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Havaalanlan hava tasnnacihgi sisteminin temel elemanlanndan ·biridir~ Ozcllikle

son yillarda tum dunyada ve hava. tasnnaciligi endiistrisinde meydana gelen ekonomik,

siyasi, teknolojik, sosyo-kiiltiire1, ekolojik, demografik ve orgutsel degisimler

havaalanlanm da etkilemis ve havaalanlanmn yapisi onemli olcude degisme egilimine

girmistir. Havaalanlan gunumuzde bir dizi isletme yetkinligi ve becerisi gerektiren

karmasik isletmelere donusmektedir. Bu surecte havaalam yoneticilerinin bilgi

gereksinimi de her gecen goo artmaktadir.

Bu calismanm amaci.rpazar baskilan ile deger odakh bir yonetim fe1sefesini

benimsemek durumundaki havaalanlan icin etkin bir bilgi sisteminin roliinii ortaya

koymak ve bu amacla uygulanabilir oneriler gelistirmektir.

Bu cahsmanm birinci boliimde genel olarak havaalam sistemi e1e ahnrmstir,

Ikinci bolumde havaalam sektorunu etkileyen gelismeler ve deger odakh yonetim

incelenmistir. Ucunctl bolumde havaalam yonetiminde bilgi sistemleri ele ahnmistir.

Dorduncu bolumde, havaalanlannda deger odakh yonetim yonelimli bilgi sistemlerinin

kullamlmasi ile ilgili bir uygulamaya yer verilmistir,

Sonne bolumunde ise, havaalam yonetiminde yoneticilerin bilgi sistemlerinden

etkin sekilde yararlanmalanmn saglayacagi katki degerlendirilmistir,

Anahtar Kelimeler: Hava alanlan, Hava yolu tasimaciligi, Bilgi sistemleri,

Bilgi teknolojisi, Havaalam yonetimi, Deger odakh yonetim, Toplam havaalam yonetim

sistemi.
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ABSTRACT

THE USAGE OF VALUE DRIVEN MANAGEMENT ORIENTED

INFORMATION SYSTEMS IN AIRPORTS AND AN APPLICATION AT

ATATURK AIRPORT TERMINAL MANAGEMENT

Ferhan KUYUCAK

Civil Aviation Management

Anadolu University Institute of Social Sciences, June 2007

Advisor: Asst. Prof. Ergiin KAYA

Airports are an essential part of the air transport system. Especially for the last

decades, changes in the world- and air transportation industry such as economic,

political, technological, socio-cultural, ecologic, demographic and organizational have

influenced airport industry and result in radical structural changes at airport

management. Airports are now complex enterprises requiring a range of business

competencies and skills. In this process, the need of information for airport managers

has been increasing day by day.

The purpose of this study is to identify the role of an effective information

system for airports which have to adapt a value driven management philosophy with

market pressures, and develop applicable proposals for airports.

In the first chapter airport system has been examined in details. Changes and

trends that affect airport industry and value driven management are analyzed in the

second chapter. Information systems in airport management and the usage of value

driven management oriented information systems at airports are studied in the third

chapter. The fourth chapter of the study focuses on the application of this system at

Ataturk Airport.

In the conclusion, the contribution of the usage of value driven management

oriented information systems to airport managers has been evaluated.

Key Words: Airports, Air transportation, Information systems, Information

technology, Airport management, Value driven management, Total airport management

system.
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Yuzyillar boyunca ulasim insanhgm kulturel ve ekonomik yonlerden gelisimi

icin hayati bir faktor olagelmistir. Oyle ki insanoglu, zamanmm ve cabasmm onemli

bolttmunu ulasabildigi alanlan genisletmek icin kullanrmstir, Uluslar, dinler, sehirler ve

endustriler uygun ulasim olanaklarmm varhgi nedeniyle basanh ya da bunlarm yoklugu

nedeniyle basansiz olmuslardir. Tarih boyunca, dunyanm ekonomik ve kulturel acidan

en erken ve en hizh gelisen bolgeleri uygun ulasrm kosullannm var oldugu bolgeler

olmustur, En eski medeniyetlerin ve sehirlerin buyuk yollar uzerinde kurulmasi bunun

acik bir kamtidir, Afrika krtasinm buyuk bolumtinun gerek kulturel gerekse ekonomik

acidan geri kalmislrgmm temel nedenlerinden biri, gecmiste ve gunumuzde ulasilabilen

alanlarm yetersizligidir. Acikca gorulmektedir ki, ulasim medeniyetin vazgecilmez yapi

taslanndan biridir. 1

Karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve boru hatti tasimacrhgi olarak bes

temel grupta incelenen tasimacihlik hizmetleri insanlarm ve yiiklerin zaman ve yer

faydasi saglayacak sekilde yer degistirmesine olanak tanimaktadir. Havayolu..
tasnnacihgi da bu gorevi, sahip oldugu hiz ve konfor ozellikleri ile cok yogun ulasim

seceneklerinin bulundugu yerlerden, cok zor kosullarda ulasilabilen noktalara kadar

kuresel boyutta, daha hizli ve daha emniyetli bir sekilde ulasmu olanakh kilarak yerine

getirmektedir. Ozellikle 2. Dtmya Savasi'ndan soma buyuk bir hizla gelismeye ve

yaygmlasmaya baslayan ticari hava tasimacihgi dunya ekonomisinin gelisimine yon

veren, uzak mesafeleri baglayarak sosyal gelisimi ve buna bagh olarak da uluslarm

yakmlasmasuu ve kuresellesmeyi beraberinde getiren bir unsur olmustur.i

Giinumtizde hava tasimaciligi endustrisinin dunya ekonomisine yapmis oldugu

toplam ekonomik katkmm 2,960 milyar ABD dolarmdan fazla oldugu ongorulmekte ve

bu rakam dunya gayri safi yurtici hasilasmm yaklasik %8'ini olusturmaktadir. Sektoriin

dogrudan ya da dolayh olarak sagladigi istihdam 29 milyon kisi civanndadir. Dunya

havayollan her yil 2 milyarm uzerinde is ve tatil amach yolcuyu tasimaktadir. Yilhk

olarak 38 milyon tonun iizerinde kargo, havayolu ile tasmmakta ve bu milctar dunya

I Donald V. Harper, Transportation in America (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1982), s.4.
2 ACI Europe, "Creating Employment and Prosperity in Europe" (September 1998), s.3.
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ttretim ihracatinm %40'lm olusturmaktadir.' Havaalam altyapi yatmmlan icin yilda

yaklasik $10 milyar harcanmaktadir. Bu rakamlara bakildigmda acikca gorulmektedir

ki, her yil dunya nufusunun dortte biri hava tasimacihgmi kullanarak: yer degistirmekte

ve onemli bir gelir kaynagi olusturmaktadir."

Havaalanlan, hava tasimacihgi sisteminin arnaclanna ulasabilmesi icin gerekli

altyapi unsurlanm ve kolayliklan bir araya getiren bir alt sistem olarak islev

gormektedir." Aym zamanda havaalam sistemi icerisinde de cok sayida alt sistemin

bulunmasi, havaalanlanmn cok karmasik bir yapiya sahip oldugunu gosterir, Bir sistem

olarak havaalamnda, cesitli kaynaklardan saglanan para, insangucu, malzeme, donamm,

enerji, bilgi gibi girdiler, ucusla ilgili ve diger havaalam faaliyetlerinde

kullamlmaktadir, Havayolu tasimacrhgmm emniyet, dakiklik ve dogru bilgi gereksinimi

gibi temel ozellikleri bu karmasikligi artirmaktadir. Aynca hava tasimacihgma olan

talebin yildan yila buyuk artislar gostermesi ve havaalanlannm hizla artan talebe yamt

vermede zorlanmasi, sistemi daha da karmasik hale getirmektedir. Gitgide artan

siireclerin karmasikligmi en etkin bicimde yonetebilmek icin havaalam isletmelerinin

bilgileri toplama, analiz etme ve paylasma gereksinimleri de biiyfunektedir.

"Havaalam yoneticisi, havaalam orgut semasmda belirtilen her konu ile ilgili

yapilacak her turlu uygulamaya iliskin karar verme sorumlulugundadir. Yonetimin bu

sorumlulugunu yerine getirebilmesi icin temel gereksinimi bilgidir. Havaalam

yonetimince, havaalam kullamcilannm gereksinimlerini karsilamaya yonelik faaliyet

sistemlerindeki eylemlerin planlanmasi, yurutulmesi ve kontrolu icin, faaliyet

sistemlerindeki akisa gore sekillenen bilgi akis sistemleri de gereklidir. Ciinkii sistem

olarak isletmenin amaclanna ulasmak icin, elde bulundurulan kaynaklarla neyin, nasil,

ne zaman ve kimler tarafmdan yapilacagmm bilinmesi gerekir. Bu amacla olusturulacak

bilgi akis sistemleri; ucus hatti faaliyetleri, yer faaliyetleri, hava trafik kontrol, bakim

onanm gibi cesitli faaliyet sistemlerini butunlestirir, Dolayisiyla bilgi sistemleri

3 Air Transport Action Group-ATAG Brochure, "The Economic & Social Benefits of Air Transport",
(September 2005), http://www.atag.orglfiles/Soceconomic-121116A.pdf, (20.12.2006).
4 Richard De Neufville ve Amadeo R. Odoni, Airport System: Planning, Design and Management
(New York: McGraw-Hill, 2003), s. 4.
5 Jonathan L. Gifford and William L. Garrison, "Airports and the Air Transportation System: Functional
Refinements and Functional Discovery", Technological Forecasting and Social Change, Sayi: 43
(1993), s.103-123.
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olmadan havaalam faaliyetlerinin planlanmasi, uygulanmasi ve kontrol edilmesi

olanakstzdir. ,,6

Havaalanlan kiiresel olcekte gelismeye ve degisrneye devam etmektedir. Bu

gelisme hem fiziksel yapida hem de yonetim dtisunustlnde meydana gelmektedir. BugOO

havaalanlan kendilerine uzun donemde deger yaratacak stratejik unsurun bilgi

oldugunun farkma varmaktadirlar. Havaalanlannm daha iyi yonetilmeleri ve gelirlerini

artrrabilmeleri icin bilgi temel gerekliliktir. Havaalam yoneticilerinin dogru, zamanli ve

ilgili bilgileri giivenilir bir sekilde elde edebilmeleri ve bilgiyi kullanabilmeleri icin

bilgi sistemlerine gereksinim vardir. Herhangi bir isletmede bilgi sistemlerinin

kurulmasi ve isletilmesi icin ileri teknoloji temel zorunluluk olmamakla birlikte,

havaalam sektoriiniin karmasik, hizh degisen, cok sayida birimin butunlesmesini

gerektiren ve hepsinden onemlisi de ucus emniyetini birinci planda tutan ozelligi

nedeniyle teknolojiden bagrmsiz bir havaalam bilgi sistemi dusunulemez. Hava

tasimacihgma olan talebin katlanarak arttigi ve havaalanlannm karsilamalan gereken

ucak ve yolcu sayismm buyuk boyutlara ulastigi gunumuzde, havaalanlannm

gereksinim duydugu bilgi turu ve miktan her gecen goo artarken, yepyeni ve gelismis

bilgi teknolojileriyle desteklenen bilgi sistemlerine duyulan gereksinim de artmaktadrr.

Havaalam sektoriinii etkileyen diger bir gelisme ise, havaalanlanmn gitgide kar

amaci giitmeyen devlet kuruluslan olmalctan cikarak, ticari anlayisi benimseyen

isletmeler haline gelmeleridir. Artan hava tasunacihgi talebinin getirdigi altyapi

gereksiniminin finansmam icin cok buyuk miktarda kaynak gereksinimi, degisen kamu

yonetimi anlayislanna paralel olarak devletlerin bu finansman yukunu ustlenmek

istememeleri ve havacihk endustrisindeki serbestlesme egilimleri havaalanlanmn daha

ticari ve pazar odakh yonetilmelerini zorunlu kilmaktadir,

Bu gelismeler isigmda, havaalanlarmda ticari bakis acisiyla yonetim modelini

uygulayabilmede etkin bir bilgi sisteminin varhgmm incelenmesi onemli bir arastirma

sorunu olarak ortaya cikmaktadir. Bu kapsamda bu cahsmanm amaclan su sekilde

siralanabilir:

• Havaalanlarmda kullamlan mevcut bilgi sistemlerinin ortaya konulmasi,

6 Ergiin Kaya, Havaalanlarmda Flyatlandirma Acrsmdan Muhasebe Bilgi Sistemi (Eskisehir:
Anadolu Universitesi Yaymlan No: 1204. Sivil Havacilrk Yiiksekokulu Yaymlan No: 10,2000), s.55.
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• Ticari havaalam yonetiminde bilgi sistemlerinden hangi amaclarla ve nasil

yararlamldiguun belirlenmesi,

• Havaalam bilgi sistemleri ile ticari havaalam faaliyetleri, havaalam yonetim ve

organizasyon yapisi arasmdaki etkilesimin incelenmesi,

• Tiirkiye'deki en biiyiik havaalamnm ticari bakis acisiyla yonetilmesinde bilgiye

ulasma durumunun ve karar alma aracr olarak bilgi sistemlerinden ne olcude

yararlamldlgmm/yararlanllabileceginin ortaya konulmasi.

• Yoneticilerin bilgi sistemlerinden etkin sekilde yararlanmalanmn havaalani

ticari gelirlerini artirma ve isletme maliyetlerini kontrol altinda tutma acismdan

saglayacagi katkiya dikkati cekerek, uygulanabilir onerilerin gelistirilmesi,

Bu amaclar dikkate ahnarak olusturulan cahsma dort ana boliimden

olusmaktadir. Birinci bolumde genel olarak havaalam sistemi ele almmrstir. Bu amacla

oncelikle hava tasimaciligi sistemi ve bu sistem icerisinde havaalanlanmn yen

belirlendikten soma, havaalanlanmn ozellikleri iizerinde durulmustur,

Ikinci bolumde havaalam sektorunu etkileyen gelismeler ve havaalanlarmda

deger odakh yonetim incelenmistir. Oncelikle gunumuzde havaalam sektorunu

etkileyen degisimin genel ve sektorel nedenleri ile bu degisimlerin havaalanlarma ve

havaalam yonetimine etkileri incelenmistir. Bu gelismeler 1~lgmda havaalanlanmndeger

odakli yonetilmeleri geregi ele alinnus ve havaalanlarmda deger odakh yonetim

aciklanrmstir, .

Uciincfi b6liimde havaalam yonetiminde bilgi sistemleri ele almmisnr. Bu

amacla bilgi kavrami ve bilgi sistemleri incelendilcten soma, havaalam yonetiminde

bilginin onemi aciklanrmstrr, Havaalam yonetiminde bilgi sistemleri snnflandmlarak

havaalanlarmdaki islevsel bilgi sistemleri uzerinde durulmustur, Bu boliimde son olarak

havaalam faaliyetlerinin gerceklestirilmesinde yararlamlan bilgi sistemleri ve yeni

teknolojiler ele almnustir,

Son boliimde, havaalanlannda deger odakli yonetim araci olarak bilgi

sistemlerinin kullanilmasi ile ilgili bir uygulamaya yer verilmistir, Bu amacla

Tiirkiye'nin en biiyiik havaalam terminal isletmesinde bilgi sistemlerinin mevcut

durumu ortaya konulmus ve havaalam terminal y6netiminde bilgi sistemlerinden ne
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olcude yararlamldigi arastmlrrustir. Bu kapsamda havaalam ticari gelirlerini artmna ve

havaalam isletme maliyetlerini kontrol altmda tutma acisindan yoneticilerin bilgi

sistemlerinden ne sekilde yararlandigi ortaya konulmaya cahsilmisnr.

Sonne b6liimiinde ise, havaalam yonetiminde ticari gelirlerin artmlmasi ve

isletme maliyetlerinin kontrolii acismdan yoneticilerin bilgi sistemlerinden etkin sekilde

yararlanmalannm saglayacagi katkiya dikkat cekilmistir, Bu amacla uygulama

boliimiinde elde edilen bulgular da degerlendirilerek, diger havaalanlannda da

uygulanabilir oneriler gelistirilmistir.



BiRiNCi BOLUM

HAVAALANI SiSTEMi

1. HAVA TAl;ilMACILIGI SiSTEMiNDE HAVAALANLARININ YERi

Havacihkla ilgili yazih kaynaklarda genel olarak havadan yapilan tasnnacihk

(hava yolu ile ulastirma) kavramnun tammlanmasmda hava tastmactltgi (air

transportation) terimi kullamlmaktadir. Devlet Planlama Teskilati (DPT) Havayolu

Ulastirmasi Ozel ihtisas Komisyonu Raporlannda yer alan ve buradan hareketle yapilan

tammlarda ise havayolu ulasttrmasi teriminin tercih edildigi gorulmektedir," Bu

cahsmada havayolu ulastirmasi ve hava tasimactligt kavramlan aym anlamda

kullarulmaktadir. Buna gore hava tasimaciligi;

Insanlann, diger canlilann ve esyantn emniyetli ve etkin bir sekilde havadan

tastnabilmesi icin havaaraci isleticileri, havaalanlart ve hava seyriiseferiyle ilgili her

tiirlii altyapt, destek ve tamamlaytct hizmeti sunan birimlerden olusan bir sistemdir.

Havaalanlannm, hava tasimaciligi sisteminin temel bilesenlerinden biri olmasi

nedeniyle, havaalam sistemini ele almadan once hava tasimaciligi sistemi icerisinde

havaalanlannm yerinin ve diger alt sistemlerle iliskisinin belirlenmesinde yarar vardir.

Ancak sistem olarak hava tasimacthgi ve havaalam konulanm ele almadan once

de sistem kavramnun aciklanmasmda yarar gorulmektedir. Sistemi, ortak bir amaca

hizmet etmek iizere bir araya getirilmis, aralannda iliski bulunan belirli parcalardan

(altsistemlerdenjolusan bir butun olarak tammlamak olanakhdir. Herhangi bir sistem en

az lie; ozelligi icerir: 8

• Sistemin ogeleri aym can altmda toplanrnahdir,

• Sistemin ogeleri birbirine bagunli ve bunlann arasmda iletisim olmahdrr.

• Sistem bir amaca yonelik olacagmdan ogeler arasmdaki baghhk ve iletisim soz

konusu amaca varacak sekilde olusturulmahdir.

7 "Ulastmna sektorunun onemli bir alt sektoru olan havayolu ulastirmasi sektoru; faaliyet konusu,
faaliyetleri yuruten kurum ve kuruluslar, kullamlan yuksek teknoloji urunu araclar ve donamm, ozel
altyapi ve haberlesme sistemleri, nitelikli insan guctt, hizmet verilen insanlar, ulusal ve uluslararasi
ozellige sahip kurallar ve mevzuat konularmm olusturdugu onemli bir sistemdir." DPT, Sekizinci Bes
YIIhk KaIkmma Plam, Ulastirma Ozel Ihtisas Komisyonu HavayoIu Ulastirmasr AIt Komisyonu
Raporu (Ankara: DPT:2584-0IK:596, 2001), s.l.
8 Fevzi Surmeli ve digerleri, Muhasebe Bilgi Sistemi, Editor: Fevzi Siirmeli, (2. Bash Eskisehir: T.e.
Anadolu Universitesi Yaymlan No: 1644, Acikogretim Fakultesi Yaymlan No:860, 2006), s.5.
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Ekonomik faaliyette bulunan sistemler (isletmeler) birer acik sistem ozelligi

tasir. A<;Ik sistem cevresinden veya baska sistemlerden enerji, bilgi ve materyal ahr,

bunlan isler ve cesitli formlarda tekrar cevresine veya baska sistemlere gonderir. Buffin

sistemler "girdi - siirecleme - ctkti" akisma sahiptir." Her sistemin aym zamanda

kontrol mekanizmasma sahip olmasi gerekir. Kontrol ciktilan sisteme tekrar girdi olarak

verilmek suretiyle devam ettirici, gelistirici, duzeltici veya tamamlayict islemleri

gerceklestirmek uzere akis; "girdi-surecleme-cikti'' seklinde tekrarlamr.

Sivil havacihk isletmeleri de ekonomik ve sosyo-politik genel sistemin bir alt

sistemi olan ulastirma sistemi icinde yer alan birer acik sistemdir. 10 Sistem yaklasimmm

temelinde, sistem olarak ele alman butunun amacim gerceklestirmesi vardir. Dolayisiyla

bu goru~e gore, onemli olan butundur, parcalar bu butune katkida bulunduklan olcude

6nemlidir. ll Sistemi anlamak, miidahale etrnek ve kontrol etrnek ancak bu sistemi

olusturan alt sistemlerin ve iliskilerinin anlasilmasi ile olanakhdrr, Alt sistemlerin

birinde meydana gelen bir degisme digerlerini de etkileyecektir.

Esasmda gerek hava tasnnacihgr gerekse havaalam cok sayida sistemi iceren bir

sistemler sistemidir (system of systems). Sistemler sistemi, kendileri bir sistem olarak

nitelenebilecek derecede karmasikhga sahip bilesenlerin ortak bir amaci yerine getirmek

amaciyla bir araya gelerek olusturduklan cok daha buyuk bir sistem olarak

tammlanmaktadir. Her bir sistemin operasyonel bagnnsizhgi, sistemlerin yonetsel

acidan bagimsizligi, cografi olarak dagilim gostermeleri, sistemin ancak diger sistemler

bir araya geldiginde ortaya cikan kendine has davrams (emergent behaviour) ozelligi

gostermesi ve evrimsel gelisme niteliklerinin tamarmm ya da cogunlugunu banndiran

sistemler, sistemler sistemi olarak tammlanmaktadtr.V

Hava tasimaciligi sisteminin son "<;IktISI" yolcu ve kargonun emniyetli ve etkin

bicimde son vans noktasma ulastmlmasidtr.i'' Dolayisiyla hava tasimacihgi sistemini

9 Siirmeli ve digerleri, a.g.e., s.7.
10 Kaya, a.g.e., s. 47.
11 Tamer Kocel, Isletme Ydneticiligl (10. Basun. istanbul: Ankan Basim Yayim Dagrtim Ltd. Sti., 2005),
s.241.
12 Mark W. Maier, "Architecting Principles for Systems-of-Systems", Systems Engineering, 1, (1999),
pp. 267-284; Ivy Hooks, "Managing Requirements for a System of Systems", The Journal of Defense
Software Engineering, (August 2004), pp.4-7; Richard D. Stutzke, "Factors Affecting Effort to Integrate
and Test a System of Systems", Presented for the 20th International COCOMO and Software Cost
Modelling Forum, (Los Angeles: 25-28 October 2005).
13 Alexander T. Wells and John G. Wensveen; with contributions by Brent Bowen, Air Transportation
A Management Perspective (5th Edition. Australia: Thomson/Brooks/Cole, 2004), s.24.
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olusturan tiim alt sistemlerin kendi ozel amaclan bulunmakla birlikte, hizmet ettikleri

temel amac emniyetli ve etkin bicimde ulastmin saglanabilmesidir. Bu bakis acisiyla

hava tasimacihgr sistemini olusturan tiim alt sistemler ve bu sistemlerin birbirleriyle ve

hava tasunacihgi sisteminin cevresi ile olan iliskisi Sekil l 'de gosterilmistir,

Sekil 1. Hava Tasunacihgi Sistemi ve Cevresi

Cesitli kaynaklardan yararlamlarak olusturulmustur, Bu konuda aynntih bilgi icin bkz: Fevzi Surmeli ve
digerleri, Muhasebe Bilgi Sistemi, Editor: Fevzi Siinneli, (2. Baski, Eskisehir: T.C. Anado1u Universitesi
Yaymlan No:1644, Acikogretim Fakiiltesi Yaymlan No:860, 2006), s.10; Erglin Kaya, Havaalanlarmda
Fiyatlandirma Aersmdan Muhasebe Bilgi Sistemi (Eskisehir: Anadolu Universitesi Yaymlan No:
1204. Sivil Havacilik Yuksekokulu Yayinlan No:IO, 2000), s.50; Erglin Kaya ve digerleri,
Havaalanlarmda Yap Islet Devret Uygulamalan: Antalya ve Atatiirk Havalimanlarmdaki
Uygulamalarm Degerlendlrllmesl, (Eskisehir.Lf..Anadolu Universitesi Yaymlan No.1649, Sivil
Havacihk Ynksekokulu Yaymlan No.l3, 2005); Ender Gerede, "Havayo1u Tasimacrhgmda Kuresellesme
ve Havayolu i~birlik1eri-THY AO'da Bir Uygulama". (Yaymlanmamis Doktora Tezi, Anado1u
Universitesi SBE, 2002); Stefan K. Nielsen, "Determinants of Air Travel Growth", World Transport
Policy & Practice, Vol.7, No.2 (2001), s.28-37; David Jarach, "The Evolution of Airport Management
Practices: Towards A Multi-Point, Multi-Service, Marketing-Driven Firm", Journal of Air Transport
Management, 7 (2001), s.119-125.
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Sekil 1 'de de goriildiigii gibi hava tasimaciligi sisteminin tum e1emanlan

emniyetli ve etkin tasunacihk amaciru gerceklestirmek uzere hava tasimacihgi hizmet

surecine katkida bulunmaktadir, Hava tasimacrhgi sistemi havaalam ve havaaraci

isleticileri, hizmet ve altyapi saglayicilan, devlet, otoriteler ve yasal diizenleyiciler ile

ilgili kuruluslar, turizm isletmeleri, finansal kurumlar, egitim kuruluslan ve son

kullaruci olarak: siralanabilecek elemanlardan olusmaktadir. Bu e1emanlan kisaca

aciklamakta yarar vardir:

• Havaalant Isleticisi: Havaalam Isleticisi sistemin temel elemam olan

havaalanmm pist, apron, terminal, hangar gibi ana hizmet alanlanrun ve ticari

alanlarm isletiminden sorumludur. Ancak: havaalamnda gerceklesen

faaliyetlerin yapisi geregi, dogrudan havaalam isleticisinin sorumlulugunda

bulunmamakla birlikte havaalam smirlan icinde gerceklesen ve havaalam

operasyonel surecleri icerisinde yer alan gumruk islemleri, meteorolojik

hizmetlerin sunumu, guvenlik ve saghk hizmetlerinin saglanmasi gibi

tamamlayici hizmetler de havaalam alt sistemi icerisinde degerlendirilir.

