yılı  dünya havacılı ğı  açısı ndan öne mli  bir  dönü m nokt ası  t eşkil  eder. 

Ameri ka Birleşi k Devl etleri' ni n Chi cago kenti nde 7 Ar alı k 1944 t ari hi nde 52 devl eti n 

temsilcileri  t opl anarak Chi cago Sözl eş mesi di ye adl andırılan,  Ul usl ararası  Si vil 

Havacılı k Sözl eş mesi ni  imzal adılar.  Chi cago Sözleş mesi,  Ul usl ararası  Si vil  Havacılı ğı n 

esasl arı nı  evrensel  düzeyde düzenl eyen ve Ul usl ararası  Hava Hukukunun cari  kuralları nı 

belirleyen te mel bir metindir. 

AVRUPA DAHİ Lİ  TARİ FESİ Z HAVA SERVİ SLERİ Nİ N Tİ CARİ  HAKLARI 

MEVZUUNDA ÇOK TARAFLI ANLAŞ MA ( 1956)  

Chi cago Sözl eş mesi  genelli kle t arifeli  seferleri  konu edi nmekt edir.  Bunun da nedeni 

Chi cago Sözl eş mesi ni n imzal andı ğı  t ari hl erde ti cari  havacılı k i çi ndeki  yeri  iti bari yl e pek 

cüzi  haci m t aşı yant arifesiz seferleri n Anl aş maya taraf  ül kel er  arası nda t ümüyl e serbest 

bırakıl mı ş  ol ması dır.  Ancak,  özelli kle 50' li yıllardan sonra Tarifesi z Hava 

Taşı macılı ğı nı n ul aştı ğı  düzey iti bari yle bu maddeni n de prati k geçerliliği  kal ma mı ş, 

devl etler  birbirleri  arasında bu konuda da mütekabili yet  arar  t ut uma gir mişl erdir. 

Ni t eki m Tür ki ye' ni n de t araf  ol duğu 1956 t ari hli  bu anl aş mayl a Chi cago Sözl eş mesi nde 

tanı nan serbesti ni n kapsamı  i yi ce daraltıl mı ştır. 
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EK- E 

YEŞİ LKÖY HAVA LİMANI VAZİ YET PANI 

1. 06-24 Pisti 

2. 18-38 Pisti 

3. Ter mi nal B 

4. Ter mi nal Ot oparkı  

5. Tren 

6. Tekni k Bl ok ve Kontrol Kul esi 

7. İtfai ye 

8. Kargo Tesit 

9. İdare 

10. Enerji Santrali 

11. El ektri k 

12. T. H. Y. Teslsi 

13. Akaryakıt Esis 

14. Al an Tesisleri 

15. Rezerv Al an 

16. Yabancı Konuk Ağırla ma ve Emni yet Şube Müdürl üğü 
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EK- E 

YEŞİ LKÖY HAVALİ MANI 1. TERMİ NAL  ÜNİ TESİ - BODRUM KATI  

1. Servis Yol u 

2. Servis Girişleri 

3. Gü mr ük İşle ml eri 

4. Gü mr ük Depol arı 

5. “Dut y Free” Depol arı 

8. Mutfak Depol arı 

7. WC.  

8. Çöp Sı kıştır ma Hac mi  

9. Alışveriş Mer kezi  

10. Konferans Mer kezi  

Il. İbadet Yeri 

12. Cafe Bar 

13. Tesisat Mer kezi  

14. Servis Avl usu 

15. Rezerv Haci m 

18. Enerji Üreti m Tesisleri 

17. Cont ai ner Depol arı 

İş. Sahi psiz Bagaj Deposu 

19. Transit Odası 

20. Personel 
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EK- E 

YEŞİ LKÖY HAVA LİMANI 1. TERMİ NAL ÜNİ TESİ - GELİ Ş KATI 

1. Şehir Yönü Yakl aşı m Pl atfor mu 

2. Ana Girişler 

3. Geliş Hol ü 

4. Danış ma 

5. Cafe Bar 

6. Banka- Ka mbi yo 

7. Ptt 

8. Satış St andl arı 

9. Kilitli Dol apl ar 

10. Berber 

11. Kuaför 

12. Çi çekçi  

13. Ot o Kirala ma 

14. Seyahat Acent ası 

15. Si gorta 

16. Ot el Rezervasyonu 

17. Turi z m- Danış ma 

18. Emanet  

19. WC 

20. Çocuk Bakı m 

21. Gü mr ük Kontrol  
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22. Bagaj Dağıtı m  

23. İdare Bür ol arı 

24. Banka- Ka mbi yo 

25. Ptt 

26. Dut y- Free 

27. Gü mr ük Bür ol arı 

28. Pasaport Kontrol 

29. Pasaport Hol ü 

30. Güvenli k Kontrol  

31. Yol cu Bekl e me Sal onl arı 

32. Apr on Hi z met Bür oları 

33. Bagaj Personeli 

34. Bagaj Ayırı m Hol ü 

35. Yol cu Uçak Ot obüsl eri 

38. Hava Yolları 0fisleri 

37. Apr on Personeli Di nlenme 

38. Mutfak 
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EK- E 

YEŞİ LKÖY HAVA LİMANI 1. TERMİ NAL ÜNİ TESİ – Gİ Dİ Ş KATI  

1. Şehir Yönü Yakl aş ma Pl atfor mu 

2. Ana Girişler 

3. Gi diş Hol ü 

4. Danış ma 

5. Havayolları Bilet Kontuarlari 

6. Havayolları Boroları 

7. Banka- Ka mbi yo 

8. Satış St andı  

9. Turi z m 

10. Seyahat Acent asi 

Il. PTT 

12. D. H. M. İ. Bor ol. 4rı 

13. Ot o Kırala ma  

14. Si gorta 

15. Çocuk Baki m 

16. Il kyardı m 

17. Cafe Bar 

18. Emanet  

19. WC.  

20. “Check-In” Al anı  

21. „ Check-İn Kont uarları 
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22. Büyük Bagaj  

23. Pasaport Kontrol 

24. Transit Hol ü 

25. Cafe Bar 

26. Dut y- Free” 

27. Satış St andl arı 

28. PTT.  

29. Banka Ka mbi yo 

30. Havayolları Kont uarlari 

31. Güvenli k Kontrol  

32. Bekl e me Sal onl arı 

33. Havayolları Büroları 

34. Görevliler Kafet eryası 

35. Mutfak 

36. Ot el 

37. Konferans Odal arı 
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EK- E 

YEŞİ LKÖY HAVA LİMANI 1. TERMİ NAL ÜNİ TESİ – ARA KAT 

1. Transit Bekl e me Sal onu 

2. Snack Bar 

3. Transit Lokant ası 

4 Gü mr üksüz Böl ge Lokant ası 

6. VI P 

6. Mutfak 

7. WC 

8. Seyir Terasları Apr on Kontrol Kul esi 

9. Gi diş Hol ü Boşl uğu 
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