• Havaaract Isleticisi: Havaaraci Isleticisi ile kastedilen hem ticari havayollan

hem de genel havacihk kapsamma giren her turlti havaaraci isletim ve kullamm

faaliyetini gerceklestiren isletmelerdir. 14

• Hizmet SaglaylcllaTl: Hava tasimacihgrnm gerceklestirilmesinde hem

havaalaru hem havaaraci isleticisine hem de hava tasrmacihgi kullarucisma

gerekli hizmetleri sunan kuruluslardir. Bunlardan bashcalan hava trafik kontrol

hizmeti saglayicilari, meteoroloji hizmeti saglaytctlart, baktm kuruluslari, yer

hizmeti (handling) kuruluslart, ikram (catering) isletmeleri, kargo acenteleri ve

araba kiralama isletmeleri seklinde siralanabilir.

14 Ticari Havayolu Isletmesi (Commercial Airlines); ticari bir amac gudulerek, ucreti karsihgmda veya
kira ile insanlann, mallann ya da postanm tasmmasmda nispeten daba buyuk ucaklar kullanan,
tarifeliltarifesiz seferler duzenleyerek genel havacihga nazaran daha buyuk olcekli hacme sahip ve daba
genis kapsamh faaliyet gosteren isletmelerdir,
Genel Havacihk (General Aviation) ise; ticari hava tasunacihgi dismda kalan egitim, spar, saghk, arama
kurtarma gibi amaclarla yapilan her turln hava tasunaciligi faaliyetini kapsamaktadir.
Bu konuda genis bilgi icin bakmiz: Ender Gerede, "Havayolu Tasnnacihgmda Kuresellesme ve Havayolu
i~birlikleri-THY AO'da Bir Uygulama". (Yaymlanmanns Doktora Tezi, Anadolu Universitesi SBE,
2002).
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• Altyapt SaglaYlcllarl: Hava tasunacihgr sistemine altyapi destegi saglayan

isletmeler bu alt sistemin elemanlandrr. Ornegin; havaaraci govde, motor ve

yedek parca iireticileri, havaalam insaat frrmalan.

• Devlet, Otoriteler ve Yasal Diizenleyiciler: Emniyetli ve etkin bir hava

tasimacihgmm gerceklestirilmesinde kurallarm olusturulmasmdan ve

uygulanmasmdan sorumlu olan Uluslararasi Sivil Havacilik Orgutii (rCAO 

International Civil Aviation Organization), Havacihk Otoriteleri Birligi (JAA 

Joint Aviation Authorities) ve Avrupa Havacihk Emniyeti Ajansi (EASA - The

European Aviation Safety Agencyr'" gibi uluslararasi kuruluslar ile devletler

ve ulusal sivil havacihk otoriteleri diizenleyici ve denetleyici olarak hava

tasnnaciligi sistemine hizmet etmektedirler.

• ilgili Kuruluslar: Kesin kural koyucular olmamakla birlikte hava tasunacihgi

sisteminin isleyisinde duzenleyici ve belirleyici rol oynayan uluslararasi ve

ulusal kuruluslar bu grupta yer ahr. Uluslararasi Hava Tasimacihgi Birligi

(IATA-International Air Transportation Association), Uluslararasi Havaalanlan

Konseyi (ACr - Airport Council International), Uluslararasi Havayolu Pilotlan

15 European Parliament and Council Regulation (EC) No 1592/2002 ile 15 Temmuz 2002 tarihinde
kurulmus bulunan EASA, 2003 yilmda faaliyete baslanns Avrupa Birligi (AB)'nin bir ajansidir. EASA,
AB'nin havacihk emniyeti stratejisinin belirleyicisi olup, misyonu sivil havacihkta en yuksek emniyet ve
cevre koruma standartlan gelistirmektir. Dye ulkelerin ulusal otoriteleri operasyonel lisanslandrrma ve
sertifikasyon islerini yerine getirirken; EASA, tum Avrupa'da ortak emniyet standartlan ve cevre koruma
kurallan gelistirerek bu standartlarm uye ulkelerdeki uygulamalanni denetleme ve gerekli teknik
uzmanhk, egitim ve arastirma destegini yerine getirir.
EASA'nm mevcut gorevleri sunlardir:

• Kural koyma: Havacihk emniyet duzenlemelerinin taslagmi olusturmak ve AB Komisyonu'na
ve frye iilkelere teknik damsmanhk hizmeti vermek,

• Avrupa havacihk emniyet diizenlemelerinin rum uye iilkelerde aym bicimde uygulanmasmi
saglayacak gozlern, egitim ve standardizasyon pragrarnlan uygulamak,

• Havaaraci, motor ve parcalannm emniyet ve cevresel tip sertifikalandmnasim yapmak,
• Turn diinyadaki havaaraci tasanm kuruluslannm ve AB dismdaki uretim ve baknn

organizasyonlarmm onayi ve gozetimi,
• Havacihk emniyetinin gelistirilmesi icin veri toplama, analiz ve arastirma.

Avrupa Komisyonu 2008'den itibaren Ajansm asagidaki gorevleri de devralmasmi onermistir:
• Sivil havacihk operasyonlan icin kural ve prosedurlerin belirlenmesi,
• Dye iilkelerdeki Iisansh personelin Iisanslandmlmasi,
• Dye olmayan iilkelerin havayollarmm sertifikasyonu,

Uzun donemde ise bavaalanlan ve hava trafik sistemlerindeki enmiyet diizenlemeleri konusunda kilit rol
oynamasi beklenmektedir. EASA'nm kurulusu JAA'nm sistem ve orgutlenmesinde de degisime yol
acnnstir, 2002 yihndan beri AB Konseyi'nin damsmanhgmda JAA sisteminin gelistirilerek EASA'ya
donusumu konusunda cahsmalar surmektedir. Bu gecis doneminde standartlarm sorumlulugu halen
JAA'da olmakla birlikte 1 KaSlID 2004'ten itibaren standartlarm koordinasyonu EASA'ya brrakrlrmstir.
Ayrmtih bilgi icin bkz. http://www.easa.eu.irtt/ ve http://www.jaa.nl/ iletisim adresli web sayfalan,
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Birligi (IALP A - International Airline Pilot Association) gibi kuruluslar ile

havacilik sendikalan bunlara 6rnekolarak verilebilir.

• Turizm Isletmeleri: Hava tasimacihgi endustrisi ve turizm endustrisi bircok

noktada kesisen ve birbirleriyle yakm iliskide bulunan iki biiyiik endiistridir.

Bu acidan konaklama isletmeleri, seyahat acenteleri ve tur operatorleri gibi

turizm sistemi elemanlan aym zamanda havacihk sistemine de hizmet veren

elemanlar olarak islev gormektedir. Havayolu isletmeleri ve havaalanlan ise

ozellikle dis turizm icin kose taslan durumundadir,

• Finansal Kurumlar: Hava tasnnacihgi endustrisinin en belirgin

ozelliklerinden biri yiiksek sermaye maliyetidir. Bu acidan hava tasimacihgi

sistemi icerisinde sigorta sirketleri, finansman kuruluslan ve bankalann yiiksek

etki gucu bulunmaktadir.

• Egitim Kuruluslan: Hava tasunacihgi sisteminin emniyet ve etkinlik gibi

temel amaclanm gerceklestirebilmesinde en onemli faktorlerden biri egitilmis

ve sertifikalandmlrms insan gucudur. Hava tastmacihgt sistemi, organize insan

giicii ile ileri teknolojinin butunlesmesini gerektinnektedir. Dolayisiyla hem

havada hem de yerde bu sistemin vazgecilmez elemam insandlr. 16 Insanm

egitimi icin gerekli olan kuruluslar, sistemin her bir elemam icin girdi

uretmekte ve aym zamanda arastmna-gelistirme islevleri ile de havacihgm

ilerlemesine katkida bulunmaktadirlar,

• Son Kullantcu Hava tasimaciligi sisteminin son kullamcisi havayolu yolcusu

ve kargo sahipleridir. Ancak havayolu tasimacihgi icin musteri kavrammm

daha genis anlamiyla ele almmasmda fayda vardir. Stirec elemanlarma bagli

olarak nihai kullanict da degisebilmektedir. Bu konu uzerinde ileride ayrmtih

olarak durulacaktir.

16 Nick McDonald and Ray Fuller, "The Management of Safety on the Airport Ramp", Aviation
Psychology in Practice. Editors: Johnston, Neil. Nick McDonald and Ray Fuller (Aldershot: Ashgate,
1997), s. 68-86.
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2. HAVAALANI TANIMI

Kuskusuz bir kavram farkli sekillerde tammlanabilir. Havaalanlan ile ilgili

olarak da, dunyada en etkili dtizenleyici kurulus olan ICAO tarafmdan gelistirilen tamm

yaygm olarak kabul gormektedir, ICAO'nun havaalanlan ile ilgili tammlamalanm

iceren Annex 14'te havaalam su sekilde tammlanmaktadrr: 17

Havaalant, yolcu ve ucak trafiginin diizenlenmesi icin gerekli binalan,

ucaklan ucusa hazirlamak icin gerekli altyaptlart kapsayan ve ucaklartn inis ve

kalktstni saglamak if.:in oze! sekilde diizenlenmis alandtr.

Havaalam, bir ya da daha fazla pist ve havayolu ile tasman yolcu ve yuk degisim

sureci icin gerekli binalar ve terminallerden olusmaktadir, Karmasik yapiya sahip

isletmeler olan havaalanlan, hava ve yer ulasmu arasmdaki degisimi kolaylasturnak icin

farkh e1emanlann ve faaliyetlerin bir araya getirildigi yerlerdir.l" Ancak havaalam

sistemi bu fiziksel yapmm cok daha otesinde karmasik bir sosyo-teknik yapidir, Bir

sistem olarak havaalam Sekil Z'de gosterilmistir,

Havaalanlan hava tasnnaciligi sistemi icerisindeki rollerini yerine getirebilmek

icin genis bir kolayhk ve hizmetler agim biinyelerinde bir araya getirmektedir. Sekilde

de goruldugu gibi havaalam sisteminde cesitli kaynaklardan saglanan para, insangucu,

malzeme, donamm, enerji, bilgi gibi girdiler, ucusla ilgili ve diger havaalam

faaliyetlerinde kullamlmaktadir. Boylece havayolu isletmeleri, yolcular, devlet

kurumlan, finansal kurumlar, isgoren birlik1eri vb. degisik kullamcilann taleplerine

gore, hava tasimaciligmm temel alt yapisi olan havaalam hizmetlerine ve bu hizmetlere

iliskin bilgilere, raporlara donii~tfuiilfu.19

Organizasyonlan bir sistem olarak incelerken izlenebilecek yollann basmda akts

kavrami ge1mektedir. Bu kavrama gore, bir sistemin olusturulmasi (organizasyon

tasarnm) ve islemesinde onemli olan, bilgi, materyal ve enerjinin cesitli altsistemler ve

esas sistem arasmdaki akisidir. Bilgi akismm sistemin isleyisinde anahtar rolu oynamasi

17 ICAO, Annex 14 Volume I Aerodromes (Montreal: ICAO Publications, 1999), s.l.
18 Rigas Doganis, The Airport Business (I" Edition. London: Routledge, 1992), s.7.
19 Kaya, a.g.e., s.49-50.
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nedeniyle acik sistemler birer bilgi isleme sistemi olarak dusunulebilir.i'' Bu acidan bir

havaalam da bir bilgi isleme sistemi olarak ele almabilir.

Sekil Z. Sistem Olarak Havaalam

Fevzi Surmeli ve digerleri, Muhasebe Bilgi Sistemi, Editor: Fevzi Surmeli, (2. Bash Eskisehir: T.e.
Anado1u Universitesi Yaym1an No: 1644, Acikogretim Fakiiltesi Yaymlan No:860, 2006), s.10 ve Ergtm
Kaya, Havaa1anlarmda Fiyatlaudrrma Acrsmdan Muhasebe Bilgi Sistemi (Eskisehir: Anado1u
Universitesi Yaym1an No: 1204. Sivi1 Havacilik Yuksekokulu Yaym1an No:10, 2000), s.50.'den
uyarlannustir.

Gunumuzde gitgide artan serbestlesme ve ticarilesme egilimleri sonucu

havaalam tamrnmda degisiklik olmaktadir. Havaalanlan gunumuzde genis bir dizi

isletmecilik yetkinligi ve becerisi gerektiren karmasik tesebbusler haline gelmektedirler.

Havaalanlarmm rolleri artik basit olarak yalruzca altyapi sunumu olmaktan cikarak

20 Kocel, a.g.e.



14

kullarucilannm gereksinimlerini karsilama sekline donusmektedir." Bu acidan

cahsmannzda esas olusturmak uzere havaalamm yeniden tammlamak olanaklidir.

Havaalanlan, yolcu ve kargonun emniyetli ve etkin bir bicimde tastnmasi icin

hava ve kara tastmacthg; modlan arastndaki degi§imi ve hava tastmacthg: hizmetinin

gerceklesmesindeki taraflart biinyesinde bir araya getirerek etkilesimi saglamak azere

tiim gereksinmelere ytinelik fiziksel, sosyal ve ekonomik bir revre olusturan, gerekli

faaliyet ve kolayliklar ile altyapt hizmetini sunan, karmastk i§ siireclerine sahip cok

iiriinlii ticari isletmelerdir.

3. HAVAALANI KULLANICILARI

Hava tasimacihgi hizmetinin uretilmesinde tum taraflann bir araya geldigi

fiziksel ve sosyal ortami havaalanlan saglamaktadir. Hava tasnnacthgi sisteminin son

kullamcilannm yolcular ve kargo sahipleri oldugu daha once belirtilmisti, Ge1eneksel

olarak havaalam urununun son kullamcilan uy temel grupta ele almmaktadir. Bunlar;

• Yolcular,

• Havayolu Isletrneleri,

• Kargo Nakliye Acente1eridir.

Ancak gunumuzde bu anlayis degismekte, emniyetli ve etkin bir ucusun

saglanmasi icin siirecte yer alan tiim bireyleri ve her turlu isletmeyi havaalam

kullamcisi olarak degerlendirme geregi ortaya cikmaktadir. Son kullamciya ek olarak

yer hizmeti kuruluslan, ikram isletmeleri, tur operatorleri ve seyahat acenteleri gibi

turizm kuruluslan, ticari urun satan isletmeler ve yolcular icin sunulan diger hizmetleri

saglayanlar havaalam kullamcilanndan bazilandir, Bunlara ek olarak yolcularm yarn

sira karsilamaya ve ugurlamaya gelenler ile havaalam cahsanlan gibi yeni musteri

gruplan tammlanmakta ve bunlar havaalam kullamcilanna eklenmektedir.

Havaalanlannda verilen hizmetin cesitliligine bagli olarak farkh isleticilerin ve

kullamcilann devreye girmesi ile havaalam kullamcilan da cesitlenebilmektedir. Hatta

gtiniimiizde hava tasimaciligi surecinin bir parcasi olmaksizm ziyaret amaciyla

havaalamna gelenler, potansiyel bir hedef pazar olarak degerlendirilmekte ve havaalam

21 Anne Graham, Managing Airports: An International Perspective (2nd Edition. Amsterdam: Elsevier
Butterworth Heinemann, 2003), s. 7.
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kullamcilanna dahil edilmektedir. Bu konu uzerinde, deger odakh yonetim ele almirken

daha aynntih durulacaktrr.

4. HAVAALANI BOLUMLERi

Hava ve yer Ula~lID1 arasmdaki degisimin gerceklesmesinde bir arayiiz olarak

hizmet goren havaalam sistemi temel olarak havasahasi, hava tarafi (ucus hatti) ve

terminal ile diger isletme alanlan olmak iizere iie; alt sistemden olusmaktadtr.r' Ancak,

havasahasi daha cok hava trafik kontrol sisteminin bir alt elemam oldugundan,

havaalam altyapisi ele ahmrken genellikle iki bolumden olustugu kabul edilir. Bunlar; 23

• Ucus hatti (hava tarafi) ve

• Terminal hatti (kara tarafij'dir.

Sekil 3'te havaalanmm genel yapisi ortaya konulmustur,

4.1. Havaalam U~u~ Hartl

Havaalarn ucus hatti, hava tarafi olarak da adlandinlmakta olup; ucaklann inis

kalkislanru gerceklestirdikleri pistler ile pist ve terminal arasmdaki yer hareketleri icin

kullamlan taksiyollan, ucak bekleme alanlan ve yolculann ucaga binip indikleri, aym

zamanda ucaklann park ettigi apron ve kapi alanlanndan olusmaktadir, Pist kullamrm

iizerinde onemli etkisi bulundugundan havaalamm cevreleyen hava sahasi da havaalam

ucus hattmm bir bolumu olarak kabul edilmektedir.24

Pist

Pist, bir havaalam arazisi iizerinde ucaklann inis ve kalkislan icin hazirlanrms,

dikdortgen biciminde bir saha olarak tanrmlanmaktadir.f Bir havaalamndaki pistlerin

sayisi dogrudan trafik hacmine baghdir. Bununla birlikte pistlerin sayisim, ozelliklerini,

yerlesimini ve dogrultusunu etkileyen cok sayida faktor bulunmaktadir, Bunlann en

onemlileri bu alandaki hakim ruzgar ve gorU~ durumu, havaalamnda kullamlacak

operasyonun tipi ve havaalamm kullanacak ucaklann ozellikleri, havaalam gelisimi icin

22 Hee King Jim ve Zeph Yun Chang, "An Airport Passenger Terminal Simulator: A Planning and Design
Tool", Simulation Practice and Theory. 6 (1998), s. 387-396.
23 Alexander T. Wells and Seth B. Young, Airport Planning and Management (5th Ed., New York:
McGraw-Hill, 2004), s.100.
24 Wells and Young, a.g.e., s.100.
25 Annex 14, s.3.
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mevcut alamn buyuklugu, bicimi ve havasahasi kisrtlamalan, havaalammn cevreye

etkisi, havaalam bolgesindeki arazi kullammmm elverisliligi ile arazi maliyetleridir.i"

Taksiyolu

Terminal ve hangar gibi havaalammn degisik bolumleri ile pist arasmda

ucaklann taksi hareketi icin olusturulan ve hava meydammn bir bolttmunu diger

bolumune baglamak amaciyla insa edilmis yollara taksiyolu denilmektedir.27

Paralel taksiyollan, giris ve cikis taksiyollan ile hangar ve apron taksiyollan

seklinde adlandmlan farkh islev ve yapiya sahip taksiyollan mevcuttur. Taksiyollanmn

temel islevi pistler ile terminal sahasi ve servis hangarlan arasmdaki baglantiyi

saglamaktir. Bir havaalammn en yiiksek kapasite ve verimliligi saglamasi pistler, yolcu

ve kargo terminalleri ve ucak koruma ve bakim alanlan arasmdaki ulasimda minimum

hareket, minimum zaman ve yakrt tuketimi ile list diizey ernniyetin elde edilebilecegi

dogru dengenin saglanabilmesine baghdH. 28

Pistler ve taksiyollan havaalammn en az esneklige sahip elemanlandir ve

bundan dolayi havaalammn gelistirilmesinde oncelikle planlanmasi gereken

elemanlardir, Ucak hareketlerinde gelecege yonelik ongoruler, trafigin yapisi, ucak

tipleri ve diger faktorler pist ve taksiyollanmn boyutlan ile planlamasuu etkilemektedir.

Bekleme Alam

Bekleme alam, ucusa baslamadan once ucaklann kalkistan onceki son

kontrollerini tamamladiklan ve kalkts izni icin bekledikleri pist girisine yakm

taksiyoluna bitisik alanlardir. Bir bekleme alam iki ila dort ucagi alabilecek kadar genis

olmahdir ki, boylece arkadaki ucagm sorunlu oldugu icin beklemekte olan ucagi

gecerek kalkabilmesi olanakh olabilir. Bekleyen bir ucak icin aynlan alan ucagm

buyuklugune ve manevra kabiliyetine baghdir. Bekleme alamna alternatif olarak paralel

gecis taksiyolu kullamlabilmektedir. Havaalanlan ozellikle piste hizmet veren cift

paralel taksiyolunu bu amacla kullanabilmektedir.

26 Annex 14, s.5; lCAO, Aerodrome Design Manual, Part 1 Runways (2nd Edition. Montreal: lCAO
Publications, 1984), s. 1-5; Joseph 1. Daniel, "Benefit-Cost Analysis of Airport Infrastructure: The Case
ofTaxiways", Journal of Air Transport Management. Vo1.8, Is.3, (May 2002), s.149 - 164.
27 Annex 14, s.10
28 ICAO, Aerodrome Design Manual, Part 2 Taxiways, Aprons and Holding Bays (3rd Edition.
Montreal: lCAO Publications, 1991), s. 1- 4.
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Bekleme Apronlari

Bekleme apronu, ucaklann gecici parklan icin terminal sahasma yakm bir

bicimde konumlandmlmis nispeten kucuk apronlardrr. Bazi havaalanlarmda yogun

zamanlarda ucaklara hizmet veren kapi sayilan yeterli olmadigmdan kapilar bosalana

kadar ucaklann bekletilmesi amaciyla bekleme apronlan kullamhr. Kapasite ve talebin

eslesmesi durumunda bunlara gerek yoktur. Ancak talepte yasanabilecek dalgalanmalan

ongormekte gucluk cekiliyorsa gecici park alam gerekli olabilir. 29

Apron

Havaalamnda ucaklann park etmesi, yakrt ikmali, yiik, posta, kargo, yolcu

. indirme - bindirme islemleri ve ucak bakim islemleri icin kullamlan alanlardir.'" Bir

havaalamnda verilen hizmet tiirlerine bagh olarak, farkh amaclarla yolcu terminali

apronu, kargo terminali apronu, ucak park, servis ve hangar apronlan ile genel havacihk

apronlan bulunabilmektedir.31

Hangarlar ve Baknn Tesisleri

Hangarlar ucaklann periyodik ve acil bakimlannm yapilmasi ve uzun siireli

konaklamalan amaciyla ozel olarak duzenlenmis kapah alanlardir. Havaalanmda

sunulan bakim ve onanm hizmetinin czelliklerine, havaalamndaki bakim ve konaklama

hizmetlerine olan talebe, hangar alam icin kullamlabilecek arazi buyuklugune ve

finansman gereksinimine gore hangarlann sayr ve buyuklugu degisebilmektedir.Y

4.2. Havaalam Terminal Hartl

Havaalam terminal tesisleri havaalanz kara tarafi olarak da adlandmlmakta olup

yolcu bindirme ve bekleme alanlan, bilet sans yerleri, bagaj teslim kolayhklan,

restoranlar, magazalar ve araba kiralama hizmetleri gibi hizmetleri iceren terminal

binasi ile havaalamna ulasim sistemini ve arac park kolayhklanm da icermektedir.

29 Robert Horonjeff ve Francis X. McKelvey, Planning and Design of Airports (4th Edition, Boston:
McGrawHill, 1994), s.259.
30 Annex 14, s.3.
31 Aerodrome Design Manual, Part 2, s.45.
32 Laurence E. Gesell, The Administration of Public Airports (3rd Edition. Arizona: Coast Aire
Publications, 1992), s.68.
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Kargo ve postanm yiiklenmesi, islenmesi ve bosaltilmasi ise terminal binasimn farkh bir

bolumunde ya da ayn bir terminalde gerceklestirilmektedir.Y

Yolcu Terminal Binasi

Havaalam yolcu terminal binasi yolcularm hava ulasirm ile kara ulasnm

arasmdaki baglantisim saglayan birimdir. Terminal binasi farkli havaalam

kullamcilannm bircok gereksinimine hizmet etmektedir. Terminal, yolcular icin bilet

kontrol (check-in), giivenlik ve giimriik kontrolleri ile bagaj siireclerinin

gerceklestirildigi alanlar olrnalanmn yam sira ucuslar arasmda bekleme ve transfer

olanaklanm, ahsveris ve diger olanaklan saglamakta ve cogu zaman ulkeye giris kapisi

islevini gormektedir. Havaalanlanmn aym zamanda bulunduklan bolge ve iilke icin

ekonomik islevleri de bulunmaktadir. Bundan dolayi havaalanlan, yolculann yamnda

havayollan, havaalam yatmmcilan ve resmi kuruluslar gibi tiim taraflar adma

faaliyetlerini etkin ve karli bir bicimde surdurmek durumundadlr.34 Havaalam terminal

planlamasi yapihrken yolcu rahatligi, operasyonel etkinlik, yatmm miktan, olasi

gelismelere uyum saglayabilme ve estetik gorimiim gibi faktorler arasmda kabul

edilebilir bir denge saglanmahdir.f Sekil dte uluslararasi giden ve gelen yolcu ve bagaj

icin Akis Sureci yer almaktadir,

Terminal guvenligi konsepti olan havaalam terminallerinde terminale ulasan

yolcunun terminal girisinde ilk gtrvenlik taramasmdan gecirildikten soma check-in

islemine gecmesi gerekmektedir. Bircok ulkede guvenlik kontrolleri terminal girisinde

degil, ucus oncesi yapilmaktadir. Terminale gelen bir yolcunun ucus icin oncelikle

yaptmnasi gereken islem bagaj kontrol ve bagaj teslimidir. Bu islemler havayolunun

sorumlulugunda olmakla birlikte, terminalde bu islemler icin yeterli alanlann aynlmasi

gereklidir. Bu sureclerden gecen yolcular giimruk ve giivenlik kontrollerinden gecerek

kapilara dogru yonlendirilmektedirler.

Yolcu bekleme alanlan terminalin diger bir bolumudur. Genel anlamiyla

"bekleme alanlan" ifadesi terminal icindeki tum kullamlabilir bekleme yerlerini ifade

etmekle birlikte, yolculann ucaga binmek mere beklemeleri amaciyla tasarlanmis,

yolculann guvenlik kontroliinden gecirilerek iceri alindigi ve kapilann hemen onunde

33 Wells and Young, a.g.e., 8.100.
34 Neufville ve Odoni., a.g.e., s.559.
35 Wells and Young, a.g.e., s.208-209.
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yer alan salonlara da bekleme alanz ya da ucaga binis (boarding) salonu adi

verilmektedir. Bazi havaalanlarmm tasanmmda bekleme alanlan ucaga binis

salonlarmm dismda yapilandmlnusnr. Ancak belirli bir kapiyt kullanacak yolcunun

ucaga binis stirecini (boarding) kacirmamasi icin bu alanlar yeterli yakmliktadrr.i''

>»
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Kontrolii ~

~> >c:u

»
GidenYoleu
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Giimriikvc Gocmenlik
hlcmlcri

I >
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Sekil zl. Havaalanlarmda Yolcu ve Bagaj AkI~ Sttreci

Havaalam UyU~ hatti ile terminal arasmdaki baglanti terminal apronu ya da ramp

apronu adi verilen bolumde baslamaktadir. Bu alan ucak park pozisyonlanm ve kapilan

icermektedir. U yale park pozisyonu, ucaklann yolcu ve bagaj bindirme ve indirme

faaliyetlerini gerceklestirmeleri ve hizmet almalan amaciyla belirlenmis ve her bir ucak

icin tahsis edilmis sahalardir, Kapilar (gate) ise, yolcularm terminal ve ucak arasmdaki

gecislerini saglayan, numaralanrms giris yI1a~ noktalandir, Ucagm park pozisyonu

terminalden uzaksa, terminal ile ucak arasmdaki baglanti yiiriiyerek ya da apron

araclanyla gerceklestirilirken; ucagm terminale yanasmasi durumunda yolcular aprona

inmeksizin korukler aracihgiyla gecis yapabilmektedir.V Gelen yolcu icinse stirec tam

36 Transportation Research Board National Research Council, Measuring Airport Landside Capacity
(Washington, D.C.,1987), s.61.
37 Measuring Airport Landside Capacity, s.61.
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tersi yonde islemektedir. Yolcu ile ilgili tum surec farkli isletmelerin kendi islevlerini

gerceklestirmesi ile bir zincirin halkalan seklinde gerceklestirilmektedir.

Havaalam Yer Ulasun Tesisleri

Terminal bolumu icindeki yer ulasim tesisleri terminal binasma yaya olarak

giren ya da cikan yolcunun otomobil, rayh sistem ya da baska ulasim araclan vasrtasiyla

sehir ulasimmm saglanmasmi kolaylastirmaktadir. Yer ulasnn tesisleri terminal binasi

onundeki kaldmm (curbside), yaya yollan (pedestrian walkways), otoparklar, arac

yollan ile servis yollanm kapsamaktadir."

5. HAVAALANI FAALiYETLERi

Havaalam canst altmda temel havaalam hizmetleri, yer hizmetleri ve ticari

faaliyetler olmak mere liC; grupta." incelenebilecek genis bir hizmet ve kolayhk

ye1pazesi sunulmaktadrr. Bu faaliyetler asagrda kisaca aciklanrmstir:

• Temel Havaalanz Hizmetleri: Temel operasyonel hizmetler olarak da

adlandmlan bu grupta yer alan hizmetler birincil olarak ucagm ve havaalam

kullamcisinm emniyeti ile ilgilidir. Bu hizmetler ucagm yaklasma ve inisinde

gerekli alan hava trafik, meteoroloji, iletisim, polis ve ozel giivenlik, itfaiye,

ambulans, arama kurtanna, pist ve binalann bakim hizmetlerinden olusmaktadir.

Temel havaalam hizmetleri emniyet acismdan onemlerinden dolayi, cogu kez

ilgili devlet birimlerince ya da dogrudan havaalam isleticisince saglanmaktadir.

• Yer Hizmetleri: Havaalanlannda sunulan yer hizmetlerinden bir kismi

dogrudan ucakla ilgili olup; temizlik, gUC; kaynagi saglanmasi ve bagaj ya da

kargonun yiiklenip bosaltilmasmdan olusmaktadir. Ucus operasyon ve yolcu

trafik gibi diger yer hizmetleri ise daha cok trafikle ilgili olup yolcu, bagaj ve

kargonun ilgili terminallere ve ucaga gonderilmeleri surecinin cesitli asamalanni

kapsamaktadrr.

38 Federal Aviation Administration (FAA), Advisory Circular (1988), s.16; Hatice Kilciikonal,
"Havaalam Guvenligi ve Sabiha Gokcen Uluslararasi Havaalam Guvenlik Sistemi Icin Bir Model
Onerisi", (Yaymlanmarms Doktora Tezi, Anadolu Universitesi SBE, 2001), s.17-18.
39 Doganis, 1992, a.g.e., s.7-10.
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• Ticari Faaliyetler: Bu faaliyetler yolcularm ve havaalamm kullanan

diger musterilerin gereksinimlerini karsilamak amactyla sunulan ticari fuiin ve

hizmetlerden olusmaktadtr. Bunlar dogrudan havaalam yonetirnince

sunulabilecegi gibi, baska isletmecilere de devredilebilmektedir.

Havaalanlarmda sunulan hizmet cesitleri Tablo 1'de gosterilmistir.

Tablo 1. Havaalam Faaliyetlerinin Simflandmlmasi

• Diger faaliyetler

• Hava trafik kontrol

• Meteoroloji

• Haberlesmc-ve U9U~ bilgi
sistemleri

• Polis ve giivenlik

• Itfaiye, ambulans ve ilkyardim
hizmetJeri I

Pist, apron ve taksiyolu bakmu I

I

• Temsil

• Yoleu trafik

• Yiik kontrolii ve haberlesme

• Ramp: Ramp, kargo ve posta,
ucak temizlik, birim yiikleme
gereclerinin kontrolii

• Ucak hat bakim: Ucak hat bakim,
yakrt ve yag

• U9u~ operasyon

• Ulasim

• lkrarn servis

• Gozetim ve y6netim

• Ucak 6zel giivenlik hizmet ve
denetimi

• Vergisiz magazalar

• Diger magazalar

• Restoran ve kafe1er

• Eglence hizmetJeri

• Oteller

• Bankalar

• Araba kiralama ve park
hizmetJeri

• Toplanti ve iletisim
kolayhklan

• Kuafor, kuru temizleme vb.
kisisel hizmetler

• Rekliim etkinlikleri

• Diger faaliyetler

Havaaltk Hizmetleri Havacthkdtst Hizmetler

Anil Kapur, "Airport Infrastructure The Emerging Role of Private Sector" World Bank Technical
Paper. No: 31, (Washington.D.C.: World Bank Institute, 1995), s.16; Ofelia Betancor ve Roberto
Rendeiro, "Privatization and Regulation of Transport Infrastructure Guidelines for Policymakers and
Regulators-Airports" Ed. Antonio Estache and Gines de Rus, WBI Development Studies
(Washington.D.C.: World Bank Institute, 2000); Norman Ashford, H.P.Martin Stanton ve Clifton A.
Moore. Airport Operations. (2od Edition. ingiltere: Airlife Publishing Ltd., 1997), s.220 ile
"Havaalanlan Yer Hizmetleri Yonetmeligi" (SHY-22), Resmi Gazete tarih: 28.08.1996, Sayi: 22741
referans almarak uyarlannnsnr.

Tabloda da goruldugu gibi ilk iki grupta yer alan hizmetler havactlik hizmetleri,

iic;iincii gruptakiler ise havactlik dtsi hizmetler olarak adlandmlmaktadir, Havacihk

hizmetleri genel olarak ucak operasyonu, yolcu ve kargo ile ilgili siirecler iizerinde

odaklamrken; havacihk disi hizmetler terminal ya da havaalam arazisi iizerinde verilen
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ticari amach hizmetlerle ilgilidir. Ancak her havaalam icin kesin aynmlar

yapilamayacagi ve tablonun genel bir suuflamayi gosterdigi unutulmamahdir.

6. HAVAALANLARINDA MULKiYET VE i~LETiM YAPISI

Gecmisten gtmumuze havaalan1an biiyiik olcude merkezi ya da yerel

yonetimlerin miilkiyeti ve isletirni altrnda faaliyet gosteren kuruluslar olarak

gorulmuslerdir. Ancak 6zellikle son ceyrek yuzyilda hava tasimacihgi sektoninti

etkileyen serbestlesme, ticarilesme ve ozellestirme egilimleri havaalanlanru miilkiyet ve

isletim yapisim degistirmeye devam etmektedir. Bu degisim henuz cok yaygrn

olmamakla birlikte havaalam sektorunde yasanan kuresellesmenin etkisiyle yayilma

hizmm daha da artmasi beklenmektedir.

Cesitli kaynaklarda havaalam miilkiyet ve isletim bicimleri acismdan farkh

smiflamalar yapildigi gorulmektedir. Bunun nedeni uygulamalann iilkeden iilkeye ve

hatta aym ulke icerisinde cesitlilik gostermesidir. Aslrnda gunumuzde diinya capmda

havaalanlanmn mulkiyet ve isletim yapisi, devlet ile ozel sektor arasrnda cesitli

duzeylerde yer alan bir gorunum sergilemektedir. Bunlar asagidaki gibi ozetlenebilir.l"

• Tamamen kamu otoritesi altmda,

• Kismi ozellestirme,

• Tamamen ozellestirme.

Bu gorunume paralel olarak havaalanlarmm mulkiyet ve isletim bicimleri Tablo

2'de goruldugt; gibi tiC; ana baslik altrnda toplanabilir;

• Mulkiyeti ve isletimi devlete ait havaalanlan,

• Devlet ve ozel tesebbus ortak mulkiyetinde ve isletimindeki havaalanlan,

• Ozel miilkiyete ait havaalanlandir.

40 Ian Humphreys, "Privatisation and Commercialisation Changes in UK Airport Ownership Patterns",
Journal of Transport Geography, Volume.7, (1999),121-134.
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Tabla 2. Havaalam Mulkiyet ve Isletim Bicimleri

• Merkezi Karnu Miilkiyeti ve

lsletimi

• Karnu Millkiyeti ve Ticari

Odakh Kamu Sirketlesrnesi

• Bolgesel veya Yerel Yonetim

Miilkiyeti ve lsletimi

• Blok sans,

• imtiyaz devri,

• Proje finansmam yoluyla ozellestirme,

;; Yonetim sozlesmeleri,

• Ortak Girisim Sirketleri

Bu konudaki aynntih bi1gi icin baknnz: Doganis, 1992, a.g.e., s.11-14; Kapur, a.g.e., s.17-18; Betancor
ve Rendeiro, a.g.e., s.54-62 i1e Neufville ve Odoni, a.g.e., s.217-225.

Miilkiyeti ve Isletimi Devlete Ait Havaalanlari

Havaalanlanmn halen bircok iilke icin kamusal hizmet kapsammda olmasi

nedeniyle, havaalam miilkiyet ve isletiminin en yaygm bicimi olarak kamu miilkiyeti

goriilmektedir. Kamu miilkiyeti altmdaki havaalanlanmn isletimi, diinyada genellikle lie;

degisik yapi seklinde ortaya cikmaktadir. Bunlar;

• Merkezi Kamu Mulkiyeti ve Isletimi,

• Kamu Miilkiyeti ve Ticari Odakli Kamu Sirketlesmesi,

• Bolgesel Yonetim Miilkiyeti ve lsletimidir.

Bu uygulamalarm her biri asagida kisaca aciklanrmstir.

Merkezi Kamu Miilkiyeti ve Isletimi: Dimyada havaalanlannm buyuk bir

cogunlugu dogrudan merkezi hukumetlere ait olup, merkezi hiikiimetler tarafmdan

isletilmektedir, Bu, devletin bir kurumunun iilkedeki tum sivil havaalanlanmn

miilkiyetine sahip olmasi ve isletiminden sorumlu olmasi seklinde uygulanmaktadir.

Genellikle Ulastirma Bakanhgma bagli olarak faaliyet gosteren bir sivil havacihk birimi

ya da havaalam yonetimi bu gorevi yerine getirmektedir. Bazi iilkelerde bu birimin

Savunrna Bakanligma bagli olmasi ve askeri yonetimlerce isletilmesi havaalanlarmm
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iilke savunmasi icin stratejik 6nemlerini halen koruduklanni gostermektedir. Kamu ve

ozel sektor miilkiyetinin farkh ozellikleri arasmda temel teskil eden ozellik, merkezi

yonetimlerin mulkiyet ve isletimindeki havaalanlarmm fmansmanlarmda dogrudan

devlet veya dolayh olarak resmi finans kuruluslanndan sagladiklan kaynaklan

kullanmalan ve ozel finansmandan yararlanamamalandrr. Merkezi isletimin etkinlik ve

karhligmm dunya genelinde pek az havaalanmda saglanabilmis olmasi pek cok

hiildimeti havaalanlan icin farkh isletim modelleri aramaya yoneltmektedir,

Kamu Mii1kiyeti ve Ticari Odaklt Kamu $irketle§mesi: Bazi merkezi ve yerel

yonetimler, envanterlerindeki thavaalanlannm daha fazla otoriteye sahip oImalan

halinde daha iyi isletilecegi fikrinden hareketle, soz konusu havaalanlanmn

isletimlerini, mulkiyeti kendilerinde kalmak sartiyla, olusturduklan ozerk statuye sahip

sirketlere devretmektedirler. Havaalanlarmda yonetsel ve finansal ozerkligi saglamak ve

buyuk caph finansman gereksinimini karsilayabilmek icin ozel sennaye piyasalanna

girisi kolaylastirmak amaciyla havaalam kamu sirketleri (airport public corporations)

olusturulmaya baslanrmstir. Hukuksal yapisi iilkeden iilkeye degismekle birlikte bu

kuruluslann temel amacr daha profesyonel bir yonetim anlayisi ve kadrosunu

saglayabilmektir. Ornegin 1966'da kurulan ingiliz havaalam kurulusu (British Airports

Authority-BAA) ticari odakh ilk ulusal havaalam isletmeciligi sirketidir. 1970'li ve

1980'li yillarda ispanya (AENA) ve irIanda (Aer Rienta of Ireland) gibi cesitli iilkelerde

kamuya ait havaalam isletmeciligi sirketleri kurulmustur,

Biilgesel Yiinetim Mlilkiyeti ve Isletimi : Merkezi ve/veya federal miilkiyet ve

isletime altematif olarak eyalet ve belediye gibi yerel yonetimlerin havaalam miilkiyeti

ve isletimine sahip olmasi, ozellikle A.B.D., ingiltere ve Fransa gibi iilkelerde yaygm

olarak kullamlan bir modeldir. Asin merkeziyetci hiildimet yapilanmasindan dolayi

gelismekte olan iilkelerde bu modelin uygulanmasma pek rastlanmamaktadrr. Bolgesel

ekonominin bir uyaram olarak isletilen havaalanlarmm bazilan "kar amacsiz" olarak

isletilmektedir, Bolgesel mulkiyete sahip havaalanlarmm isletimi de ulkeler arasmda

farkhhk gosterebilmektedir, Havaalanlan belediye meclislerinin havacilik boliimleri

ve/veya ozel kuruluslar tarafmdan isletilebilecegi gibi; bir ya da birden fazla

havaalanmm isletiminden sorumlu bolgesel havaalam isletmesinin olusturulmasi da

olanakhdtr. Paris'in dart havaalanmi isleten Aeroport de Paris (ADP) ve New York
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cevresindeki ue; havaalam ile aym zamanda limanlarm da isletiminden sorumlu olan

Port ofNew York and New Jersey bu isletim biciminin omekleridir.

Devlet ve Ozel Tesebbtis Ortak Miilkiyetinde ve Islerimindeki Havaalanlari

Havaalaru mulkiyet ve isletiminde devletin yam srra ozel isletmelerin de rol

almaya baslamasi ile havaalam sektorunde czellestirmeden bahsedilmeye baslanrrusnr.

Ozellestirme, isletmenin yonetim, sermaye ya da midkiyet yapilanndan bir ya da

birkacmdaki degisimlerle gerceklesmektedir." Havaalam sektorunde ozellestirme

yontemlerinin kullammi kisrtli olup, aym zamanda tek bir model bulunmamaktadir, Bu

nedenle ozellestirme ile ilgili tek bir tamm ve tek bir teori ortaya konmasi giic

ohnaktadrr. Ashnda tam bir ozellestirme yerine, ozel sektor isletmeciliginin kamunun

miilkiyet ve isletimindeki havaalanlarma cesitli duzeylerdeki yayihmmdan soz edilmesi

daha dogru bir yaklasimdir. Cunku "ozellestirme" kelimesi cogu zaman "kamu

isletmelerinin saus yoluyla tamamen ozel isletmeler haline donusturulmesi" seklinde

algilanmaktadir, Oysa havaalam sektoru icin pili ozellestirme marjinal diizeyde

gerceklesmektedir.f Ozellestirme terimi havaalanlan icin dusunuldugunde devletin,

miilkiyetindeki mal ya da hizmetlerden sadece sans yoluyla degil, aym zamanda

kamu/ozel ortakligi ve kiralamalar yoluyla feragat etmesidir.43 Gercek anlamda

ozellestirmeden bahsedebilmek icin uygulamaya konu olan kamu iktisadi tesebbusunun

en az %51 'inin kamudan ozel tesebbusun eline gecmesi gerekmektedir. Ancak

havaalam sektoru icin bircok durumda %51 miilkiyet transferinin gerceklesmedigi

ancak, ozellestirme mantigma dayanan ve ozellestirme benzeri uygulamalar olarak da

adlandmlan uygulamalann havaalam ozellestirmesi bashgi altmda incelendigi

gorulmektedir.l" Dunya capmda genel olarak serbestlesme ve ticarilesme surecinin

etkisiyle gelisen havaalam ozellestirme egilimlerinin kismi ozellestirme seklinde ortaya

e;lktlgl gorulmektedir. Boylece devletler havaalam gibi biiyiik yatmmlar ttzerinde az da

olsa bir payr ellerinde tutmakla gtivence saglamayi tercih etmektedirler. Farkli

41 Kapur, a.g.e., s.22.
42 Aym.
43 Cern Galip Ozenen, Havaalam Yatmmlarmda Ozelle~tirmeDiinyadaki Uygulamalar ve Tiirkiye
Iein Oneriler, DPT Uzmanlik Tezi, (Ankara: 1ktisadi Sektorler ve Koardinasyon Genel Mudurlugu
Altyapi ve Hizmetler Dairesi, Yaym No: DPT: 2666, 2003), s.48.
44 Karhan Oyman, "Havaalam Yonetim Modeli ve Isleyis Sisternleri". (Yaymlanmarms Doktara Tezi,
Anadolu Universitesi SBE, 1998), s.108, 111.
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smiflandrrmalar olmakla birlikte; genel olarak havaalanlarmda uygulanan ozellestirme

yontemlerini altr bashk altmda incelemek olanakhdir. Bunlar.l"

• Hisse senedi arzi,

• Blok sans,

• imtiyaz devri,

• Proje fmansmam yoluyla ozellestirme,

• Yonetim sozlesmeleri,

• Ortak girisim sirketleridir,

Hisse senedi arzi: Havaalam yatmmlannm finansmamnda havaalam sirketinin

sermaye paylanndan yararlamlmasidir. Havaalam hisselerinin tamammm ya da bir

boltimiiniin hisse senedi piyasalannda islem gormesi ile yatmmlar icin devlet

kaynaklanna gereksinim ortadan kalkmakta ve aym zamanda ekonomik risk yeni

yatmmcilarla paylasilmaktadir. Yiiksek biiyiime potansiyeli, giris kosullanmn

yuksekliginden kaynaklanan simrh rekabet ve ticari frrsatlar potansiyeli havaalanlanm

sermaye piyasalan icin cazip yatmm alanlan haline getinnektedir. Tek bir yatmmcnun

sirketin onemli bir kismmi ele gecirmesini engellemek icin almabilecek en yuksek hisse

miktan konusunda smirlar getirilmekte ve ulusal cikarlarm korunmasi gerekcesiyle

hiikiimetlere ait bir "altm pay" birakilmaktadir. Ornegin ingiltere'de 1987 yilmda %100

oramnda halka arz edilen BAA icin, bireysel sahip olunabilecek hisse payr %15 ile

smrrlandmlrrustrr. Tamamen ohnasa da belli oranlarda hisse senedi arzi, hisse

sahiplerinin yatmmlannm karsihgmi verme zorunlulugu ile etkin bir yonetime olanak

tammaktadrr. Aym zamanda cahsanlara sirket hisse1erinden verilmesi yoluyla da

cahsanlann daha etkin cahsmasi saglanabilmektedir.

Blok saus: Bu yontemde havaalamnm tamami va da bir bolumu ticari bir ortaga

ya da yatmmcilar konsorsiyumuna sanlmaktadir, Bu satislarda yatmmcmm finansal

yeterliligi yanmda yonetim ve teknoloji uzmanhgma sahip olmasi da goz onunde

tutulmaktadir. Boylece pasif yatmmcilar yerine stratejik ortaklarla isbirligi yapilmakta

ve havaalanmm daha etkin yonetimi saglanmaktadir, Havaalanlannm uzun donemli

kiralamalarla stratejik ortak ya da konsorsiyumlara kiralanmasi uygulamalan da bu

kapsamda ele ahnabilmektedir, Bu stratejik ortaklar da genellik1e baska iilkelerdeki

45 Graham, a.g.e., 8.18-26; Kapur, a.g.e., 8.22-26.
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basanh havaalam sirketleri olmakta ya da konsorsiyumda bu ozelliklere sahip bir

havaalam sirketi bulunmaktadrr.

Imtiyaz devri: Bu yontemde havaalam yonetimi, belirlenmis bir siire icin, bir

imtiyazi satmakta ya da kiralamaktadrr. 20-30 yilhk siirelerle yapilan bu devir isleminin

uygulamasi farklihklar gostermekle birlikte, genellilde bir taban iicrete ek olarak yilhk

ucretin belli oranmda yatmm ve/veya odeme garantisi istenmektedir. imtiyaz devri

ozellikle hiikiimetlerin kamuya ait varhklan tamamen ozel sektore brrakmak istemedigi

ve kontrolii elinde tutmayi arzuladigi ulkeler icin cazip bir modeldir. 1990'larda bircok

Giiney Amerika iilkesinde bu sekilde devir anlasmalan imzalannnstrr.

Proje finansmant yoluyla tizellestirme: Cesitli uygulama sekilleri olan proje

finansmam yoluyla ozellestirme yaklasimlannm en cok bilineni Yap-Islet-Devret (YiD)

(Build-Operate-Transfer-BOT) modelidir.46 Bu modelde ozel yatmmci bir havaalanrru

ya da terminal gibi havaalamnm belli bir kolayhgmi insa etmekte ya da gelistirmekte ve

daha soma belirlenmis bir zaman diliminde bu kolayligi isletme hakkmi elde

etmektedir. Havaalam yatmmlan icin dunyanm cesitli yerlerinde genellilde bu siire 20

50 yil arasmda degisen uzun vadeleri kapsamaktadir. Tiirkiye'de ise bu uygulamanm 3

15 yil arasmda degisen cok kisa siireli omekleri vardir/" Bu yontemde ozel sirket, temel

46 Bu konuda aynntih bilgi icin bkz: Ergun Kaya ve digerleri, Havaalanlarmda Yap Islet Devret
Uygulamalan: Antalya ve Atatiirk Havalimanlarmdaki Uygulamalarm Degerlendirilmesi,
(Eskisehir: T.C.Anadolu Universitesi Yaymlan No.1649, Sivil Havacilik Yiiksekokulu Yaymlan No. 13,
2005).
47 Tnrkiye'de halen Y1D sureci "devret" asamasi ile tamamlanmis bir, isletilmekte olan bes ve ihale
edilmis bir adet havaalam YID uygulamasi bulunmaktadrr. istanbul Ataturk Havalirnam Yeni Dis Hatlar
Terminali ve Kath Otoparki YiD Projesi 10 Ocak 2000'de hizmete girmis, tesisin 3 yI1 8 ay 20 gun
normal isletim snresi ilave tesis insaan ile 13 ay 15 gun uzanlnns olup 7 Temmuz 2005'te dolmustur,
Yapilan uzun donemli kiralama ilIalesini kazanan Tepe-Akfen Ortakligi (TAV), Ataturk Havalimam iy 
Dis Hatlar ve Genel Havacihk Terminalleri ile Kath Otoparkim 15.5 yilhgma isletme hakkmi alnnstir.
YiD modeli ile finansmam saglanmis ve isletilmekte olan projeler; Antalya Havalirnanmda iki terminal;
Ankara; Izmir ve Dalaman Terminalleridir:

• Antalya Havalirnam DI~ Hatlar Terminali I: 1 Nisan 1998'de hizmete girmis Baymdrr Holding
Fraport ortakhgi tarafmdan isletilmekte olup, isletim suresi 9 yildir, Bu projede baslangicta
damsman sirket olan Fraport once %50 ortak olmus daha sonra da Baymdrr hisselerini tumuyle
devralrrnsttr.

• Antalya Havalimam DI~ Hatlar Terminali II: Antalya'da 4 Kasun 2003 tarilIinde yapilan ikinci
terminal ilIalesini 34 ay 27 gun ile en kisa isletim suresini veren Celebi-Kazak (AtmaJAtyrau
Havalirnam ve Tasnna A.S.) konsorsiyumu kazannnstir. Yapim asamasmda olusturulan Celebi
IC (Iotas) ortakligi tarafmdan terminal isletilmektedir,

• 12 Nisan 2007 tarihinde Antalya Havalimani 1. ve 2. Etap Dis Hatlar Terminalleri, CIP, iy
Hatlar Terminali ile bu terminallere ait mutemmimlerin isletme hakki icin yapilan ihaleyi
Fraport-Ictas Ortak Girisim Grubu kazanmis ve 17 yI1 3 ay 17 gun siire ile tesislerin kiralama
hakkmi elde etmistir,
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olarak ticari riski iistlenmekte ve buna karsihk yatinmdan elde edilen gelire sahip

olmaktadir. Bazi durumlarda garantiler verilmesi de soz konusudur. Imtiyaz suresi

bitiminde hukumet gelistirilmis havaalam yatmmmi devralmakta veya farkh bir

yontemle isletme suresi uzatilabilmektedir. Proje finansmam yoluyla ozellestirmenin

degisik uygulamalan mevcuttur:48

• Yap- Islet-Devret (Build-Operate-Trans fer-BOT)

• Yap-Devret (Build-Transfer-BT)

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

• Tasarla-Yap-Islet-Finanse et (Design-Contruct-Manage-Finance-DCME)

• Kirala-Gelistir-Islet (Lease-Develope-Operate-LDO)

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

• Iyilestir-Sahip ol-Devret (Rehabilitate-Own-Transfer-ROT)

Yiinetim siizlesmeleri: Havaalam ozellestirme modelleri arasmda en az radikal

olam, miilkiyet kamuda kahnak mere havaalam gunluk operasyonlannm yonetiminin

sozlesme karsihgi uzman sirketlere devredilmesidir. Bu y6ntemde devralan sirket

genellik1e havaalamnm performansi ile iliskili bir yilhk ucreti devlete odemekle

yukumludiir. Yatmmlar devlet tarafmdan iistlenilmekte ve dolayisiyla ekonomik risk

devlet ve sozlesmeye taraf olan sirket arasinda paylasilmaktadir, Ozellikle havaalam

yonetimi konusunda uzmanlasnus bircok Avrupah sirket dtmyamn cesitli bolumlerinde

yonetim uzmanhklanm bu sekilde kullanmakta ve havaalam isletmeciliginde

kuresellesme bu yolla gerceklesmektedir, Son yillarda sayilan artan uzman sirketler

arasmdaki rekabet de hukumetlerin yonetim sozlesmelerinde rekabetci avantajlardan

yararlanmalanni saglayabilmektedir. Her ne kadar havaalam finansman sorunu icin

dogrudan bir cozum saglamasa da, bu yontemle uzman sirketlerin havaalamna

• Ankara Esenboga Havalimam ic; ve Dis Hatlar Terminali: 12 Nisan 2004 tarihindeki ihaleyi 15
yil 8 ay ile en kisa isletim suresini veren Tepe-Akfen konsorsiyumu kazanrmstrr. Isletim donemi
13 Ekim 2006 tarihinde baslamrstir.

• Izmir Adnan Menderes Havalimam Dis Hatlar Terminali: 16 Agustos 2004 tarihindeki ihaleyi 6
yil 7 ay 29 gun ile en kisa isletim siiresini veren HAVA~-Baymdrr ortakhgi kazanmis,
HAVA~'m %60 hissesinin TAV tarafmdan satm almmasi ile TAV havalirnanmda soz sahibi
olmustur. 9 Eyllil2006 itibariyle terminal hizmete girmistir,

• Dalaman Havalimam Dis Hatlar Terminali: 3 Arahk 2003 tarihindeki ihaleyi 6 yil 5 ay 20 gun
ile en kisa isletim siiresini veren Aksa-Turkuaz-Manas konsorsiyumu kazanmistrr. Terminal 3
Temmuz 2006 (resmi acihs 8 Eyliil 2006) tarihinde hizmete girmistir.

• Milas-Bodrum Havalirnam Terminali: 2 Agustos 2006 tarihinde yapilan ihaleyi en uygun teklifi,
3 yil 9 ay isletme siiresi ile veren, Teknotes Teknolojik Tesisler A.~.IAerodrom Beograde
Airport ortak girisimi kazanmisnr.

48 Kapur, a.g.e., s.17-18; Betancor and Rendeiro, a.g.e., s.54-62
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getirecegi profesyonel yonetim deneyimi onemlidir. Boylece havaalanlannm tieari

gelisimi icin frrsatlar yaratmak: suretiyle havaalam icin giiclii bir nakit akisi

saglanabilmekte ve buyume icin kaynaklar artmlabilmektedir."

Ortak girisim sirketleri: Bir havaalam yatmrnmm kamu ve ozel sektor isbirligi

ile kurulan bir ortak: girisim sirketi tarafmdan gerceklestirilmesidir, Isletmeciligi de

gerceklestiren bu sirket, ozel bir isletme seklinde faaliyet gostermekte ve ilgili devlet

kurulusunun gozetim ve denetimi altmda bulunmaktadrr. Sirket kisrtli bir yonetsel ve

finansal otonomiye sahiptir. Japonya'da 1994 yihnda faaliyete acilan Kansai

International Havaalam (KIA, Japan) bu isletim biciminin ilk ornegi olmustur,

Ozel Miilkiyete Ait Havaalanlari

Mulkiyet ve isletim bicimleri yelpazesinin diger ueunda tamamen ozel mulkiyete

ve isletime sahip tieari havaalanlan bulunmaktadir. Havaalam sektorunde tam ozel

miilkiyet, genel havacihk havaalanlan arasmda daha yaygm gorulmektedir. Gecmisten

beri tieari havaalanlarmda ozel mulkiyet snnrh kalmakla birlikte, gtlnumuzde tamamen

ozel tesebbuse ait havaalanlarmm da sayismm arttigi gorulmektedir. Tamamen ozel

miilkiyet iki bicimde gerceklesmektedir, ilk olarak:, havaalam kamu sirketi olarak:

isletilen meveut bir havaalamnm tamamen ya da kismen devredilmesi soz konusudur.

ingiltere'de BAA ozellestirmesi bu sekilde gerceklesmistir, Daha kisitli kullamma sahip

ikinei yontem ise, yeni bir havaalam kolaylrgmm yapnnmda ve/veya genisletilmesinde

ozel mulkiyete basvurulmasidir, BOOT modelinin farkh uygulamalan ile ozel miilkiyet

ve isletime olanak: saglayan proje finansman modelleri bu kapsamda ele almabilir. Bu

acik uclu imtiyaz devri Yap-Sahip ol-Islet (Build-Own-Operate-BOO) ya da Satm al

Yap-Islet (Buy-Build-Operate-BBO) uygulamalan seklinde olabilmektedir. Bu

yontemlerden ilkinde, imtiyaz suresi sonunda havaalam mulkiyeti devlete

devredihnemekte; ikineisinde ise, azgelismis ya da kotulesmis havaalam kolayliklan bir

imtiyaz sozlesmesi ile devletten satm almmaktadir. Gelistirilen ve/veya genisletilen

kolayhklarm miilkiyet hakki ozel sektorde kalmaktadir. London City Airport - ingiltere

ve Freeport - Bahamalar bu finansman yontemine ornek olusturmaktadir.

49 Paul Hooper, "Privatization of Airports in Asia", Journal of Air Transport Management, 8, (2002),
s.289-300.
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Gorilldtigt; uzere havaalam mulkiyet ve isletiminde halen dunyada cok sayida

model uygulanrnaktadrr. Hangi modelin secilecegine karar vermede temel ol<;iitii, riskin

devletin de aralarrnda bulundugu cesitli taraflar arasrnda nasil paylastmlacagi

olusturmaktadrr.l" Bununla birlikte, arastirmalar gostermektedir ki, havaalam

yatmmlannda ozel sektor girisimi modelleri arasrnda digerlerine oranla daha baskin bir

model bulunmamaktadrr. Ulkelerin ve hukumetlerin amaclanna en iyi sekilde uyum

saglayacak modeller icin arastirmalar yapilmasi gereklidir.

7. BiR i~LETMEOLARAK HAVAALANININ 6ZELLiKLERi

Havaalanlanmn diger isletmelerle ortak ozellikleri bulunmakla birlikte genel

olarak, diger pek cok sektorden farkh bir yapisi oldugu da gorulmektedir. Bu ozellikler

soyle siralanabilir; 51

• Havaalanlarrnda nihai urnn bir hizmet olarak karsnmza ctkmaktadir.

• Havaalanlan yuksek oranda duzenlenmis ve ileri teknolojilerin kullanildigi

bir cevrede faaliyet gostermektedir.

• Havaalanlan politik kararlarrn etkili oldugu bir cevrede hizmet vermektedir.

• Havaalanlan uluslararasi bir cevrede hizmet vermektedir.

• Havaalanlan fiziksel olarak buyuk ve i§ surecleri acismdan son derece

karmasik isletmelerdir.

• Havaalam faaliyetlerinde genellikle 24 saat sureklilik soz konusudur.

• Havaalanlarrnda zamana karst hizmet verme zorunlulugu vardrr.

• Havaalanlarrnda acil durumlarm yasanmasi her zaman olasidrr.

• Havaalanlarrnda dogrudan ve dolayh hizmet sunumu soz konusudur.

Havayolu isletmeleri havaalanlanmn dogrudan musterileridir, buna karsm

yolcular dolayh bicimde hizmet almaktadir. Ancak giiniimiizde fun

kullanicilan havaalanmm dogrudan musterisi olarak kabul eden bir havaalam

isletmeciligi anlayisi yerlesmektedir.

50 Hooper, a.g.e., s.289-300.
51 Ashford, Stanton ve Moore, a.g.e., s. 437-438 ve diger kaynaklardan derlenmistir,
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• Havaalanlan onemli miktarlarda sermaye yatmnuna gereksinim duyar. Bu

nedenle yatmm kararlan goreceli olarak nadir gerceklesmektedir, Yatmm

maliyetleri son derece yiiksek olup yatmm kararlarmrn sonuclanmasi uzun

zaman almaktadrr.

• Havaalanlannda cok biiyuk miktarda ve surekli yatmm gereksinimi soz

konusu oldugundan dikkatli bir finansman kontrolu gerektiren isletmelerdir.

• Havaalanlannda stirekli ve pahah bakima gereksinim duyulur.

• Havaalanlannda talep, teknoloji ve is uygulamalannda meydana gelen

degisimlere karsihk verebilmeyi saglayacak uzun donernli planlama

yapabilme yetenegi ve aym zamanda esnek bir yonetim anlayisi

gerekmektedir.

8. HAVAALANLARININ EKONOMiK YAPISI

Bu kapsamda havaalam ekonomik ozellikleri ile ge1ir ve gider yapiklan

ince1enecektir.

8.1. Havaalanlarmm Ekonomik Ozellikleri

Havaalanlannm temel ekonomik ozellikleri soyle siralanabilir; 52

• Havaalanlan diger ekonomik ve sosyal faaliyetler icin temel bir gereldilik

arz etmekte ve katalizor gorevi gormektedir, Havaalanlan bulunduklan

bolge icin hayati onerne sahip isletmeler olup, kapasitelerindeki yetersizlik

gelisimi engelleyici rol oynamaktadir,

• Bulunulan bolgenin hava tasnnacihgi talebine ve genel politikalara bagh

olarak havaalanlan pek cok durumda dogal monopoller olarak faaliyet

gostermektedir.

• Havaalanlan buyuk isletme olcekleri nedeniyle cevreleri icin giiriiltii ve

cevre kirliligi gibi dissalhklar yaratmakta olup, her turlu kararda cevre

fakt6rlerinin etkisi biiyiiktur.

• Havaalam operasyonlan olcek ekonomilerine dayanmaktadir, Havaalammn

trafik hacmi arttikca birim basma maliyetler dusmektedir.

52 Doganis, 1992, a.g.e.; s.48; Hooper, a.g.e., s.289-300.
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• Buyuk gelisme planlan birim maliyetleri yiikseltmektedir. Kapasite bir

seferde buyuk birimler seklinde artmlabildiginden genisleme seyri siirekli

olmayip, basamakh bir karakter izlemektedir.

• Havaalanlan altematif kullamm alam bulunmayan ya da cok kisrth olan,

yararh omurleri son derece uzun ve "batmis maliyet" olarak nitelenebilecek

cok buyuk miktarlarda yatmm gerektirmektedir.

• Havaalamm kullanan yolculann ozellikleri havaalam gelir ve maliyetleri

iizerinde dogrudan etkilidir. Toplam trafik icerisindeki uluslararasi yolcu

oram arttikca birim gelirlerinin ve birim maliyetlerinin arttigi gorulmektedir.

Birim gelirler birim maliyetlere gore daha hizh arttigmdan uluslararasi

yolcunun coklugu karlihk acismdan arzulanan bir durumdur.

Tum bu ekonomik ozellikler dikkate almdigmda havaalanlannm uzun sure kamu

bakis acisiyla ele almmalarmm sasirtici olmadigi gorulmektedir. Buna ek olarak, gerekli

yatmmm buyuklugu, nakit akis ve risk yapisi, havaalam icin ikincil pazarlann mevcut

olmayisi ve havayollanyla uzun donemli sozlesmelerin yapilmasmdaki gucluk gibi

faktorlerin etkisiyle havaalanlannm finansal piyasalardan yararlanmalan kolay

gortilmemektedirr" ate yandan nispeten dogal monopoller olusu ve cogu zaman

rekabetin olmayisi, hava tasimaciligi hizmetinin gerceklesmesi icin altematiflerinin

bulunmayisi, buyume potansiyelleri gibi faktorler ise havaalanlanm yatmmcilar icin

cekici kilmaktadir.i"

8.2. Havaalam Gelirleri ve Giderleri

Havaalanlannda gelirleri ve giderleri incelendiginde ulkeden ulkeye ya da aym

ulkedeki degisik havaalanlan arasmda birbirinden farkh simflamalar yapildigi

gorulmektedir.V' Bu simflamalarda, havaalainmn bagli bulundugu sivil havacihk

otoritesi ve iilkede gecerli muhasebe uygulamalan etkili olmaktadir, Tablo 3 'te

havaalam gelirleri acismdan genel bir snuflandrrma ortaya konulmaya calisilnustir.

53 Hooper, a.g.e., s.289-300.
54 Graham, a.g.e., s.18-19.
55 Havaalam gelir ve giderleri konusu cesitli kaynaklardan derlenerek olusturulmustur, Bu konuda
ayrmtih bilgi icin bakimz: Doganis, 1992, a.g.e., Wells and Young, a.g.e., Kaya, a.g.e., Graham, a.g.e.;
Norman Ashford and Paul H. Wright, Airport Engineering, (New York: John Wiley & Sons, Inc.,
1992), Ferhan Kuyucak, "Havaalanlarmda Performans Analizi Icin Bir Model Onerisi ve Turkiye'deki
Havalimanlarmda Uygulanmasi", (Yaymlanmamis Yuksek Lisans Tezi, Anadolu Universitesi SBE,
2001).
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Tabla 3. Havaalam Gelir Kaynaklan

• lnisucretleri

• YoIcu iicretleri

• Ucak park ve hangar iicretleri

• Yer bizmeti iicretieri

• Havacihkla iIgiIi diger ucretler

(hava trafik kontroI, isrklandrrma,

k6riik vb.)

• Kullamrn hakki (imtiyaz) geIirIeri

• KiraIar (ofis aIanIan ve bilet kontroI masaIarmm havayollarma

kiraIama gelirIeri)

• Direkt sans geIirIeri (magazalar, ikram ve havaalarn tarafmdan

sunuIan diger hizmetler)

• Aruba park iicretieri

• Yeniden sans gelirIeri (elektrik, su, gaz vb.)

• Diger havacihk disr geIirIer (damsmanhk, ziyarctcilerden ve

isletmelerden elde ediIen gdirler, vb.)

Tablo 3 'te goruldugt; mere havaalam gelirleri genel olarak; havacihk gelirleri ve

havacihk disi gelirler olmak mere iki grupta ele almmaktadir:

• Havacthk Gelirleri: Dogrudan ucak, yolcu ya da kargo islemleri ile elde

edilen gelirlerdir.

• Havactltk Dtst Gelirler: Terminal ve apron bolumlerinde havaaraci faaliyeti

ile dogrudan baglantili olmayan ticari kaynakh gelirlerdir.

Ancak bu aynm her zaman kesin degildir, Ornegin, havaalam tarafrndan galon

ya da litre basma tahsil edilen yakit ucretlerinin havacihk geliri olarak mi, yoksa

havacihk disr ge1ir olarak nu kabul edilecegi kesin degildir, Havaalanlan tarafrndan,

havacihk yakit isletmelerinin kullanrms olduklan arazi ve diger hizmetler icin bir kira

bedeli almdigi dusunulurse, bu yakit ucretinin ticari gelir olarak degerlendirilmesi daha

uygun olacaktir. En buyuk kansikhk ise ucak, yolcu, bagaj ya da kargonun yer

hizmetlerinden elde edilen gelirlerde yasanmaktadir, Bircok havaalanrnda bu gibi

hizmetler havayolu sirketleri ya da yer hizmeti isletmeleri tarafrndan sunulmaktadir. Bu

durumda havaalanlarrnrn yer hizmeti sirketlerinin bu hizmetlerinden aldig; komisyon bir

ticari gelirdir. Fakat diger yandan kargo yukleme islemi gibi bazi islemleri havaalam

kendisi yapmaktadir ki bu durumda kazamlan gelir havacihk geliri olmaktadir. Bu
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durumda analizler yapihrken yer hizmeti islemlerinden havaalarn kendisi gelir elde

ediyorsa, havacihk geliri seklinde; diger yer hizmeti isletmelerinin gelirlerinden pay

ahyorsa havacihk disi gelir seklinde degerlendirilmelidir.

Havaalarn giderleri de genel olarak; havacihk giderleri ve havacihk disi giderler

olarak iki ana bashk altmda incelenebilir.

• Havactlik Giderleri: Havaalarn hizmetlerinin gerceklestirilmesini ve bu

faaliyetlerin devamhhgmi saglayan giderlerdir. Havaalanmm temel faaliyet

konusunu olusturan giderler oldugundan bunlar faaliyet giderleri olarak da

adlandmlmaktadir.

• Havactltk Dtst Giderler: Faaliyet disi giderler olarak da adlandmlan bu

gider grubu genellikle finansman giderlerini (banka kredileri, tahvil, bono,

vb. faizleri), faaliyet disi gelirlerle ilgili giderleri (komisyonlar, kambiyo

zararlan vb.), karsihk giderlerini, vergi cezalanm, cahstmlmayan kisim

giderlerini, cesitli afetlerden ve diger olagandisi durumlardan kaynaklanan

gider ve zararlan kapsamaktadir.

Ancak gunumuzde havaalam faaliyet alanlarmm cok cesitlenmesi nedeniyle

havaalanlan arasmda faaliyet giderleri ve faaliyet disi giderler simflandirmasi

konusunda farkli uygulamalar gortilebilmektedir. Ornegin havacihk giderlerinden birisi

olan amortisman giderleri, bazr kaynaklarda faaliyet disi gider kapsammda ele alinrms

olmalda birlikte, havaalanlannm cok buyuk sabit sermaye yatmmlanm gerelctirmesi

nedeniyle, onemli tutarlara ulasan amortisman giderleri ile havaalam hizmetleri arasmda

iliski kurulmamasmm dogru bir yaklasim olmayacagi aciktir. Bu dusunceyle havaalam

pist, apron ve taksiyollan ile terminal binalan ve diger binalann, yerustu ve yeralti

diizenlerinin, tesis-cihaz ve makinelerin, demirbaslann ve havaalam faaliyetlerinde

kullamlan her turlu tasrt araclannm, uygun amortisman yontemleriyle hesaplanan

donemsel amortisman paylan, soz konusu duran varliklann kullamldigi faaliyet

birimlerinin giderlerine dahil edilmelidir.56

56 Kaya, a.g.e., 8.93-95.
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Bundan dolayi havaalam giderlerini farkh amaclarla snnflandirmak olanakhdir.

Tabla 4 'te faaliyet konusu He iliskisine gore yapilan simflandirmaya ek olarak,

havaalam giderleri cesitlerine ve islevlerine gore suuflandmlrrustir, 57

Tablo 4. Havaalam Giderleri

• Havacihk Giderleri
• Havacihk DI~I Giderler

• Malzeme giderleri
e Iscilik
• Disandan alman hizmetler
• Cesitli giderler (sigorta, yolluk, resmi islemler, vs.)
• Vergi, resim ve harclar
• Amortismanlar ve tiikenme paylan
• Finansman (faiz ve leurfarki) giderleri

• Operasyon:
- Ucus hatn
- Terminal

• Bakim

• Genel Yonetim:
- Yonetsel Isler,

Pazarlama ve tanmm,
Finansman,
Halkla iliskiler,
Arastmna-gelistirme,
Cevre diizenleme vs.

HiZ11let Ureti11l

Maliyeti

Diinem

Giderleri

57 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebligi kapsammdaki Tekdiizen Hesap Cercevesi ve Hesap
Plam'na gore, hizmet isletmelerinde hizmet iiretim maliyetleri asagidaki hesaplar altmda izlenmektedir:

• Hizmet iiretim maliyeti:
- ilk madde ve malzeme,
- i~yi iicret ve giderleri,
- Memur iicret ve giderleri,
- Disandan saglanan fayda ve hizmetler,
- Cesitli giderler,
- Vergi, resim ve harclar,
- Amortisman ve tiikenme paylan,
- Finansman giderleri.

• Donem giderleri:
- Arasnrma ve gelistirme giderleri,
- Pazarlama, sans ve dagitim giderleri,
- Genel yonetim giderleri,
- Finansman giderleri.

Havaalam giderleri konusunda genis bilgi icin bkz. Kaya, a.g.e,



iKiNci BOLUM

HAVAALANI SEKTORUNDEKi GELiSMELER VE HAVAALANLARINDA

DEGER ODAKLI VONETiM

Ozellikle son ceyrek yuzyilda tum dunyada ve hava tasimacihgi endiistrisinde

meydana gelen birtaknn gelismeler havaalanlanm da etkilemis ve gunumuzde

havaalanlanmn yapisi onemli olcude degisme egilimine girmistir, Bu degisimler

havaalanlanmn devlete ait ve genellikle pazar odakh olmayan isletmelerden, ticari

isletmelere donusmesini zorunlu kilmaktadir. Bu bolumde oncelikle bu degisimler genel

olarak incelenecek, ardmdan havaalanlannda deger odakh yonetim iizerinde

durulacaktir,

1. HAVAALANI SEKTORfJNfr ETKiLEYEN GELiSMELER

Havaalam sektortinii etkileyen degisimlerin nedenleri genel ve sektorel olmak

tizere iki bashk altmda incelenebilir. Bu yeni yapiyr anlayabilmek icin oncelikle

dunyada yasanan degisimin genel nedenleri uzerinde durularak; ardmdan hava

tasimaciligr endustrisinde meydana gelen gelismelerin incelenmesinde yarar vardir,

1.1. Havaalam Sektdrtinti Etkileyen Degisimln Genel Nedenleri

Cagmuzda dunya cok onemli bir degisim sureci icerisinde bulunmaktadir,

Ekonomiden siyasete; devlet yonetiminden sirket yonetimine; degerlerden inanclara

kadar her sey degismekte; bilim ve teknoloji alanmda bas dondurucu gelismeler

yasanmaktadir. Icinde bulundugumuz olguyu tammlamak icin bilgi r;agz, bilgi toplumu,

sanayi sonrasz toplum, kapitalist otesi toplum, erformasyon toplumu gibi cesitli ifadeler

kullarulmaktadir, Kullamlan ifadeler farkh olsa da uzerinde hemfikir olunan iki nokta;

yeni bir rag1yasadigtmu: ve bu rag degi§ikliginin temelinin bilgi oldugudur.

Bu yeni donem icerisinde modem toplumdan post-modem topluma gecis

yoniinde yeni ilkeler benimsenmekte ve yeni yiikselen degerler toplumlan, devletleri,

isletmeleri kisacasi insanla ilgili tum olusumlan geleneksel degerlerden kopmaya ve

degisime zorlamaktadir. Bu degisim trendinin hava tasimacihgma ve havaalam

sektonme olan etkilerinin anlasilabilmesi icin oncelikle dtinyadaki yeni degisim
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dinamiklerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu degisim dinamiklerini yedi ana bashk

altmda toplamak olanakhdir, Bunlar:58

• Ekonomik degisim,

• Siyasi degisim,

• Teknolojik degisim,

• Sosyo-kulturel degisim,

• Ekolojik degisim,

• Demografik degisim,

• Orgiitsel degisimdir.

Ekonomik Degisim: Bilgi cagmda en 6nemli degisimlerden biri ekonomik

alanda meydana gelmistir, Hatta degisim yerine donusumden soz etmek daha dogrudur,

Ciinkii bilgi toplumu, icinde bulundugu ekonomik kosullan da kendisi ile birlikte

donusturmus ve sanayi ekonomisinden tamamen farkli bir ekonomi dogmustur.

Enformasyon ekonomisi, bilisim ekonomisi, ag ekonomisi, bilgi ekonomisi, dijital

ekonomi ve yeni ekonomi terimlerinin hepsi birbirlerinin yerine, bu yeni durumu

tammlamak icin kullamlabilen terimlerdir. Bunlann icinde daha kapsamh oldugu ve

diger terimlerin yerine de kullarulabilecegi icin yeni ekonomi terimi son yillarda daha

cok kabul g6nnektedir.

Yeni ekonomide yasanan en onemli degisim kuresellesme (globallesmet'tsu:

Bunun yam sira dunyada bolgesellesme, serbestlesme, ozellestirme, gonullulestirme,

zenginlesme ve yoksullasma olarak siralanabilecek degisimler yeni ekonominin

dinamiklerini olusturmaktadir. Bu kavramsal dinamiklerin yanmda yeni ekonomide one

cikan olusumlar ise, elektronik ticaret, farklzlzk ve yenilik gereksinimi, kiiresel rekabet,

maliyet kontrolii, miisteri odaklz yaklastm ve tuketici haklartndaki gelisim olarak

siralanabilir,59 Bu dinamiklerin olusturdugu yeni ekonominin asagida siralanan ve

bolum sonunda aciklanan on iki temel ozellige sahip oldugu one siiriilmektedir:6o

58 Coskun Can Aktan, "Yeni Degisim Dinamikleri ve Devletin Degisen Rolli", http://www.canaktan.org/
yeni-trendler/devlet-felsefe/degisim-devletin-rolu.htm, (10.11.2004).
59 Aym
60 Don Tapscott, "Strategy in The New Economy", Strategy and Leadership, 25, 6 (NavlDec, 1997),
s.8-15; Bahadir Alan, Yeni Ekonomi Strateji, Rekabet, Teknoloji Yiinetimi, (Birinci BaSIID, Kanya:
Cizgi Kitabevi Yaymlan, Aralik 2001), s.34-43 ile Mahmut Tekin ve Ercan Cicek, "Bilgi Cagmda Bilgi
Toplumu ve Bilgi Ekanamisi", http://www.bilgiyonetimi.org, (12.10.2004).
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1. Yeni ekonomi bilgi ekonomisidir.

2. Yeni ekonomi dijital ekonomidir.

3. Yeni ekonomide sanallasma onemli rol oynamaktadrr.

4. Yeni ekonomi molekiiler ekonomidir.

5. Yeni ekonomi ag ekonomisidir.

6. Yeni ekonomide aracilar buyuk olcude ortadan kalkmaktadrr.

7. Yeni ekonominin hakim sektorii bilgisayar, iletisim ve eglence sektorlerinin

uylu bir olusumudur.

8. Yeni ekonomi yenilik temelli ekonomidir,

9. Yeni ekonomide uretici ve tiiketici farki belirsizlesmektedir,

10. Yeni ekonomi hiz ekonomisidir.

11. Yeni ekonomi kiiresel ekonomidir.

-12. Yeni ekonomi bazi sosyal sorunlan beraberinde getirmektedir.

Siyasi Degisim: Siyasi alanda yasanan en onemli degisimin demokratiklesme ve

sivillesme oldugu s6ylenebilir. Bunun yam sira saydamlasma ve yerellestirme adi

verilen degisim dinamiklerinin de giderek onem kazandigi ve bu alandaki cabalann

giderek arttigi gorulmektedir. Bu degisimler, ekonomik, sosyo-kulturel, cevresel diger

degisimlerle birlikte devletin rolunu degistirmekredir.

Teknolojik Degisim: Cagnnizda en onemli degisimlerden birisi hie stlphesiz

bilisim teknolojisi ve jenerik teknolojiler alamnda ortaya cikrrustir, Teknolojik

degisimin baslica boyutlan bilgisayarlasma, hzzlz haberlesme ve robotlasmadtr.

Teknoloji alamndaki yenilikler bunlarla simrh degildir, Jenerik teknolojiler alamnda

cok onemli gelismeler olmustur ve bu stirec devam etmektedir. Nukleer enerji, uzay ve

havacilik teknolojisi, biyoteknoloji ve gen muhendisligi, yeni gelismis malzeme

teknolojileri dunyada rum organizasyonlan degisime zorlayacak etkiler yaratmistrr,

Bunlara ek olarak i~ yasarm ve toplum uzerinde onemli etkilerde bulunacagi kabul

edilen bashca yeni kuresel teknolojiler ise mikroelektrorrik, nanoteknoloji ve mikro

nanoteknoloji olarak kabul edilmektedir. Yeni temel teknolojilerdeki hizh ilerleme yeni

ekonominin hizla "agirhksiz ekonomi" (weightless economy) haline ge1mesine neden

olmaktadir. Agirliksiz ekonomide katma degeri ve birim urun basma karhhk oram son

derece ytiksek olmasma ragmen uretilen mal ve hizmetlerin son degeri icinde, bunlann
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tiretiminde kullamlan hammadde ve enerjinin payi dikkate almmayacak kadar kucuk

degerlere dusmektedir. 61

Sosyo-Killtilrel Degisim: Diinyada sosyo-kiiltiirel alanda da cok onemli

degisimler yasanmaktadir. Bu degisimlerin bashcalan ulus-devletlesme, kentlesme,

bireysellesme, insan haklarznzn ve bireyin oneminin artmasi, dinsellesme ve laiklesme,

guvenlik endiseleri ve teror ile postmodernizmdir.

Ekolojik Degisim: Diinyada ekolojik yapida ve ekosistemlerde de cok onemli

degisimler meydana geImektedir. Halen gozlemlenen ekolojik degisimlerden bashcalan

gevre kirliligi, kiiresel tstnma ve soguma ile erozyon ve collesmedir.

Demografik Degisim: Demografik degisimlerin baslicalan nufus artist, niifusun

yaslanmasi, gar;: ve aile yapzsznzn uluslararasz hale gelmesidir.

61'giitsel Degisim: Diinyada baslica ekonomik ve teknolojik degisimler orgiitsel

degisimi gerekli kilmaktadir. Ezici rekabetin gecerli olmasi, bilgi ve malzeme

teknolojisindeki gelismeler, telekomiinikasyon alanmdaki yenilikler organizasyonlann

yapi, sistem ve sureclerini yeniden yapilandirmalanm kacmilmaz kilmaktadir.

Hesaplama ve islem gucundeki, internet kullammmdaki ve bilgi aglanndaki buyuk

patlama, geleneksel isletmeleri ag isletmelerine donusturmektedir.

Bu yeni teknolojiler bilginin isletme icinde ve dismda elektronik bir luzla

paylasimma olanak sagladikca; orgutlerin, orgut yapilannm, eylem alanlannm,

raporlamamn, denetimin, is akismin, mal ve hizmetlerin, uygulamalann, sureclerin ve

benzerlerinin yeniden tasarlanmasma, yeniden tammlanmasma ve yeniden

bicimlenmesine yol ac;ml~tIr.62 Bu cercevede orgutsel degisim icin yeni yonetim

teknikleri (toplam kalite yonetimi, ornek edinme, esnek irretim, 6rgiitsel kiiciilme,

kademe azaltma, dis kaynaklardan yararlanma vb.) giderek yaygmlasmaktadir,

Organizasyon ve yonetim yapilannda meydana gelen degisimler alti bashk altmda

incelenebilir. Bunlar yatay organizasyonlar, sanal organizasyonlar, i~ ve islemlerin

61 Coskun Can Aktan ve istiklal Y. Vural, "Bilgi Toplurnu, Yeni Ternel Teknolojiler ve Yeni Ekonorni",
http://canaktan.org/yeni-trendler/bilgi-toplumulyeni ternel teknolojiler.htm# ftnl, (12.11.2004).
62 Mehmet Sahin, Ydnetlm Bilgi Sistemi (Eskisehir: Giilen Ofset, 2005), s.50.
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yeniden yapilandmlmasi, esnek organizasyonlar, y6netim siirecinde degisme ve orgut

simrlannda genislemedir.f Boliim sonunda bunlarm kisa aciklamalanna yer verilmistir,

Orgiitsel degisim isguctl piyasalarmda esneklesme ve standartlasma adi verilen

iki degisimi de beraberinde getirmektedir. Yeni teknolojilerin iiretim surecine

uygulanmasi uretim surecinin esneklesmesine neden olmustur, Teknolojik degisim

sonucunda degisen rekabet kosullanna uyum saglama geregi, esnek uretime gecmeyi ve

istihdamda esnekligi beraberinde getirmistir. Geleneksel Taylorist Fordist organizasyon

modeli, yalm uretime 5zgu eszamanh mtihendislik, tam zamanmda uretim, toplam kalite

kontrolu, surekli gelisme, ekip cahsmasi, arz zincirinin butunlestirilrnesi ve isbirligi gibi

cahsma sistemleri karsismda onemli degisiklikler gecirmektedir, Bu dogrultuda

yarancihga dayah ve kanhmci iliskiler iceren yeni organizasyon modelleri

gelistirilmistir. Esneklik ve verimliligin birlikte gcrceklestirilmeye cahsildigi bu

modellerde isletmede yatay orgutlenme ve hiyerarsik duzey sayismm en aza indirilmesi,

birimler arasmda cok yonlu baglantilann kurulmasi gibi dttzenlemeler yer almaktadir."

Isgucu piyasalarmdaki devlet mudahaleleri (yasal is guvencesi, isciyi koruyan kati is

hukuku kurallan vs.) giderek azalmakta ve ortadan kalkmaktadir, Ise alma ve isten

cikarma kosullannm esneklestirilmesi, isyerinde isgucunun esnek kullamrm, cahsma

surelerinin esneklestirilmesi, ticret esnekligi vb. konular giderek daha fazla uygulama

alam bulmaktadir,

Her ne kadar organizasyon yapilannda ve Iiretim sureclerinde esneklige yonelme

ve standardizasyonun son bulmasi soz konusu ise de, kalite ve cevre acismdan dunya

capmda bir standartlasma egilimi yasanmaktadir, Dimyada kalite giivence sistem

standartlarmm (1S0-9000) ve cevre yonetimi standartlanmn (1S0-14000) yaygmlastigr

goriilmektedir. Orgutler gerek yasal zorunluluk, gerekse pazar paylanru artirmak,

mevcut pazarlanm kaybetmemek icin hizla standardizasyona yonelmektedir.

1.2. Havaalam Sektdrtintl Etkileyen Degi~iminSektorel Nedenleri

Havaalanlanm etkileyen degisimin genel nedenleri yamnda sektorel nedenleri de

bulunmaktadir. Bu nedenler, agirhkh olarak havayolu sektoninde meydana gelen

degisimden kaynaklanmakla birlikte, hava tasirnacilrgi endustrisini etkileyen diger

63 Aym, s.167-170.
64 Aysen Takal, "Yeni Teknalajiler ve Degisen Endilstri Iliskileri'', i~ Gill; Elektranik Dergi, Endiistri
lliskileri, Cilt 2, Sayi 1, http://www.isguc.org, (15.10.2004).
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gelismeler havaalam sekt6riinii ve havaalam yonetim anlayisuu etkilemekte ve

degistirmektedir. Bu degisimler su sekilde siralanabilir:

• Serbestlesme - liberallesme - ozellestirme,

• Ucus ag yapilannm degisimi,

• Havayolu isbirlikleri,

• Dusuk maliyetli havayolu isletmelerinin yukselisi,

• Hava tasunacihgi sektortmun buyumesi ve talepteki artis,

• Yolculann istek ve gereksinimlerindeki degisim,

• Giivenlikle ilgili gelismeler,

• Cevre ile ilgili gelismeler,

• Teknolojik gelismeler. .

1.2.1. Serbestlesme - Liberallesme - 6zelle~tirme

Ekonomide serbestlesme, ekonomik birimlerin karar ve faaliyetlerinin olabildigi

olcude devlet mudahalesi olmaksizm serbestce yurtttulmesini ifade etmektedir. Yeni

ekonominin ortaya cikmasmda rol oynayan diger bir faktor de mal, sermaye, teknoloji

ve hizmetler ile uretim ve dagitim sureclerinde kuresel duzeyde kisttlaytci

duzenlemelerin kaldirilmasi ideregiilasyon) egiliminin varhgidir. Son otuz yilda tie;

alanda ekonomik serbestlesme hareketleri soz konusu olmaktadir. Bunlar.f

1. Mal ve hizmetlerin ticaretinde uygulanan tarife ve tarife dtst ticaret

engellerinde azalma (korumaciligm gerilemesi),

2. Ulusal piyasalann dalgalanmaya birakilmasi ve dolaysiz yabanci yatmmlar

ve diger uluslararasi sermaye akimlan ile teknoloji transferleri onundeki

engellerin azaltilmasi (finans ve sermaye piyasalanmn serbestlestirilmesi) ve

3. Telekomiinikasyon, hava tasunacihgr, finans ve sigorta sektorleri basta

olmak uzere mal, hizmet ve finansal faaliyetlerin serbestlesmesi ve tekellerin

ortadan kaldinlmasi (yurtici piyasalarm serbestlesmesi).

Havayolu endustrisinde ileri teknolojinin yogun olarak kullarulmasi, yolcu

emniyetini fist duzeyde saglama zorunlulugu ve uluslararasi boyutta faaliyet

gosterilmesi gibi nedenlerle oldukca karmasik ve cok genis etkili kontrol ve

duzenlemelere gereksinim vardir. Bu duzenlemeler teknik ve ekonomik olmak uzere iki

65 Coskun Can Aktan, "Yeni Ekonominin Ortaya Cikmasmda Etkili Olan Faktorler",
http://www.canaktan.org/yeni-trendler/yeni-ekonomi/etkili-faktor.htm.(12.11.2004).
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sekilde ortaya cikmaktadir. Teknik duzenlemeler havayollanm benzer sekilde

etkilediginden cok fazla tartisilmazken, ekonomik diizenleme1er havayollanm farkh

sekilde etkilemekte, bu nedenle de surekli olarak tartisila gelen diizenlemeler

olmaktadtr.I"

Hava tasunacihgi endustrisi oldukca uzun bir siire diizenleme donemini

yasarmstir. 1919 yilmda Paris Konvansiyonu imzalandigmda illkelerin hava sahalan son

derece degerli dogal kaynaklar olarak goruldugunden, sivil hava tasimacihgma devlet

miidahalesi kacmilmaz olarak gorulmekteydi ve hava tasunacihgi ulkeler arasmdaki

ikili anlasmalarla yttrutulmekteydi. Ancak, bu kisitlanrms yapi a~3J.'TIalI bir bicimde

gelismis ve artan gereksinimleri karsilamak amaciyla cok uluslu bir anlasma imzalamak

iizere 1944 yilmda Chicago'da 52 uye ulke bir araya gelmistir, Burada uy kritik

konunun uluslararasi cozume kavusturulmasi hedeflenmektedir. Bunlar:67

• Hava trafik haklannm karsihkh degisimi,

• Yolcu iicretlerinin ve kargo tarife1erinin kontrolii,

• Ucus frekanslarmm ve kapasitenin kontroliidiir.

. Uluslararasi Sivil Havacihk Orguttl'nun (lCAO) kurulmasmi saglayan Chicago

Konvansiyonu, uluslararasi teknik ve operasyonel standartlarm olusturulmasi acismdan

onemli olmasma karsm, cokuluslu ekonomik dtlzenlemeler konusunda bir anlasma

saglayarnamistir. Uluslararasi Hava Hizmetleri Transit Anlasmasi'nm kabul edilmesi,

Konvansiyonun ekonomik basanlanndan biri olmakla birlikte, "bes ozgilrlUk,,68 adiyla

bilinen uluslararasi trafik haklanm iceren Uluslararasi Hava Tasimacihgi Anlasmasi

66 Rigas Doganis, Flying off Course: The Economics of International Airlines, (3rd Edition, London:
Routledge, 2002), s.30.
67 Aym, s.30.
68 Chicago Konvansiyonunda "bel,' ozgurluk" olarak bilinen trafik haklanndan yalmzca ilk iki trafik hakki
cok tarafh olarak kabul edilmistir. Daha sonra, Chicago Konvansiyonunda hicbir sekilde tammlanmamis
olmasma ragmen, mevcut bel,' trafik hakkma Uy trafik hakki daha eklenmistir:

• Bir havaaracmm yabanci ulke topraklarma inmeksizin tizerinden UyUI? yapma hakki (transit UyUI?
hakki).

• Bir havaaracmm ticari amac gutmeksizin teknik sebeplerle diger bir ulke topragma inebilme hakki.
• Tasryicmm ticari bir amacla kendi tilkesinden baska bir ulkeye yolcu, ynk ve posta tasnna hakki,
• Tasiyicmm ticari bir amacla baska bir ulkeden kendi ulkesine yolcu, yuk ve posta tasnna hakki.
• Tasryicmm kendi ulkesinde baslayan veya biten bir seferle ikinci bir ulkeden aldigi yolcu, yuk ve

postayi uyUncutilkelere tasnna hakki.
• Tasiyicmrn kendi ulkesi ile baglannsr olan iki UyUI? hatti uzerinden farkli iki ulke arasmda yolcu, ylik

ve posta tasnna hakki,
• Tasiyicmm kendi ulkesi disinda iki tilke arasmda yolcu, yuk ve posta tasuna hakki.
• Tasiyicmm kendi ulkesi dismda bir iilkenin ic hatlarmda yolcu, yuk ve posta tasuna hakki (kabotaj

hakki),
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yalmzca on tilke tarafmdan imzalannus ve asla etkin olamarmstir.f Sonraki yillarda

trafik haklan, fiyatlama vekapasite konularmda cok tarafli bir anlasma yonunde girisim

olan 1947 Cenevre Konferansi 'nda da basansizhga ugranmasi, zamanla hiikiimetleri ve

havayollanm kendi bireysel cozumlerini aramaya yoneltmistir, Boylece, trafik

haklannm karsihkh degisimi tilkeler arasmdaki ikili anlasmalarla cozumlenirken,

kapasite ve frekanslann kontrolu havayollan arasmdaki anlasmalarla ve bazen de

tilkeler arasmdaki ikili anlasmalarla coztirnlenmeye baslanrms ve tarifeler de

Uluslararasi Hava Tasiytcilan Birligi (IATA) tarafmdan duzenlenmistir,

Havacilik endustrisinde devletlerin geleneksel rolu, 24 Ekim 1978 tarihinde

Amerika Birlesik Devletleri'nin ic hatlarmda, hatlar ve fiyatlar iizerindeki her tiirlfi

devlet kontrolunu kaldrrdigi Havayolu Serbestlesme Yasasi (Airline Deregulation

Act) 70 ile degismeye baslarmstir. Bu yasa ile Amerika Birlesik Devletleri ticari

havayollan ttzerindeki yaklasik 40 yilhk federal ekonomik diizenlemeler sona

ermistir." ABD'nin Serbestlesme Yasasi uluslararasi hava tasimaciligi duzenlernelerine

de yepyeni bir boyut getirmistir, Bu yasa uluslararasi hava tasimacihgrm dogrudan

etkilemis ve ABD'nin bircok ikili anlasmasi yeniden imzalannustir. ABD'nin kendi ikili

anlasmalanm bu liberallesme ile uyumlu hale getirme surecinde ingiltere, Hollanda gibi

Avrupa ulkelerinin yam sira Asya Pasifik ulkelerinin bircogu ile de asamali bir bicimde

frekans, kapasite, tarife gibi konularda tamamen serbestlik getiren ikili liberal

anlasmalar yapilrrustrr.

1978'de baslayan surec 80'lerin ortalanna kadar ABD ile dunyanm diger

bolumleri arasmdaki bircok noktamn Iiberallesmesini saglarmstir. ABD'nin bu liberal

cercevede yeniden imzaladigi ikili anlasmalar, ABD ile bircok ulke arasmdaki pazarm

da tamamen "acik semalar" (open skies) haline gelmesini saglamistir.

69 Jacques Naveau, International Air Transport in a Changing World, (Brussels: Bruy1ant, 1989),
s.31-33.
70 "Air Transportation Regulatory Reform Act", October 24, 1978, in the United States Senate,
S:2493.
71 Lawrence J. Truitt and Michael Esler. "Airport Privatization: Full Divestiture and Its Alternatives"
Policy Studies Journal, 24, 1, (Spring 1996), s.100-110.
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Avrupa Birligi ise, ABD'den yaklasik on yil sonra baslattigi liberallesme

sttrecini 1987, 1990 ve 1993 yillannda gerceklestirilen UC; asamada tamamlannstir,

1 Nisan 1997'de Avrupa hava tasnnacihgi pazan tamamen serbestlesmistir.f

Gectigimiz yillarda Gooey Amerika, Afrika, Karayipler ve Orta Dogu'da cok

tarafh bolge ici liberalizasyonlar gerceklesmistir.P 2000 yili itibariyle dunya trafiginin

neredeyse yansi acik pazarlara donusmustur ve 2010 yilma kadar pazann iicte ikisine

yukselecegi ongoriilmektedir.i"

Havayolu endustrisinde yasanan serbestlesmenin yaratngi olumlu gelismeler su

bashklar altmda incelenebilir:75

• Rekabetin artmasi,

• Havayolu isletmelerinin verimliliklerinin artmasi,

• Bilet fiyatlanrun dusmesi,

• Ucus agmm kuresellesmesi,

• Ucus sikhgmm artmasi,

• Havayolu tasimaciligma olan talebin artmasi.

Bu liberallesme egilimleriyle, pazara girisler kolaylasmis ve tasiyici sayisindaki

artism getirdigi rekabet artist fiyatlann dusurulmesini saglarmstir. Arastmnalar

duzenlenmis hatlardaki ucretlerin liberal hatlardan yuksek olma egiliminde oldugunu

ortaya koymaktadir" Yine bu liberallesme egilimleri kuresel havayolu isbirliklerinin

olusumuna ve dusilk maliyetli tasryicilann ortaya cikisma onculuk etmistir,

1980'lerde Avrupa'da yasanan ilk evrede havayolu sektorunde serbestlesme ve

bir dizi havayolunun ozellesmesi gundeme gelmistir, Devlet tarafmdan isletilen ve

desteklenen havayollan ozel sirketlere donusmeye baslannstir. Dunyanm bircok

yerindeki hiikiimetler havayolu sektorii iizerindeki diizenleyici rollerini azaltma ve

72 Hansjochen Ehmer, "Liberalization in German Air Transport-Analysis and Competition Policy
Recommendations", Journal of Air Transport Management, Volume 7, Issue 1, (January 2001), s.51
55; Guillaume Burghouwt and Jacco Hakfoort, "The Evolution of European Aviation Network, 1990
1998", Journal of Air Transport Management, Volume 7, Issue 5, (September 2001), s.311-318.
73 Hartmut Wolf, ''Network Effects of Bilaterals: Implications for the German Air Transport Policy",
Journal of Air Transport Management, Volume 7, Issue 1, (January 2001), s.63-74.
74 Boeing, "Boeing Current Market Outlook 2001", Commercial Aviation Environment,
http://www.boeing.com/commerciaV.(20.l1.200l).
75 Gerede, a.g.e., s.l 00-102.
76 Wolf, a.g.e., s.63-74.
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ulusal havayollanm ozellestirme cabasmdadrr, Bircok ichat ve bolgesel pazarda

hiikiimetler, faaliyet gosterecek havayolu sayrsmi ya da ucret seviyelerini belirlemekten

vazgecmektedirler. ABD, Kanada, Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya,

Hindistan ve Brezilya bunlara ornektir,

Havayollan arasmdaki rekabeti smirlandtran pazar engelleri ile kapasite ve iicret

duzenlemelerinin asamah olarak kaldmlmast tiiketiciler icin daha fazla secim sansi

anlamma gelen arzda bir artisa ve farkhlasmaya onculuk etmistir. Aym zamanda daha

genis bir kitleye hava tasimaciligmi acik hale getiren daha dusuk tlcretleri de

beraberinde getirmistir 77LUll." •

Hava tasimaciligi endustrisinde serbestle~me-liberalle~me-ozel1e~tirme seklinde

ortaya cikan duzenleyici kisrtlamalann azalmasi sureci, Tablo 5'te gosterilmistir.

Surecin son asamasi kuresel isbirlikleri olmaktadir: 78

Tab10 5. Havayo1uEndustrisinde Liberallesme Sureci

Diizenleme Evresi Serbestlesme Silreci Serbestlesme Evresi

Duzenlenmis lchat Yap lSI ~ Serbestlesme ~ Serbestlesmis Hat Yapisi

Uluslararasi Hava Hizmeti Anlasmalan ~ Liberallesme ~ Acik Semalar

Bayrak Tasiyrcilan ~ Ozellestirme ~ Kar Amacli Ozel HavayoIIan

UlusaI Sahiplik ~ Konsolidasyon ~ Isbirlikleri ve Uluslararasi Yatmm

Boeing, "Boeing Current Market Outlook 2001", Commercial Aviation Environment,
http://www.boeing.com/commerciaV.20.11.2001.

Havaalanlanm etkileyen degisimlerden ikincisi ucus ag yapilanmn degisimidir.

1.2.2. UfU$ Ag Yaptlanntn Degisimi

ABD'deki havayolu liberallesmesi yalruzca sahip oldugu "onculuk" misyonu ile

diger ulkelere ornek olmakla kalmanus, aym zamanda ikili anlasmalar ve hat yapilanmn

etkileri nedeniyle de kuresel havacilikta bir "domino etkisi" yaratmistir, ABD hatlannm

Iiberallesmesi dogal olarak bunlarla baglantih ucuslan ve tllkelerin hat yapismi da

77 Peter Gerber. "Success Factors for Privatisation of Airports-An Airline Perspective", Journal of Air
Transport Management, 8, (2002). s.29-36.
78 Boeing, 2001, a.g.e,
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etkilemis ve liberallesmenin en onemli sonuclanndan biri diinyadaki hat yapismm

biiyiik 61c;iide topla-dagrt" sistemine donusmesi olmustur.f"

Liberallesmenin ilk evresinde, rekabetteki artis ve artan yolcu talebiyle pazann

kuresellesmesine yamt vermek ve uyum saglamak cabasi havayollanru agrr baskilar

altma sokmustur, Bu donemde ortalama gelirler ortalama maliyetlere gore daha hizli

bicimde azaldigmdan havayollan maliyetlerini kismak, verimlilik ve etkinliklerini

artrrmak zorunda olduklarmm farkma varrruslardir. Bu bash ag yapilannm topla-dagrt

seklinde yeniden organizasyonunu giindeme getirmistir.i'

Topla-dagrt sisteminin havayollan acismdan sagladigi avantajlarm basmda

kapsam ve yogunluk ekonomileri gelmektedir. Sistem sayesinde merkezde toplanan

yolculann saYISI artmakta, bu fazla sayidaki yolcunun daha buyuk ucaklarla, daha uzak

mesafelere, daha sik ucuslarla ve daha yuksek doluluk oranlan ile tasmmasi olanakli

hale gelmektedir. Boylece koltuk basma maliyeti onemli olcude azaltmakta ve havayolu

operasyonlan daha verimli bir bicimde yurutulebilmektedir. Ucaklann ve personelin

gunluk kullarum oranlannm yuksekligi, ucus aginm buyutulmesi, pazarlama

faaliyetlerinin verimliliginde ve pazar gucunde artis, yine topla-dagrt siteminin

havayollarma saglanus oldugu avantajlardir, Yolcular da boylece daha sue ucuslar ve

daha genis ucus agunn sagladigi avantajlardan yararlanabilmektedir. 82

Ucus ag yapilanmn topla-dagrt biciminde organizasyonu daha cok kitalararasi

seyahatler icin uygun bir yapi olup, Bat! Avrupa gibi nispeten kisa mesafelerin yogun

oldugu hatlarda temel ag yapisi haline gelmesi beklenen bir durum degildir, Krtalararasi

UZUl1 ucuslarda merkez havaalanlarmdaki duraklama icin harcanacak zaman toplam

ucus suresi ile kryaslandigmda nispeten onemsiz kaldigmdan bu ucuslarda topla-dagit

organizasyonu etkinlik saglamaktadir. Ancak kisa mesafelerde dogrudan ucuslar cok

daha tercih edilebilir olabilmektedir.83

79 Topla-dagrt (hub-spoke) sistemi: Ucus noktalan arasmda dogrusal ucuslar yerine tum ucuslann merkez
bir havaalanma yonlendirilerek yolcularm burada toplanmasi ve daha sonra buradan diger uydu
havaalanlarma dagrnlmasrdir, Boylece daha az sayida ucusla ve nispeten daha kucuk ucaklarla cok sayida
noktaya erisim olanagi elde edilmektedir.
80 Burghouwt and Hakfoort, a.g.e., pp.311-318.
81 Gerber, a.g.e., s.29-36.
82 Gerede, a.g.e., s.108-110.
83 Pat Hanlon, Global Airlines Competition in a Transnational Industry, (2nd Edition. Oxford:
Butterworth - Heinemann, 1999), s.182.
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1.2.3. Havayolu Isbirlikleri

Havayolu tasimacihgmda yasanan serbestlesmenin son asamasi ise, havayolu

isbirlikleri ve uluslararasi yatmmlar seklinde ortaya cikan konsolidasyon egilirnidir.

Hukumetlerin cesitli kisrtlamalanna karsm, dtmya havayolu kapasitesinin %54'ii biiyiik

coklu havayolu isbirligi aglan seklindedir. 84 Kucuk havayollan bile ulusal ve bolgesel

anIamda isbirlikleri gerceklestirmektedir.

Topla-dagrt yapisi ve havayolu isbirlikleri guntunuz havayolu endiistrisinde hem

rekabeti hem de isbirligini artmci rol oynamisnr. Bu yeni yapilar uluslararasi hava

tasimacihgi talebini karsilamaya yetecek arzi yaratmada onemli araclar olmustur,

Gunumuzde kuresellesmenin gitgide arttigi bir ortamda bu birlesmelerle dunya hava

tasimaciligi sektorunun "acik semalar"dan (open skies) "6zgiir semalar'ta (free skies)

dogru ve dunya hava sahasmm serbestce kullamlabilmesi yonunde ilerledigi aC;lktrr.85

Havaalanlanru etkileyen dorduncu gelisme dusuk maliyetli havayolu

isletmelerinin hizh yukselisidir.

1.2.4.Dii§iik Maliyetli Havayolu Isletmelerinin Ytikselisi

Gerek sabit gerekse degisken maliyetlerin son derece yiiksek olusu ve sektorun

inisli cikisli bir yapi sergilemesi havayolu isletmeciliginin temel ozelliklerindendir.

Teknolojik gelismenin etkisiyle daha gelismis, daha hizh ve daha buyuk ucaklann

hizmete girmesi ile 1960-70 doneminde birim maliyetlerinde yan yanya bir du~u~

gozlenmistir. Bu dususun IDZI her ne kadar 1973 ve 1978 petrol krizleri ile yavaslanus

olsa da, izleyen yillarda yalat fiyatlanndaki dususle birlikte havayolu birirn

maliyetlerindeki dusme egilimi de artmistir. Bu dusme egilimi havayollanmn reel

anIamda daha dusuk bilet fiyatlan sunmasma olanak tanmus ve boylece hava

tasimaciligi talebinde de onemli artislar gozlenmistir. Ancak Iiberallesme akimlan ile

birlikte artan rekabet, havayollanm bir yandan maliyetlerini daha da azaltma baskisma

sokarken, diger yandan fiyatlama tizerindeki duzenlemelerin azalmasi sonucu fiyat

savaslanru baslatmistir.f Bunun sonucu olarak da, havayollanrun birim gelirleri birirn

maliyetlerine oranIa cok daha hizh du~u~ gostermis ve havayolu gelirleri reel anlamda

84 Boeing, 2001 a.g.e,
85 Daha genis bilgi icin bkz. Gerede, a.g.e,
86 Doganis, 2002, a.g.e., s.11-15.
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onernli olc;ude azalrmstrr. ABD ichatlarda RPM87 basma gelir 1970'lerin sonunda

60cent iken, 1990'lann sonunda 10 centin altina du~mu~tiir.88 Gelirleri dusen ve rekabet

ortammda gelirlerini artrramayan havayollan icin maliyet kontrolii kilit faktiir

konumuna gelmistir. 11 Eylul saldinlan ile havayolu guvenlik maliyetlerindeki artis ve

petrol fiyatlanndaki olaganustu yukselis maliyetlerin onemini daha da artrrmaktadrr.

Bu konjonktiirde havayolu isletmeciliginde dusuk maliyetli tasiyici kavrami bir

alternatif olarak luzla gelismeye baslanustir. ABD'de 1967 yilmda kurulan Southwest

Airlines dusuk maliyetli tasunacihk modelinin oncusu olmustur. Avrupa'da 1990'larm

sonundaki Iiberallesme egilimleri ile model uygulanmaya baslannus olup; Avustralya,

Kanada ve Malezya gibi iilkelerde de omekleri mevcuttur. 89 Dusuk maliyetli tasiyici

kavrarm genel olarak geleneksel tasiyicilann benimsedigi bazi hizmetlerden vazgecerek

maliyetlerini azaltan ve buna bagh olarak daha ucuz fiyatlarla hizmet sunan havayolu

isletmeleri anlammda kullamlmaktadrr.9o

Dusuk maliyetli tasiyicilann uzun donemde yasayabilmeleri icin, normal iicretli

tasryicilann %50-75 daha altmda bir ucret sunmalan gerekmektedir." Dusuk maliyetli

tasiyicilar, bu duzeyde bir fiyati sunabilmede cesitli yontemlerden yararlanmaktadirlar

ki, bu yontemler havayollanna dtistlk maliyetli tasiyici ozelligini kazandirmaktadrr.

Basit ya da gelir yonetimine dayanan bir fiyatlama yapisi, ucus esnasmda

smirlandmlnns ya da kaldmlrms hizmet sunumu, dogrudan bilet sansi ve rezervasyon,

ytlksek koltuk ycgunlugu ve yiiksek ucak kullamm oram, yuksek doluluk oram, ikincil

havaalanlannm kullarurm, basitlestirilmis operasyonel siirecler ve yerde kalma suresinin

kisalrgi, noktalar arasinda dogrudan ucus, filo benzerligi, personelin esnek kullanmn

gibi uygulamalar, dusuk maliyetli tasiyicilann bazi ozellikleri olarak siralanabilir.P

Havaalanlanm etkileyen bir diger gelisme hava tasirnacrhgi endustrisinin

bttyumesi ve talepteki artistir,

87 RPM: Revenue Passenger Mile - Gelir Getiren Yoleu Mili
88 David Gillen ve Ashish Lall, "Competitive Advantage of Low-cost Carriers: Some Implications for
Airports", Journal of Air Transport Management, 10, (2004), sAl-50.
89 Gillen and LaII, a.g.e,
90 Yusuf Sengtlr, "Havayolu Tasnnacrhgmda Dusuk Maliyetli Tasiyicilar ve Ttirkiye'deki
Uygulamalannm Arastmlmasi". (Yaymlanmanns Yuksek Lisans Tezi, Anadolu Universitesi SBE, 2004),
sAO.
91 Rigas Doganis, "Survival Lessons", Airline Business, (January 2001), s.63-65.
92 Doganis, 2001, a.g.e.j; Sengur, a.g.e, 45-52.
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1.2.5. Hava Tastmactligt Endiistrisinin Biiyilmesi ve Talepteki Artis

Hava tasrmacihgi endiistrisinin haemi her gecen yil biiyfunektedir. Hava

tasimacihgi endustrisinin inisli-cikish bir yapisi vardir ve kisa donemde her turlu

ekonomik:, sosyal ve politik olaydan amnda etkilenmektedir. Buna karsm, yilhk olarak

kuresel sektordeki kuculme yalmzca iki kez gozlenmistir. Bunlar da 1991 yilmdaki

Korfez Savasi ile 2001 yihndaki 11 Eylul saldmlan ve devammda 2002 yilmdaki Irak

Savasi etkisiyle olmustur. Dolayisiyla hava tasimacihgmm bu dongusel yaprsi dogal

kabul edilmekte ve ekonomik: buyume, kuresellesme ve insanlann seyahat etme arzusu

gibi temellere dayanarak hava tasunaciligi talebinin onumuzdeki yillarda katlanarak

artacagi beklenmektedir. 93 Hava tasimacihgmda uzun donemli talep egilimleri surekli

pozitiftir. Cesitli arastirmalarda yoleu pazannda yilhk %4-6 oramnda artislar

ongorulmektedir" Boeing, yoleu pazannda 2006 - 2025 arasmdaki 20 yI1IIk zaman

diliminde yoleu trafiginde yillik ortalama %4.9, Airbus ise %4.8 ongormektedir. Kargo

pazannda ise yoleu pazanndan cok daha hizli bir buyume beklenmektedir. Kargo

trafiginin onumuzdeki 20 yil icinde Boeing'e gore %6.1, Airbus'a gore ise %6'IIk

ortalama buyiimesi beklenmektedir. Diinya ucak filosunun ise, aym zaman diliminde iki

katmdan fazla artarak Boeing'e gore 35.970, Airbus'a gore 33.500 ucaga ulasmasi

beklenmektedir, 95

Genel havacihkta genel ekonomik durgunlugun etkisiyle zaten meveut olan

durgunluk 11 Eylul saldinlan ile tabana vurmustur. Gtmumuzde ise yavas olmakla

birlikte genel havacihk yukselme egilimine girmektedir. i~ jetlerinin (business jet) yilhk

360 saatlik ortalama kullarum duzeylerine karsm ortak sahiplik'" yoluyla edinilen

ucaklarda bu kullannn 1200 saate cikmaktadir.t"

93 Boeing, "Boeing Current Market Outlook 2003". http://www.boeing.com/commercial/cmo/2 1 travel
cycles.html, (20.11.2004).
94 David Feldman, "Global Airport Management: Strategic Challenges in an Emerging Industry"
www.mercermc.com/perspectives/whitepapers/commentaries/comm98GlobalAirportMgmt.pdf
(28.11.2003), s.l.
95 Bu konuda aynntih bilgi icin bkz. Boeing, "Boeing Current Market Outlook 2006",
http://www.boeing.com/commercial/cmo/pdfi.CMO 06.pdf, (20.02.2007); Airbus, "Global Market
Forecast 2006-2025", http://www.airbus.comlen/comorate/gmf/. (20.02.2007).
96 Ortak sahiplik (fractional ownership): Ozellikle is jetlerinde uygulanan ve bir ucagm miilkiyetinin
farkh kisi ve isletmeler arasmda paylasildigi bir sahiplik bicimidir, Boylece ucagm fmansman yiikii
paylasihrken, kullanim cram da artmaktadrr.
97 FAA, "FAA Aerospace Forecasts", http://apo.faa.gov/foreca03/start.htIn,(20.11.2004).
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Hava tasimacihgi talebindeki artista ve sektoriin biiyiimesinde rol oynayan

faktorler teknolojik, ekonomik, demografik, psikolojik ve sosyo-kiiltiirel ve siyasi

faktorler seklinde srralanabilir:

• Teknolojik degisimler: Ucak teknolojisindeki gelismeler sonucu daha

gelismis ucaklar operasyonel etkinligi artrrmak suretiyle maliyetleri

dtistirmekte, bu da bilet fiyatlannda du~u~e ve talep artisma neden

olmaktadir. Teknoloji aym zamanda hava tasimacihgmda hiz ve konforun

artmasi yoluyla da talebi olumlu etkilemektedir.

Ekonomik gelismeler: Dunya ekonomisindeki 1.. 11kureseuesme, ticareti

uluslararasi hale getirirken aym zamanda i~ amach seyahatlerin de artist

anlamma gelmektedir. Artan rekabetin bilet fiyatlanm dusurmesi talebi

olumlu etkilemektedir.

• Demograjik gelismeler: Dlinya nufusundaki artis hava tasimacihgi icin

potansiyel yolcu sayismda da artis demektir. Bugun 6.5 milyara yaklasan

diinya niifusunun her yil ortalama 76 milyon artarak 2050'de 9.1 milyara

cikacagi ongorulmektedir.t" Ntifusun yaslanmasi seyahat edecek kesimin de

artmasi demektir. Ozellikle Kuzey Amerika ve Okyanusya bolgelerinde

degum oranlanmn azhgi nedeniyle 65 yas ustu insanlann toplam nufusa

oranlannm yuksekligi goze carpmaktadir, 2050 yihna kadar dunyadaki 60

yas tistti insanlann sayismm uce katlanmasi beklenmektedir." G09 ve aile

yapismin degisimi de insanlann ozel amach seyahatlerini artirmaktadir.

1960'ta 79 milyon olan uluslararasi g09 eden kisi saYISI 2000 yilmda 175

milyona ulasrrustir.i'" 2005 itibariyle bu sayi 191 milyona ulasrms olup, bu

rakamlara gore diinya niifusunun % 3'u dogduklan tilkenin dismda yasanum

siirdiirmektedir. lOl Her ne kadar 11 Eylul saldinlan gibi gtrvenlik endiseleri

kisrtlamalar getirse de, smirlann giderek belirsizlesmesi ile ozellikle nitelikli

98 United Nations Population Fund (UNFPA), "Population Trends: World Population Still Growing",
http://www.unfpa.orglpds/trends.htm. (20.02. 2007).
99 United Nations Population Fund (UNFPA, "Population Ageing: A Larger and Older Population",
http://www.unfpa.org/pds/ageing.htm. (20.02. 2007).
100 United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, "International
Migration Report 2002", (New York: United Nations Publications, 2002) http://www.un.org/esa/
population/publications/ittmig2002/2002ITTMIGTEXT22-11.pdf, (20.12.2004).
101 United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, "International
Migration 2006", http://www .un.org/esa/population/publications/2006MigrationChartlMigration2006.pdf,
(20.02. 2007).
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bilgi iscileri acismdan uluslararasi goc olgusunun buyumesini surdurecegi

beklenmektedir.

• Psikolojik ve sosyo kidtiirel faktorler: Bireyin oneminin arttigi bir ortamda

insanlarm eglenceye ve seyahate ayirdiklan zaman ve butce de artmaktadir.

Bireysel istekleri ve seyahat arzusunu ortaya cikartan bir ortamda hava

tasimacihgmi kullanarak dunyanm uzak koselerini gezip gormek olanakh

hale gelmektedir. Yine gunumuzde insanlarm manevi duygulara dogru bir

dontis yasadigi ve dinsellesme egiliminin arttigi gozlenmektedir. Dinsel

konulara yogunlasmanm artirdigi hac turizmi, hava tasnnaciligi talebinin

artist demektir. Kentlesme de hava tasimaciligi talebini arttran diger bir

faktordiir. Ozellikle gelismekte olan ulkelerde son yillarda insanlarm

kirsaldan kente dogru surekli hareketi sonucu kentsel bolgelerde muazzam

buyume gerceklesmistir, Bu egilimin onumuzdeki yillarda da artmasi

beklenmektedir. 2008 yilmda insanhk tarihinde ilk defa olarak dunya

nufusunun yansmdan fazlasi kentlerde yasiyor olacaktir. Ongoniler, 2030

yilmda bu oramn %60'a ytikselerek 5 milyar insamn kentlerde yasayacagi

yoniindedir.i'"

• Siyasi faktorler: Ulkeler arasmdaki isbirlikleri ve butunlesmeler iliskilerin ve

dolayisiyla hava tasnnacihgi talebinde artis saglamaktadir. Bunu yam srra

6zellikle ucak fireticisi rekabetin devletlerarasi boyutta olusu hava

tasimacihgi endustrisindeki buyumeyi hizlandrrmaktadir.

Altyapi kisrtlanndan kaynaklanan yigrlmalar, ek maliyete yol acari cevresel

politikalar, diger tasima modlanna yonelik devlet politikalan ve daha basit yasami

secen bireylerin seyahat arzusunun azalmasi gibi faktorler ise hava trafigindeki

buyumeyi engelleyici rol oynamaktadir.l'" Politik ve terorist riskler ile saghk

tehditleri nedeniyle talepte asin dalgalanmalar meydana getirmektedir. Ornegin Irak

Savasi, 11 Eyltil terorist saldmlan ve SARS 104 gibi olaylar hava tasimacihgma olan

talebi amnda dusurmustur.

102 United Nations Department ofEconomic and Social Affairs Population Division, "World Urbanization
Prospects: The 2005 Revision", Population Newsletter, Number 81, (June 2006), http://www.un.org/
esa/population/publications/popnews/Newsltr 81.pdf, (20.02.2007).
103 Nielsen, a.g.e., s.28-37.
104 SARS (Severe Acut Respiratory Syndrom / Agrr Aleut Solunum Yolu Yetmezligi Sendromu): 2003
Subat aYI sonlarmda Asya'da ortaya crkan ve K. Amerika ile Avrupa' da da yayilan bulasici bir hastahktir,
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Havaalanlanm etkileyen sektorel degisimlerden bir digeri de yolculann istek ve

gereksinimlerindeki degisimdir,

1.2.6. Yolculartn Istek ve Gereksinimlerindeki Degisim

Tiiketici veya musteri, tarihin hicbir doneminde icerisinde bulundugumuz

postmodern donemdeki kadar egemen olamarmsnr. Pazarlann kusursuzlasmast, kiiresel

olcude, amansiz bir tam rekabet ortarru yaratrmstir. Arz fazlasi ve ileri bilgi - iletisim

teknolojisi, musteriyi kraldan da ate bir konuma getirmistir.i'" Gecmisin iirun odaklz ve

sonrasmdaki satis odaklz pazarlama anlayislan gunumuzde yerlerini tuketici odaklz

pazarlama anlayisma birakma egilimindedir.i'" Her ne kadar fuiine ya da satisa yonelik

pazarlama yaklasimlan gunumuzde isletmeler tarafmdan benimsenebilmekte ise de,

pazarlamada basannm saglanabilmesi "postmodern tuketici" olarak adlandmlan

giiniimiiz tiiketicisinin istek ve gereksinimlerine uygun ve tiiketiciyi pazarlamarun

merkezine yerlestiren bir anlayism benimsenmesinden gecmektedir, Bu nedenle "ne

fuetirsen onu satarsm" anlayisi ve uygulamasmm yerine, "satabilecegini ve tiiketicilerin

ihtiyaci olaru uret" anlayisi gecmistir.i'"

Gunumuzde bireysel degisimler ve bunlann tiiketici tercihlerine yansimasi

sonucu yolculann istek ve gereksinimlerinde de degisim yasanmaktadir. Yolcu

tercihleri, arzulan ve bakis acilannda yasanan degisim, yolculan bekledikleri hizmet

konusunda daha secici hale getirmekte; aym zamanda yabanci ulke ve kulturlere seyahat

deneyimi yasama konusundaki isteklerini arnrmaktadir.l'"

Bilgi cagmda bilgiye erisimleri cok daha kolaylasan yolculann havayollanndan,

havaalanlanndan ve hava tasimaciligi sisteminin diger elemanlanndan beklentileri de

yiikselmekte ve alternatifler arasmda secim yapma sansi artmaktadir, internet ttzerinden

kendilerine en uygun seyahati secme olanagma sahip yoIeularda musteri baghhg;

yaratmak gitgide daha zor hale gelmektedir.

Hastahk 2003 yilmda Ciri'de 349 can alnus, buradan 30 ulkeye yayilarak tum dtmyada 774 kisinin
olurnune yol acrmstir. Ozellikle Asya-Pasifik iilkeleri basta olmak uzere tum dtmyada turizm ve hava
tasnnaciligr acismdan talebi ani olarak cok olumsuz etkilemistir,
105 Sahin, a.g.e., 2005, s.9.
106 Yavuz Odabasi, Tiiketici Davramsi ve Pazarlama Stratejisi, (2. Bash, Eskisehir: Anadolu
Universitesi Yaymlan, No: 908, Isletme Fakiiltesi Yaymlan No: 2, 1998), sA.
107 Yavuz Odabasi, Postmodern Pazarlama Tiiketim ve Tiiketici, (Birinci Basnn, istanbul: Kapital
Medya Afl., 2004), s.55.
108 Paul Freathy ve Frank O'Connel, "A Typology of European Airport Retailing", The Service
Industries Journal, 19,3, (July 1999), s.119.
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1.2. 7. Giivenlikle ilgili Gelismeler

Kuresel iklimde bazi ulkeler zenginlesirken bazi tilkelerin ise gitgide daha da

yoksullasmasi celiskisi sosyal adaletsizlik duygusunu da beraberinde getirmektedir. Bu

durum guvenlik sorunlanna yol acmakta ve terorizmin etkisi cok daha genis boyutlara

ulasmaktadir. Hava tasimacihgi endustrisi, uluslararasi yapisi ve kamuoyunun ilgisinin

cok daha kolay cekilebildigi bir alan olmasi nedeniyle gecmisten beri terorist saldmlar

icin ilgi cekici olmustur, Ancak, 11 Eyliil 2001 tarihinde ABD'de diizenlenen ter6r

eylemi bunun boyutunu genisletmistir. Bu durum savaslara neden olmakta ve

guvensizlik ortami cok daha yaygm hale gelmektedir. Bu olaym cok boyutlu sonuclan

olmasma karsm, hava tasimacihgi acismdan sonuclan son derece ani ve derin etkili

olmustur. Dunyada ilk defa ucagm dogrudan terorist amacla kullarulmasi ile hava

tasimacihgi icin guvenlik en guncel konulardan biri haline gelmistir, 11 Eylulden once

de genel ekonomik ve sektorel durgunlugun etkisiyle zor bir d6nemden gecmekte olan

hava tastrnacihgi endustrisi icin, saldmlar krizin baslangici olmustur, Bir yandan inis

ttcretlerinde ve yolcu hizmet ucretlerindeki artis ile ek guvenlik gereklilikleri ve sigorta

primlerinin getirdigi maliyet artist havayollanru bilet fiyatlanru yilkseltmeye zorlarken;

diger yandan UyU~ korkusu nedeniyle azalan talebi cekebilmek icin bilet fiyatlanm

dusurme baskisi ortaya Ylkml~tlr.109

11 Eylul saldmlan ile baslayan bu kriz ortami ardmdan Afganistan ve Irak'ta

yasanan savaslar nedeniyle talepte azalma ve petrol fiyatlanndaki artisla daha da

derinlesmistir. Bu surecte bircok havayolu sirketi faaliyetlerine son vermek durumunda

kalrms, bazilan da devlet destegi ile faaliyetlerini vsurdurebilmistir. Bu stirecte

sirketlerin seyahat butcelerini kismalan ile ozellikle is amach yolcular dusuk maliyetli

tasiyicilara yonelmisler ve bu tasryicilann taleplerinde artis meydana gelmistir. Eglence

amach yolculann ise tatillerini erteledikleri veya cnceden alman ucuz biletlere

yoneldikleri gozlenmistir. Ayru sekilde, ABD'de yapilan arastirmalar, artan giivenlik

kontrolleri nedeniyle yolculann havaalanlanna eskisine oranla cok daha erken gelmeleri

gerektiginden, ozellikle kisa mesafeli hat yolculannm diger tasunacihk modlanna

kayma egilimine girdiklerini ortaya koymaktadir.v'" Savaslann sona ermesi ve hava

tasnnaciligma olan guvenin tekrar kurulmasi ile hava tasimaciligi talebi yeniden

109 Atef Ghobrial ve Wes A Irvin, "Combating Air Terrorism: Some Implications to the Aviation
Industry", Journal of Air Transportation, Vol. 9, No 3, (2004), s.67-86.
110 Ghobrial and Irvin, a.g.e., s.67-86.
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yukselme seyrme girmis olsa da, guvenlik'!! Havayolu tasnnacihgi 19m mucadele

gerelctiren alanlardan biri olmaya devam etmelctedir.

1.2.8. Cevreyle ilgili Gelismeler

Kuresel hava tasimacihgi sektoru 2020 yihnda simdikinin iki-uc kan olacagi

yonundeki ongoniler ekonomik: acidan olumlu olsa da cevresel acidan endiselere neden

olmaktadir. Arastirmalar hava tasnnacihgmm yakit verimliligini artmci uygulamalardan

daha luzh buyudugunu ortaya koymaktadir. Bu duruma yakrt tnketimindeki ve sera

gazlan emisyonundaki artis neden olmaktadir, Bugun dtmya havaciligi, tum tasnnacilik

modlarmdan kaynaklanan karbondioksit emisyonunun %12'sinden sorumlu

tutulmaktadrr. Ancak su buhan ve nitrojen oksidin yuksek irtifalarda sera gazi

seklindeki etkisi nedeniyle bu karbondioksit emisyonunu, kuresel ismmaya etkisinin 2-4

kat daha fazla oldugu ongoriilmektedir.V'' Gurultu, hava tasimacihgmi olumsuz

etkileyen ve insanlar tarafmdan dogrudan hissedilen en onemli cevresel falctordiir. l 13

Emisyon ve gurultu ile ilgili kisrtlamalar ve ek vergiler havayollan icin ek maliyet

anlamma gelmektedir, Daha yeni ve giirilltii seviyesi daha dusuk ucaklann kullammi ile

ilgili uygulamalar havayollannm filo yenilemesini gerelctirmelctedir. Bu ve benzeri

maliyet artislannm bilet fiyatlarma yansimasmm ge1ecekte hava tasnnacrhgi talebini

olumsuz etkilemesi soz konusu olabilecelctir.

Havaalanlanm etkileyen gelismelerin sektorel nedenlerinin bir digeri ise,

teknolojik gelismelerdir,

1.2.9. Teknolojik Gelismeler

Malzeme ve bilisim teknolojilerinde meydana gelen gelismeler hava

tasimaciligmda cok olumlu etkiler yaratmaktadir. Yeni malzemelerle ucak agirhgmda

saglanan azalma isletme maliyetlerini dusuruci; etkide bulunmaktadir. Dalla yuksek

parah agirhk (payload) hacmine, daha fazla yolcu kapasitesine ve daha uzun menzile

sahip ve daha hizli ucaklar yolcu ve kargo acismdan birim maliyetlerini dusurerek

havayolu verimliliklerini artirmaktadir.

111 Hava tasunacrhginda guvenligin havaalam yonetimine etkileri konusunda daha genis bilgi icin bkz.
Kucukcnal, a.g.e,
112 Nielsen, a.g.e., s.28-37.
113 Daha genis bilgi icin bkz. Vildan Korul, "Havaalanlannm Cevre Ile Iliskilerinin Yonetimi ve
Tiirkiye'deki Uluslararasi Trafige Acik Havaalanlannda Cevre Kirliligi Uygulamalarmm Analizi".
(Yaymlanmamis Doktora Tezi, Anadolu Universitesi SBE, 2001).
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Bunlarrn yamnda yeni teknolojilerin sagladigi diger bir degisim yeni ucak

yapilannm ortaya ctkisidir. Onumuzdeki yillar icin hava tasimacihgmda ongorulen

yiiksek buyume oranlan nedeniyle ucak ureticileri bu arnsla basa cikabilmek amactyla

yem genis ucaklar (New Large Aircraft-NLA) gelistirme cahsmalanni

siirdiirmektedirler. Ornegin Boeing, cift kabinli (double decked) yeni 747 versiyonu

uzerinde cahsrrken, Airbus'rn deneme ucuslanm gerceklestirdigi A380'in ilk ticari

ucusunun 2007 yilt icerisinde gerceklesmesi planlanmaktadrr. Bu gelismelerden dolayi,

uluslararasi kuruluslar bu yeni ucaklara uygun havaalam tasanm standartlan gelistirmek

icin cahsmaktadirlar. leAO 1999 yilmda yaprms oldugu cahsma ile J'JLA icin yeni

havaalam tasanm standartlan belirlemis ve F seklinde yeni bir harf kodu tammlamrstrr.

Bu yeni ucaklar havaalammn bircok elemanrnrn yeniden tasarlanmasmi giindeme

getireceginden simdiden calismalara baslanmasi gerekmektedir.i'"

Bu yeni ucaklann agirhgi 1 milyon libreden (453,600 kg) daha fazla olup, 500

650 yolcu tasimalan planlanmalctadrr. Buyukluklerine ragmen bu ucaklar icin 11.000 ft

(3,353 m) uzunlugunda bir pist yeterli olacaktir. Daha genis olmalarrna ragmen kanat

tasanmlanndan dolayi, halen 747-400'e hizmet verebilen havaalanlan bu yeni ucaklara

da hizmet verebileceklerdir.I'" Ancak pist, apron taksiyolu genisligi ve mukavemeti

acismdan havaalanlannda degisiklik yapilmasi gerekmektedir. Aslmda Boeing 777-300

ve A340-600 gibi daha uzun ucaklann hizmete girisi ve 737-800 serileri gibi ucaklann

yeniden tasanrm bircok havaalam icin bu ucaklara hizmet vermeyi olanaksiz hale

getirmistir. Daha genis pistler ve apron alanlan ile daha genis donus acisma uygun

taksiyollan bircok havaalam icin temel gereklilikler haline gelmektedir.i'"

Yeni teknolojilerin diger bir etkisi ise, havayollanmn elektronik ticareti

gerceklestirmelerine olanak saglamasrdir. Bilgisayarh Rezervasyon Sistemleri

(Computer Reservation Systems)117 uzun yillardan beri havayollannm dagrtnn agmda

kilit faktor konumunda iken, gunumuzde buna elektronik dagitim ve elelctronik

biletleme uygulamalan eklenmektedir.

114 Alexandre G. De Barros and S.C.Wirasinghe, "Designing The Airport Airside for The New Large
Aircraft", Journal of Air Transport Management, Vol.8, Is.2, (March 2002), s. 121-127.
115 James Patterson, "Landing The Big One", Civil Engineering, Vol.69, Is. 8, (Aug 99) s.44-48.
116 Robert Stewart, "Plan Now, Built Later", Passenger Terminal 2002, s.42-47.
117 Bilgisayarh Rezervasyon Sistemleri: Ozel aglar kullanarak havayollan ve acentelerin bilgisayar
tizerinden rezervasyon ve bilet sansi yapabiIrnelerine olanak tamyan sistemlerdir. 1950'lerden beri
kullamlmaktadrrlar. Daha soma bunlarm gelistirilmesiyle Kiiresel Dagitim Sistemleri (Global
Distribution Systems - GDS) ortaya cikmistir.
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Yeni teknolojilerin havacihk emniyet ve guvenligine katkisi ise biyometrik

teknolojilerin gelisimi ile olmaktadir. Insan ozelliklerini (parmak izi, iris, retina ve ses

yapilan) incelemede biyometrik teknolojiden yararlamlmast hem havaalanmdaki

kuyruklan azalttigmdan etkinligi artiracak hem de yolcular icin daha gelismis emniyet

ve giivenlik ortami saglanabilecektir, Ayru zamanda sik ucan yolcular gibi havayolu

ozel musterilerinin bu teknolojiler yardnmyla kaydedilmesi ile pazarlama acismdan da

biyometrik teknolojiden yararlanma olanaklan ortaya ctkabilecektir. 118

Havaalam sektoriinii etkileyen degisimin sektorel nedenlerinin incelemnesinin

ardmdan bu gelismelerin havaalam sektorune etkilerini de birkac bashk altinda

incelemekte yarar vardir,

1.3. Degisimlerin Havaalam Sektorune Etkileri

Diinyarun her yamnda ve hava tasimaciligmda meydana gelen degisimin

havaalam sektorune etkileri su sekilde siralanabilir:

• Altyapi ve kapasite sorunlan,

• Havaalanlan arasmdaki rekabetin artmasi,

• Kamu yonetiminin havaalanlarma karst tutum degisikligi,

• Piyasa degiskenliginin (volatilite) artmasi,

• Ag yapilanna bagh gereksinimler,

• Havacihk gelirlerinin dusmesi ve isletim maliyetlerinin artmasi,

• Girvenlikle ilgili gelismelerin havaalanlanna etkisi,

• Cevre ile ilgili gelismelerin havaalanlarma etkisi,

• Havaalam tasanmmda degisim,

Esasen havayolu endustrisindeki ve genel is ortammdaki teknolojik gelismeler

havaalanlannda da teknolojik bir dontisumtl zorunlu kilmakta ve havaalanlan bir

donusum gecirmektedir, Calismanm esas konusunun icerisinde onemli yer tuttugundan

ve ileriki bolumlerde aynntih bicimde ele almacagmdan teknolojik gelismelerin

havaalanlanna etkisi seklinde ayn bir bashk acilmasi gerekli gorulmemistir, Diger

etkilerin ne sekilde ortaya ciktrklanm kisaca aciklamakta yarar vardrr.

118 Nawal K. Taneja, Driving Airline Business Strategies Through Emerging Technology, (Aldershot:
Ashgate Publishing Limited, 2002), s.20.
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1.3.1. Altyapt ve Kapasite Sorunlart

Serbestlesmenin havaalanlan icin temel etkilerinden biri, trafik hacminde

meydana gelen beklenmeyen artis sonucu havaalam altyapismda yasanan buyuk yatmm

gereksinimidir. Dunya capmda 1999-2020 donemindeki trafik artisim karsilamak icin

havaalam altyapisma $500 milyar fon gerekecegi ongdrulmektedir.i'" Eger trafik artisi

iingiiriiler seviyesinde olursa, Avrupa'ntn 20 biiyiik havaalanuun 2010'a kadar

ylgllma sorunlan ile yii: yiize gelecegi arasttrmalarla ortaya konmustur.t'" Bu talebi

karsilayacak buynk altyapi yatmmlarmm finansmaru, hizmet kalitesinin gelistirilmesi

ve diger havaalanlan ile rekabet icin gerekli mali kaynaklarm kamu tarafmdan [manse

edilmesi gitgide daha da zorlasinca yerel ya da merkezi hukumetler havaalam

yatmmlan icin ozel sektor fonlarma basvurmak zorunlulugu hissetmislerdir.i'"

Operasyonlann yeniden planlanmasi ile pist kapasitesinin artmlmasi, noktadan

noktaya operasyonlara agirhk verilmesi ile yigilma yasanan merkez havaalanlarmm

kullammmm azaltilmasi ve yogun saatlerde yuksek fiyatlandirma yapilmasi yigrlma

sorununa gecici cozumler olarak g6riilmektedir. Ancak yine de yigilma sorununun tiim

taraflar acismdan gelecekte hava tasrmacrhgmm en onemli sorunlarmdan biri olarak

varhgim surdurmesi beklenmektedir. Bu baglamda inis-kalkis hakki (slot) paylasnm her

gecen gtin zorlasmakta ve ozellikle sektore yeni giren havayollan icin uygun saatlerde

slot elde etmek olanaksiz hale gelmektedir.

1.3.2. Havaalanlan Arastndaki Rekabetin Artmast

Diizenleme evresinde, ikili anlasmalarla iki devlet her bir devletten hangi

havayollarmm hangi havaalanlanrn kullanabilecelderi, iki ulke arasmdaki hatlardaki

ucus sikhgi ve atanmis havayollan arasmdaki koltuk paylasmu genellikle %50/50

olarak belirlernnekteydi. Bu atanrms havayollan da genellikle iilkelerin ulusal

havayollan ya da "bayrak tasiyicilan" olmaktaydi, Bu diizenlemeler tarifeli trafik icin

gecerli olup tarifesiz trafik nispeten daha kisrtsiz bir ortamda faaliyet g6stermekteydi.

119 Ian Humphreys, "Organizational and Growth Trends in Air Transport", Towards Sustainable
Aviation, (London: Earthscan, Editors: Paul Upham ve digerleri, 2003), s.29.
120 Colin Baker, "With Traffic Growth Recovering, The Question of Building New Airport Capacity and
ofWho Pays for It are Coming Back on the Agenda", Airline Business, (June 2000).
121 Jorge Gonzalez and Sahsa Page, "The Emergence of a Global Airport Industry", Reason Public Policy
Institute Air Travel Annual Privatization Report 2003, http://www.rppi.org/apr2003/emergenceof
aglobalairportindustry.html, (20.11.2004)
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Dolayisiyla ikili anlasmalar doneminde hava tasimacihgi pazan ulusal tasiyicilann ve

bunlarrn kullandigi -ulusal havaalanlarrnrn cevresinde gelismekteydi.V''

Serbestlesmeden once, cogu devlet eliyle yonetilen havayollarrnrn yuksek

maliyetleri buyuk olcude bilet ucretine dolayisiyla yolcuya yansrttlmaktaydi. Aym

zamanda <;:1kI~ noktasi konumundaki havaalanlan da ikili anlasmalarca kati bir bicimde

belirlendiginden, havaalanlan arasrndaki rekabet de engellenmekteydi. Dolayisiyla

rekabetci olmayan bir havayolu sektoru rekabetci olmayan bir havaalam sektorumi

yaratmaktaydi. Ancak rekabetci bir havayolu sisteminin etkileri havaalanlart

aastndan degi#mi baslatmtsttr. 123

Oncelikle havayollarrnda yasanan serbestlesme, havayollan ve havayolu

isbirlikleri arasrndaki rekabeti artmms ve merkez havaalanlan aracihgiyla hizmet verme

yolunu secen havayolu isbirlikleri bu havaalanlan arasrndaki rekabeti baslatrmstir.

Ozellikle krtalararasi ucuslarda aktarmanrn yapilabilecegi havaalam sayisnnn fazla

olusu birbirinden cografi olarak uzak havaalanlan arasrnda rekabeti yaratmakta ve

transfer yolcular ve havayollan icin havaalanlan arasrndaki rekabeti gundeme

getirmektedir. Baglanti zamam, bilet fiyatlan, ucus sikhgi, havaalamndaki hizmet

kalitesi ve vergisiz urunlerin fiyat seviyesi gibi faktorler ozellikle krtalararasi ucus

transfer havaalanlan arasrnda yolcu tercihlerini etkileyebilmektedir.

Dusuk maliyetli tasiyicilann sektore girisleriyle merkez havaalanlanm

kullanamayan tasiyrcilann ikincil havaalanlarrna yonelmeleri sonucu bu havaalanlan da

rekabetci stratejinin bir parcasi haline gelmislerdir. Daha once fazla trafige sahip

olmayan ikincil havaalanlan icin bir dusuk maliyetli tasiyiciya ev sahipligi yapmak son

derece onemli hale gehnektedir. Bu tasiyicilan cekebilmek icin havaalanlan havacihk

iicretlerini dusurmekte ve bu havayollannm operasyonlarrna uygun cazip kolayhklar

sunmaktadir.i'" Bu amacla bazi havaalanlan boylesine buyuk bir yolcu potansiyelini

getirdigi icin havayollarrna ek odemeler yapmakta ya da yolculan cekmek icin yakm

yerlere otobuslerle kara ulasim hizmetini de sunmaktadrrlar. Dusuk maliyetli tasiyicilar

ile havaalanlan arasrndaki iliskinin boyutu da onemlidir. Ozellikle tek bir dusuk

122 Guillaume Burghouwt ve Menno Huys, "Deregulation and the Consequences for Airport Planning in
Europe", DISP, 154, (2003), s.37-45.
12~ David Starkie, "Airport Regulation and Competition", Journal of Air Transport Management, 8,
(2002), s.63-72.
124 Graham Francis, Alessandro Fidato ve Ian Humhreys, "Airport-Airline Interaction: The Impact of
Low-cost Carriers on Two European Airports", Journal of Air Transport Management, 9 (2003),
s.267-273.
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maliyetli tasiyicmm baskin oldugu havaalanlanmn pazarhk gucu dusuk olup; riske

maruz kalma derecesi yUksektir. 125 Ancak dusuk maliyetli tasiyici sayismm fazlahgi

ve/veya havaalammn konumunun uygunlugu havaalanlanm rekabette gUylu hale

getinnektedir.

1.3.3. Kamu Yiinetiminin Havaalanlartna Kars: Tutum Degi$ikligi

Giiniimiiziin ulus-devletleri bir yandan uluslarustu siyasi yapilar icinde erimekte,

diger yandan kendi icinde yapisal degisime ugramaktadir. Devletin kiictiltiilmesi,

ozellestirrne, kamu sektorune guvensizlik, merkeziyetciligin azaltilmasi, sosyal haklarda

azalma gibi refonnlar, devletin klasik fonksiyonlanru onemli olcude azaltmistir.l'"

Geleneksel olarak havaalanlanmn butceden aynlan pay acismdan egitim, saghk

ve savunma gibi diger kamu harcamasi alanlanyla rekabet etmesi gerekmistir. Ancak

geleneksel anlarmyla "kamu hizmeti" olarak adlandmlan bircok hizmet giiniimiizde bu

ozelligini yitirmektedir. Bugun egitim, saghk, sosyal guvenlik gibi hizmetler artik

butunuyle "kamusal" olarak adlandmlmamaktadlr. 127 Buna ek olarak havaalanlannm

artan finansal gereksinimlerini karsilama baskilan, kamu yonetimi anlayismdaki

degisimi zorunlu kilmakta ve hukumetler, havaalam sennaye yatmmlanm ustlenmekten

vazgecme isteklerini ortaya koymaktadirlar.l'"

Havaalam fmansmammn kamunun krt kaynaklan iizerinde gitgide daha agrr

baskilar yaratmasi ile bu yukun turn vatandaslara paylastmlmasi yerine, dogrudan

kullamcilan tarafmdan finanse edilmesi gerektigi konusunda gorusler guclenmektedir.

Dolayisiyla artik hukumetler havaalanlaruun finansal actklartnt kapatma ya da onlan

dogrudan finanse etme uygulamalart yerine "kullanan iider" (user pay) prensibini

benimsemektedir. Yalmzca devletler degil uluslariistii birlikler de bu konuda kararlar

almaktadir. Avrupa Birligi, havaalam hizmetleri ve kolayliklannm maliyetleri ile

bunlan tam olarak karsilamaya yetecek iicret seviyeleri arasmda kabul edilebilir bir

iliski kurulmasi yoluyla, kullamcilann hizmetlerin bedeline katlanmasi gerektigi

125 Gillen and Lall, a.g.e,
126 Oktay Uygun, "Ulusustu Siyasal Birlikler ve Kuresellesme", http://www.stratejik.yildiz.edu.tr/
makale7.htm, (20.09.2004).
127 Aktan, 2004, a.g.e.
128 Paul Freathy and Frank O'Connell, "Planning for Profit: The Commercialization of European
Airports", Long Range Planning, Vo1.32, No.6, (1999), s.587-597.
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yominde "maliyet temellilik" prensibini benimsemistir, Ozellikle havaalam yigilmalan

ve cevresel maliyetlerle ilgili ek ucretler soz konusu oldugunda bu yapi onemlidir. 129

Ote yandan, kamu ekonomisinin icinde bulundugu sorunlar (butce aciklan,

enflasyon, kamu harcamalannda israf ve savurganhk, dusuk verirnlilik, KIT zararlan,

issizlik vs.) yam stra kamu yonetiminin isleyisinde mevcut olan sorunlar

(merkeziyetcilik, burokrasi, siyasal yozlasmalann yaygmlasmasi, kalitesiz ve liyakatsiz

personel istihdami vs.) devletin yeniden yapilanmasmi kacmilmaz kIlmaktadrr. 130 Buna

paralel olarak havaalanlannm daha etkin bir yonetime kavusturulmasi amaciyla

ticarilestirilmeleri ve ozellestirilmeleri konusunda gotii~ birligi olusmaktadir.

1.3.4. Piyasa Degiskenliginin Artmast

Hava tasimacihgi endustrisinde yasanan degisimler havaalanlan icin piyasa

degiskenliginiu'<' yiiksek oldugu bir faaliyet ortami hazirlanustrr. Havaalam pazan bir

dizi nedenden dolayi daha degisken bir hale gelmistir, Bu nedenler havayollarma devlet

desteginin ortadan kalkmasi, havayollarmm pazara giris ve cikislannm kolaylasmasi,

havayollan icin piyasa degiskenliginin artmasi, havayolu isbirlikleri ve havaalanlan

arasmdaki rekabet olarak siralanabilir, Bu nedenlerin kisaca aciklanmasinda yarar

gotiilmektedir. 132

• Havayollartna devlet desteginin ortadan kalkmast: Serbestlesme ve

Iiberallesme hareketleri ile eskiden beri devlet destegi ile faaliyet gosteren

havayollan ozellestirilmekte ya da subvansiyonlara son verilmektedir.

Ozellikle kriz anlarmda havayollarmm mali gucsuzluge duserek iflas

etmeleri havaalanlan icin de buyuk trafik kayiplan anlamma gelmektedir.

Ozellikle trafiginin buyuk bolumu suurli sayida havayolundan olusan

havaalanlan icin bu havayollanndan bir - ikisinin iflasi cok agir kayiplar

anlamma gelmektedir.

• Havayollartnin pazara girts ve ctkislannin kolaylasmast: Duzenlenmis bir

cevrede, havayollannm yeni hatlara ginnesi, yeni hizmetler sunmasi ve

129 David Gillen, "Recent Air Transport Developments in the EU", (Viessmann Research Center on
Modem Europe 15t Annual Conference: Developments in Europe'ta sunu1an bildiri, (19 Ekim 2001),
http://www.wlu.caJ~wwwgeog/special/viessmann/papers/conf l/Gillen.pdf, (11.10.2004).
130 Aktan, 2004, a.g.e.
131 Volatilite (volatility): Piyasa degiskenligi
132 Neufville and Odoni., a.g.e., s.112-115.
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ucretlerini degistirmesi uzun zaman alan muzakereler sonucu onay almmasi

ile gerceklesebilmekteydi, Ancak serbestlesme ile birlikte degisimin hizi

artmistir. Havayollan bilgisayarli rezervasyon sistemleri ile fiyatlan amnda

degistirebilmekte; bir gecede yeni bir hat acma karan alabilmektedir. Bu

durum havaalanlan icin trafikte birdenbire artis ya da azalma meydana

getiren dalgalanmalar yaratmakta ve piyasada kararsizhk artmaktadir,

• Havayollarz icin piyasa degiskenliginin artmis olmasz: Serbestlesme ayru

zamanda havayolu endustrisinin de yapismi degistirmistir. Serbestlesme ile

gelen rekabet havayollanrun birlesmeler ya da iflaslar yoluyla birdenbire

kaybolmasma neden olabilmektedir. Politik ve terorist riskler ile saghk

tehditleri nedeniyle talepte meydana gelen asm dalgalanmalar da talebi

birdenbire dtlsurebilmektedir. Havayollan icin artan piyasa degiskenligi,

havaalanlan icin de ani ve onemli miktarda trafik kaybma yol acmaktadir.

• Havayolu isbirlikierinin etkisi: Havayolu isbirlikleri sonucu belirli

havaalanlannm secilmesi ile diger havaalanlan birdenbire ozellikle transfer

yolculanru kaybedebilmektedir.

• Havaalanlarz araszndaki rekabet: Rekabet ortammda transfer trafiginin

ongorulememesi havaalanlan icin piyasa degiskenligini artirmaktadir.

Artan piyasa degiskenligi havaalanlan icin yatmmlardaki riskin yukselmesi

anlamma gelmektedir. Havaalanlannm havayollannm gereksinimlerini karsilamak

amaciyla gerceklestirdikleri ek yatinmlar, havayollarmm operasyonlanru durdurma

karan ile birdenbire atil hale gelebilmektedir. Bu artan degiskenligin olumsuz etkilerini

en aza indirebilmek icin havaalanlanmn geleneksel planlama, yonetim ve tasanm

yontemlerini degistirmesi gerekmektedir. Benimsenecek iki temel strateji

havaalanlanmn piyasa degiskenliginin etkilerini en aza indirmelerine yardimci

olabilecektir. Bunlar: 133

• Daha esnek tasanm yontemleri gelistirmek suretiyle sahip olduklan

kolayhklan degisen musterilerine uygun hale getirmek,

• Kisa donemli anlasmalarla degisen havayolu gerekliliklerinin finansal ve

operasyonel risklerini simrlamaktir.

133 Neufville and Odoni, a.g.e., 8.115-116.
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1.3.5. Ag- Yaptlartna Bag-II Gereksinimler

Topla-dagrt sisteminin yaygm bicimde uygulanmasi havaalanlan uzerine cesitli

etkiler yapmaktadir, Bunlar havaalam kapasite kisrtlanmn ortaya yIk1~1 ile topla-dagrt

yapisma uygun havaalam tasanmi ve kolayhklanna gereksinim duyulmasrdir:

• Havaalanz kapasite kzsztlarz: Topla-dagrt sisteminin en onemli etkilerinden

biri havaalam kapasitesi uzerine olmustur. Topla-dagit operasyonlarmm

havayollan icin son dereee ekonomik olmasma ragmen, havaalanlan

acismdan belli saatlerde tepe noktasma ulasan trafikle basa cikabilmek icin

ozellikle belli alanlarda altyapi genislemesini daha fazla yoleunun daha hizli

bir bicimde akmasma izin vereeek yeni bir terminal ici diizenlemesini

gerektirmektedir.F" Belirli saatlerde trafigin tepe noktasma ulastigr dalgalar

seklindeki trafik akisi, topla-dagrt sisteminin temel ozelligi oldugundan,

ylg-Ilma sonueu havaalant kapasitesi astn olcude yetersiz kalabilmektedir.

Buna karsm yogun saatler dismda kapasite kullamm oram son dereee

azaldigmdan ek yatmmlar icin uygun bir denge saglamak guclesmektedir.

Bu asm yrgilmayi hizh bir bicimde isleyebilmek icin yem terminal

diizenlemeleri ve yem teknolojiler gerekmektedir. Bu amacla,

havaalanlanmn operasyonel sureclerinde etkinligi saglayabilmek icin bilgi

teknolojilerinden yararlanmalan zorunluluk haline gelmektedir.

• Topla-dagtt yapzszna uygun havaalanz tasarzmz ve kolaylzklarz: Topla-dagit

ag yapismda merkez gorevini iistlenen havaalanlarmm islevleri biiyiik

olcude fakhlasarak, transfer noktalan olma sekline donusmustur, Bu amacla

havaalanlarmm tasanmlannm da buna uygun olmasi temel gerekliliktir.

Transfer trafik icin rekabet halindeki havayollan, abel transfere olanak

saglayarak kapilar arasindaki yiiriime mesafesini minimuma indiren terminal

binalanm tereih etmektedirler. Bu acidan dogrusal ya da parmak tipli

terminal modelleri merkez havaalanlan icin uygun olmamaktadir. Terminal

tipi yolcular icin yiiriime mesafesini, ucak icin de taksi siiresini en aza

indirmelidir. Aym zamanda yolcular icin onemli diger bir nokta da aktarma

siireeinin kisa, rahat ve kolay olmasidir. Bu acidan aym binadan aktanna

134 Humphreys, 2003, a.g.e., s.25.
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yapmak, yolcular icin bina degistirmekten daha caziptir. 135 Topla dagrt

sisteminde kucuk ucaklarla toplanan yolculann buyuk ucaklara gecisi soz

konusu oldugundan, havaalanlannm farkh buyukluk ve ozellikteki ucak

tiplerine yan yana ya da yakm mesafede hizmet verebilecek bir tasanma

kavusturulmasi onemlidir.

Dusuk maliyetli tasryicilann havaalam sektorune etkileri rse ikincil

havaalanlanmn kullammmdaki artis ile du~ilk maliyetli tasiyicilara uygun havaalam

tasanm ve kolayliklanna gereksinim duyulmasidir.

• Ikincil havaalanlarznzn kullarumi: Topla-dagrt sistemi yenne noktalar

arasmda hizmet sunmayi operasyonel strateji olarak benimsediklerinden

dusuk maliyetli havayollan ikincil havaalanlanndan operasyon

diizenlemektedirler. Boylece ikincil havaalanlanrun merkez havaalanlanna

gore ustunluklerinden faydalanmaktadirlar, Bu ustunlukler;136

Operasyona baslamak ve operasyonlan genisletmek icin uygun slotlan

elde edebilmek,

Gecikmeleri azaltmak,

Operasyonlann tum asamalanndaki sureyi kisaltmak,

Dusuk havaalam ucretlerinden faydalanmak seklinde siralanabilir.

Dusuk maliyetli tasiyicilann verirnlilikleri buyuk olcude yerde kalma

surelerinin kisahgma dayanmaktadir. Geleneksel bir tasryicmm 45 dk-I saat

arasmda degisen ortalama yerde kahna siiresi, dusuk maliyetli tasiyicilar icin

20 dakika gibi kisa bir siiredir. 137 Dolayisiyla daha az yogun ikincil

havaalanlanmn kullammi ile gecikmeler en aza indirilebilmektedir.

Geleneksel havayollan icin havaalam ucretleri, maliyetlerinin %6'Slm

olustururken; dusuk maliyetli tasiyicilar icin bu oran %12'dir. 138 Havaalam

tlcretlerinin oneminin iki kat fazla olusu nedeniyle, dusuk maliyetli

tasiyicilar daha dusuk ucretli ikincil havaalanlanm tercih etmekte ya da

135Burghouwt and Huys, a.g.e., s. 37-45.
136 M.R.Pitt and A.W.Brown, "Developing a Strategic Direction for Airports to Enable the Provision of
Services to Both Network and Low-Fare Carriers", Facilities, Vo1.l9, Issue 1-2, (JanuarylFebruary
2001), s.52; Ian Thomas, "A Successful Airport for a Successful Industry-Understanding the Market",
Center for Asia Pacific Aviation, http://www.centreforaviation.com.(29.11.2004).
137Pitt and Brown, a.g.e., s.52.
138 Francis, Fidato and Humhreys, a.g.e., s.267-273.
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havaalanlan ile pazarhk yaparak inis ve yer hizmetleri ucretlerini dusurmeye

calismaktadirlar,

• Diisiik rnaliyetli tastyictlara uygun havaalanz tasartmi ve kolaylzklarz:

Geleneksel tasiyicilarla dustlk maliyetli tasiyicilann i~ modelleri birbirinden

tamamen farkli oldugundan, altyapi gereksinimleri de farkh olmaktadir,

Dusuk maliyetli tasiyicilara uygun terminal gereksinimleri, de buna uygun

olarak tam hizmet sunan havayollarmdan farkhdir. Bu durum

havaalanlannm kendilerini konumlandmna gereksinimini ortaya cikartmakta

ve dti~tik maliyetii tasiyicilan tamamlayici rol ustlenen havaalanlanmn

stratejilerini de buna uygun hale getirme1eri gerekmektedir. Bu amacla bu

tasiyicilara ozel terminaller ya da kortikler tahsis edilebilmektedir.

1.3.6. Havactltk Gelirlerinin Diismesi ve Isletim Maliyetlerinin Artmast

Havayollan arasmdaki rekabet sonucu bilet fiyatlanrun ozellikle ekonomi snufi

yolcu bileti fiyatlannm dusmesi, ortalama bilet fiyati icerisinde havaalam maliyetlerinin

onemini artmnl~tIr.139 Cok daha rekabetci bir yapi ve dusen gelirler, havayollanm

maliyetlerini kisacak onlemler almaya yoneltirken, havaalam tlcretlerinin toplam

maliyetler icinde artan onemi havayollanm havaalanlan uzerinde bask! kurmaya

yonlendirmistir. Havayollan surekli olarak havaalam ydnetimlerinden havaalam

iicretlerinin artmlmamasi hatta dusurulmesi konusunda talepte bulunmaya baslamislar

ve duzenleyici otorite1erin de yardirmyla bu taleplerini gerceklestirmede buyuk olcude

basan kazanabilmislerdir.v"

Dusuk maliyetli tasiyicilar icm havaalam ucretleri cok daha onemli yer

tuttugundan, bu tasiyicilar havaalam ucretlerinin dusurulmesi icin daha fazla caba

gostermektedirler. Dusuk maliyetli tasiyicilan cekebilmek adma havaalanlannm

havacihk ucretlerini dusurme egilimine girdikleri gorulmektedir. Ornegin Cenevre

Havaalam halen kargo terminali olarak kullamlan ve kayak sezonunda tarifesiz trafige

hizmet veren ikinci terminalini diistlk maliyetli tasiyicilara ozel terminal haline getirmis

ve yolcu basma inis ucretini €11'dan €6'ya dti~tinnti~ttir.14l Dolayisiyla ge1eneksel

olarak havaalam gelirlerinin onemli bir kismmr olusturan havacilik ge1irlerinin reel

139 Humphreys, 2003, a.g.e., s.25.
140 Graham, a.g.e., s.141.
141 Colin Baker, "Budget Demand", Airline Business, Va1.20, Is.6, (June 2004), s.60-61.
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olarak: azalmasi havaalanlanm baska gelir kaynaklan aramaya yoneltmektedir. Bu

durum ticari ge1irlerin artisma ve havacihk gelirlerinin toplam ge1irler icerisindeki

orammn daha da azalmasma neden olmaktadir. Aynca Avrupa icinde gumruksuz

magazalann kaldmlmasi da Avrupa havaalanlarmda Avrupa ici seyahat eden

yolculardan elde edilen gfimriiksiiz sans gelirlerinin kaybma neden olmustur.

Bunlara ek olarak:, havaalanlanmn isletme maliyetleri yukselmis durumdadir.

Ozellikle artan giivenlik onlemlerinin getirdigi ek maliyetler ve siirekli yenilenen

teknolojiye uyum saglama geregi havaalanlannm maliyetlerini artrrmakta, bu durum da

karlrhklanm azaltmaktadir. Bu gelismeler havaalanlanm yeni ticari gelir kaynaklan

aramaya yoneltmektedir, Azalan havacihk ge1irlerinden olusan boslugu havacihk disi

gelirlerle doldurabilmek icin ticari faaliyetlere yonelmek ve pazarlama islevine daha

fazla onem vennek, havaalanlanmn yeni stratejileri arasmdadir. Kesin arastirma

sonuclan bulunmamakla birlikte, dusuk maliyetli havayollan ikram hizmeti

sunmadigmdan diisiik maliyetli havayolu yolculannm havaalanlannda daha fazla

harcama yaptigi one siiriihnektedir. 142 Bunun yarn sira yiiksek yolcu hacmi zaten

havaalanlanmn ticari gelirlerini artmci etkide bulunmaktadir. Ikincil havaalanlarma

genellikle seyrek olan ulasundan dolayi erken gelmeleri ve daha kisa suren bilet kontrol

islemleri nedeniyle dusuk maliyetli yolcular havaalamnda daha uzun sure kalmaktadir,

Boylece magaza, restoran ve barlarda daha fazla zaman gecirmekte ve para

harcamaktadirlar.if Havaalani isleticileri icin, bu hedef pazarm istek ve gereksinimleri

ile gelir diizeylerine uygun iiriinlere yonelmek, ticari gelirlerini artirma potansiyeli

yaratmaktadir.

1.3.7. Giiveniikle ilgili Gelismelerin Havaalanlartna Etkisi

Hava tasimaciligmda guvenligin saglanmasi acismdan havaalanlan kilit rol

oynamaktadir. Ucaga yerlestirilen yolcu, kargo ve bagajm guvenlik kontrollerinin

gerektigi sekilde yenne getirilmesi giivenli bir ucusun yapilabilmesini olanakh

kilmaktadir. Bu acidan havaalanlan illegal eylemler icin ilgi cekici bir alan

olusturmaktadir. 11 Eylill sonrasmda guvenlikle ilgili gelismelerin hava tasimaciligma

olan talebi azaltmasi ve guvenlikle ilgili yeni uygulamalar havaalanlan acismdan

onemli sonuclara yol acrmstir, Talep azalmasi sonucu havayollannm gelirlerinin

142 Gillen and Lall, a.g.e,
143 Baker, 2004, a.g.e., 8.60-61.
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azalmasi sonucu havaalanlanmn havayollanndan elde ettikleri inis-kalkis vb. havacihk

gelirlerinde du~u~ yasamrken; aym zamanda havaalamm kullanan yolcu sayismdaki

azahs, yolcu gelirlerinin ve ticari gelirlerin azalmasma neden olmustur. Getirilen ek

guvenlik onlemlerinin ek yatmm maliyetleri havaalanlan icin buyuk yuk

olusturdugundan bazi havaalanlan inis-kalkis ticretlerini %30-40 gibi oranlarda

yukseltme yoluna gitmislerdir. ABD Ulastirma Bakanhgi verilerine, gore ABD'de

havaalanlarma yeni patlayici madde tespit cihazlarmm yerlestirilmesinin maliyetinin

$2,3 milyar civarmda oldugu ongorulmektedir.i''" Bu yatinm maliyetine ek olarak yeni

giivenlik onlel11lerinin gerektirdigi sekilde havaalam tasanmmm da degistirilmesi

gerekmektedir. Yeterli alana sahip olmayan havaalanlan icin bu, yer elde etmek

amaciyla park yerleri, kiralik araba alanlan ya da imtiyazh magazalar gibi temel ticari

gelir kaynaklannm kaldmlmasi anlamma gelmektedir. Artan guvenlik onlemleri

yolcularm havaalanma daha erken gelmelerini gerektirdiginden, havaalanlarmda uzun

kuyruklarm ve bekleme alanlanmn yetersizligi durumlarmda yigilmalann ortaya

cikmasi da diger bir olumsuz etkidir. Artan musteri beklentileri ile yigilmanm getirdigi

olumsuzluldar hem havayollan, hem de havaalanlan acisindan musteri memnuniyetini

olumsuz etkilemektedir. Bu durumla basa cikabilmek icin havaalanlarmm terminal

tasanmlanm ve sureclerini yeniden gozden gecirmeleri gerekmektedir. Bu amacla

kuyruk yonetim sistemleri, binis kapilanndan hizh gecis icin tasanm sistemleri gibi

bilgi teknolojilerinden yararlamlmasi terminal siireclerinin daha etkin ve daha az

maliyetle gerceklestirilmesi acismdan onemlidir.

Mevcut havaalanlan yeni duzenlemelere giderken, yeni yapilacak havaalanlan

icin guvenlik gereklerini ust duzeyde karsilayacak yaratici tasanm yaklasimlan zorunlu

hale gelmektedir. Artan gtrvenlik gerelderi, uzayan yapnn sureleri ve yukselen yapnn

maliyetlerinin getirecegi maliyet artislan ile bir isletme olarak havaalamnm ticari

amaclan arasmda denge saglanabilmesi icin terminal tasanmcilan ile havaalam

yoneticilerinin isbirliklerini en yiiksek diizeye cikartmalan gerekmektedir.Jf Bu amacla

bilgi teknolojilerine dayah tasanm ve sirniilasyon sistemlerinin kullannm onemli

avantajlar vaat etmektedir.

Yolcularla ilgili sureclerin yamnda bagajlarm kontrolu icin de yeni onlemler

gerekmektedir. Yeni ve gelismis elektronik tarayici sistemleri son derece agirdrr ve

144 Ghobrial and Irvin, a.g.e., s.67-86.
145 Melisa Bertoli, "Security-Reactions and Directions", Passenger Terminal World, (June 2002), s.62.
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gems yer kaplamaktadrr. Bunlann SaYI olarak da artmlmasi gerektiginden, yem

ekipmanlarm yerlestirilebilmesi icin bagaj isleme ekipmam icin aynlan sahanm %20-30

oranmda artmlmasi gerekmektedir. 146

Biyoteknoloji gibi yeni gelismis teknolojilerin kullamlmasi havaalanlan 19m

guvenlik ve emniyette artis olanagi saglayacaktir, Havaalanlannm bu teknolojileri

edinme maliyetlerine katlanmalan ve tasanmlanm da bunlara uygun hale getirmeleri

gerekmektedir.

1.3.8. Cevreyle ilgili Gelismelerin Havaalanlanna Etkisi

Kapasite kisrtlanmn hizla arttigi bir ortamda cevresel baskilar nedeniyle yeni

havaalam yapnru ya da mevcut havaalanlarmm genisletilmeleri gitgide zorlasmaktadir,

Havaalam yer secimi genel olarak oteden beri karmasik ve zor bir siirec olmasma

ragmen, gunumuzde gurultu, emisyon, ekoloji gibi cevresel baskilarla yeni bir havaalam

insa etmek cok daha zor hale gelmektedir. Aym durum ozellikle pist gibi hava tarafi

kolayliklanrun genisletilmesi icin de soz konusudur. Boyle bir ortamda havaalanlan icin

mevcut kapasiteden en yiiksek verimi elde etme zorunlulugu one cikmaktadir. Bu

amacla teknolojiden yararlamlarak pist, terminal ve hava sahasi kapasitelerinin daha

etkin ve verimli olarak kullarulmasi cozumler sunabilmektedir.

1.3.9. Havaalant Tasanminda Degi#m

Gunumuzde havaalam tasanmuu etkileyen onemli degisimler soz konusudur.

Bunlardan bazilan;

• Artan giivenlik gereksiniminin getirdigi yeni donamm ve yeni siirecler,

• Topla-dagrt sistemi, dusuk maliyetli ve bolgesel tasiyicilar gibi yeni gelisen

tasimacihk modellerinin gereksinimleri,

• Yeni gelistirilen ucak tiplerinin, ozellikle genis ucaklann gereksinimleri,

• Ticari gelir artirmaya yonelik ve hedef musteri grubuna uygun tasanm

gereksinimi,

• Uygun, esnek ve genisletilebilir terminal tasanmi gereksinimi,

• Kendi kendine hizmet siirecleri ve otomasyonun gereksinimleri,

146 Bertoli, a.g.e,
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• Kombine (intennodal) tasirnacihgi saglamak ve ticari islevleri gelistirmek

suretiyle musteri degerini artiracak bir havaalanz sehri kavrarrum gelistirme

gereksinimi olarak: sualanabilir.147

Havaalam yonetimleri bu faktorleri goz online alarak: yeni havaalanlanm

tasarlamali ya da mevcut havaalanlanm bu gereklilik1ere uygun sekilde gelistirmelidir,

1.4. Degisimlerin Havaalam Ydnetimine Yansnnalari

2020 yilmda simdikinin iki hatta uy kat! olacagi yonundeki 6ng6riiler, artan

trafigi karsilayabilmenin gunumuztin havaalani altyapisi ile olanakh olamayacagim ve

yeni altyapi yatmmlan icin buyuk bir kaynak: gereksinimini ortaya koymaktadir,

Gelisme seyrine paralel olarak: bu yatmmlann gitgide daha krt hale gelen kamu

kaynaklan ile [manse edilmesi zorlasmakta, havaalam yatmmlan icin de yeni

fonnillierin aranmasmi zorunlu kilmaktadir,

TUm bu gelismelerin sonucu olarak:, hava tasimacihgmdaki liberallesmenin ve

ozellestirmenin ikinci evresi yani altyapida liberalizasyon baslanustrr. Bu ikinci evrede

havaalanlannm, yer hizmeti sektorunun ve hava seyrusefer hizmetlerinin

liberalizasyonu gtmdeme gelmistir. Liberallesmenin etkisi, hava tasrmaciligi sisteminin

yapismi degistirdikce, devletin hem havayolu hem de altyapi hizmetlerini ozel sektore

devretmesi, bu hizmetlerin sunumunda ozel duzenlemeler yapilmasuu da gerekli

kilmaktadir, Bir benzetim yapmak: gerekirse, ikinci liberalizasyon evresi yalmzca bazi

oyunculan degistirmekle kalmarrus, tum oyunu degistirmistir. Havayollan ve

havaalanlan arasmdaki iliski biiyiik olcude degismistir, cunku havaalanlan halihazirda

serbestlesmis olan havayolu sektorunun kurallanna uyum saglamislardir. Havaalam

sektoru her gecen giin daha fazla bir bicimde havaalaru finansmam, isletimi ve yonetimi

islevlerinin ticari bir isletme anlayisiyla yerine getirildigi ve eski bolgesel baglanndan

siynlan yeni kuresel oyunculann ortaya ciktigr uluslararasi bir pazar haline gelmeye

ba~laml~tu.148

147 Derek A. R. Moore, Marilyn J. Taylor and Anthony T. Vacchione, "The Way Ahead", Passenger
Terminal WorldA1l1zual Technology Showcase Issue 2004, s.48-55.
148 Gerber, a.g.e., 8.29-36.
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Goruldugu uzere havayolu endustrisinde yasanan radikal degisimin bir benzeri

de havaalam sektorunde tekrarlanmaktadir. Havaalam sektorunde yasanan uC; anahtar

degisim; ticarilesme, ozellestirme ve kuresellesme olarak ozetlenebilir. 149

Havaalanz Ticarilesmesi: Havaalammn bir kamu tesebbusunden ticari bir

isletmeye donusumu, ticari kurallara uygun bir y6netim felsefesinin benimsenmesidir.

Sektor ticarilestikce rekabet de artmaktadir. Pek cogu devlet eliyle ve kamu isletmesi

seklinde isletilen havaalanlan, devlet kurulusu olarak yeniden yapilanma ya da ozel

sermaye girisi veya ozellestirme gibi yeni yontemlerle rekabetci havayollanm ceken

rekabetci bir yonetim anlayisim benimsemeye baslannstir. Havaalam sektorune ozel

sermayenin ve yeni yatmmcilann katihrm yalruzca gerekli finansal kaynaldan

saglamakla kalmarms, ozellikle havaalanlannda havacihkdisi alanlarla ilgili yeni i~

alanlannm gelisimine ve mevcut etkinligin artmasma yardun edecek bilgi birikimini de

beraberinde getirmistir, Bunun sonucu olarak gunumuzde havaalanlannm bircogu

gelirlerinin %50' den fazlasnu havacihk disi faaliyetlerden elde etmektedirler.F"

Havaalam ticari modelinin aciklandigi boliimde ticarilesme konusu iizerinde daha

aynntih olarak durulacaktrr,

Havaalanz Ozellestirmesi: Havaalam yonetiminin ve bircok durumda havaalam

sahipliginin cesitli yontemlerle ozel sektore transfer edilmesidir. Ozel sektorun

havaalam finansmamna izin vermekle hem gelirleri artiran ve maliyetleri dusuren daha

etkin bir yonetim anlayisma olanak tamnrms hem de musteri hizmetleri ve kalite

standartlan yukseltilmistir.P! Ozellestirme modelleri daha once aynntih olarak

incelendiginden burada tekrarlanmayacaknr.

Havaalanz Kuresellesmesi: Kuresel havaalam isleticilerinin ve kuresel havaalam

isbirliklerinin ortaya C;1kI~1 havaalam sektorunde kuresellesme olarak tammlanmaktadir.

Kiiresellesmenin ilk bicimi, dunya capmda gitgide artan sayida havaalamm isleten

birkac kuresel havaalam sirketinin ortaya cikmasidir. Bu kuresel oyunculardan bazilan

geleneksel havaalam isleticileri iken digerleri havaalam yonetimi konusunda yeni

isletmelerdir, Ozellestirme ya da ticarilesme yonelimlerine digerlerinden once

baslayarak havaalam isletmeciligi konusunda dunyanm onde gelen havaalanlan

durumuna gelen biiyiik isleticiler icin kuresellesmede temel amac pazan genisletmektir.

149 Graham, a.g.e., 8.6.
150 Gerber, a.g.e., 29-36.
151 Freathyand O'Connell, "Planning for Profit: The Commercialization ofEuropean Airports".
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Havaalam isletmeciligi icin ulusal pazarlar diger bircok isletmecilik alamna gore cok

daha hizh bicimde doygunluga ulasmakta ve havaalam isletmecileri yeni pazar

arayislanna girmektedir. Boylece deneyim ve uzmanhklanru bunlara gereksinim duyan

diger ulkelere pazarlamis olmaktadirlar, Havaalam isletmeciliginin cazibesi gunumuzde

geleneksel havaalam isletmecilerinin dismda bircok farkh sektorden isletmeyi de bu

sektore cekmektedir. Kuresel havaalam yonetimi pazanndaki yeni oyunculan arasmda

finansal yatmmcilar, buyuk emlak sirketleri, buyuk insaat firmalan, havayollan, yer

hizmetleri, ikram ya da magaza isletmeciliginde uzmanlasrms bulunan havaalam
• J. • 1. 1· ,..... "I. • "I ,"'I' '1....1.1 1 l:\?imnyaz isietmeien ve urger uiasnrma strkeuen yer almaktadir. ~--

Ancak kuresel bir havaalam isletmecisi haline gelebilmek son derece zordur.

Basanh olabilmek icin kuresel havaalam deger zinciri olusturacak bir dizi temel

yetkinlige sahip olmak gerekmektedir. Bu temel yetkinlikler Sekil 5'te goruldugu gibi

bes bashk altmda toplanabilir: 153

• Havaalam yapnm,

• Havaalam faaliyetleri,

• Sozlesme pazarhk gucu,

• i~ liderligi/Degisim yonetimi,

• Pazarlama/Yeni i~ gelistirme,

Geleneksel Havaalam
Yiinetim Faaliyetleri

Havaalaru
Yapmu

Havaalam
Faaliyetleri

Sozlesrne
Pazarhk Gucu

Sekil 5. Kuresel Havaalarn lsletmeciligi Yetkinlikleri

Dieter Schneiderbauer, David Feldman ve Michael Zea, "Value Migration in the Global Airport
Business", Mercer Management Consulting Commentary, http://www.mercermc.com/
perspectives/whitepapers/commentaries/comm99ValueMigrationGlobalAirportBus.pdf,
(28.11.2003)

152 Schneiderbauer and Feldman, a.g.e,
153 Dieter Schneiderbauer, David Feldman and Michael Zea, "Value Migration in the Global Airport
Business", Mercer Management Consulting Commentary, http://www.mercermc.com/perspectives/
whitepapers/commentaries/comm99ValueMigrationGlobalAirportBus.pdf, (28.11.2003)
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Bu yetkinliklerden ilk ikisi geleneksel havaalam yonetim faaliyetleridir. Kiiresel

havaalam isleticisi olabilmek icin oncelikle bu iki temel yetkinlige hakim olunmasi

gerekmektedir. Bunun ardmdan kiiresel bir havaalam isleticisinin sozlesmelerde

pazarhk gucune sahip olmasi onemlidir. Isletme basanh bicimde faaliyet hacmirri

genislettikce ve havaalam isletmeciligi alarnnda ismini duyurmaya basladikca

sozlesmelerdeki pazarhk gucu de artmaktadir, Bunun ardmdan havaalam isletmesinin

sektordeki lider isletmelerden biri haline gelmesi ve degisimi yonetebilmesi beklenir.

Boylece isletmenin kendisirri yeni pazarlarda kabul ettirebilmesi kolaylasmaktadir,

Aynca yeni pazarlara acilmak ve yeni hizmetler gelistirerek pazan genisletmek kiiresel

bir havaalam isleticisinin temel yetkinlikleri arasmda sayihr.

Havaalarn sektoriinde kuresellesmenin diger bicimi ise, artan rekabet ve isbirligi

egilimlerinin getirdigi isbirlikleridir, Kuresellesme ortammda maliyetlerirri azaltmak,

kalitelerini gelistirmek ve isletmelerine deger eklemek isteyen havaalanlan birbirleriyle

cesitli duzeylerde isbirligine gitmektedir.P" Genellikle ulasim agmi genisletmeyi ve

pazara erisebilirligi artirmayi hedefleyen havayolu isbirliklerinin aksine havaalam

isbirlikleri bilgi, deneyim ve finansal kaynaklann paylasimmdan faydalamna amacmi

tasimaktadir. Diger endustrilerde oldugu gibi havaalanlan icin de isbirlikleri sinerji ve

olcek ekonomileri yaratan bilgi, beceri ve teknoloji transferi saglamaktadir. Ozellikle

uluslararasi projelerdeki isbirlikleri riskin ve yatmm gereksiniminin paylasilmasina

olanak saglamaktadu. 155 Bircok ulkede telekomunikasyon ve havacihk gibi

endustrilerde yabancilar icin giris engelleri mevcuttur. Tamamen serbestlesmis

pazarlarda bile bircok ulkede yabancilar icin gortmmez giris engellerinin bulundugu

154 Stratejik isbirliklerinin ekonomik nedenleri su sekilde siralanabilir:
• Uzmanlasma ekonomileri ve olcek ekonomileri yolu ile maliyet tasarrufu,
• Ulkelerarasi uzmanlasmadan yararlanarak maliyet tasarrufu,
• Urtmlerin teknolojik acidan karmasiklasmasi ve sektorde oncu olma gereksinimi ile isletme icinde

olmayan teknolojilerden yararlanma,
• Yabanci ulkelerdeki pazara giris engellerini asma,
• Risk ve maliyet paylasmn (ozellikle buyuk AR-GE ve yatmm projelerinde),
• Kiiresel marka yaratrna gereksinimi,
• Urun yasam egrilerinin kisalmasi ve yeni urtmlerin sunumunun hrzlanmasi,
• Teknoloji ve urtmlerdeki donusum, multimedya iiriinlerinin cikmasi (bir bilgisayarm uretimi icin

iletisim, yazihm, donamm vs. tum firmalann ortak cahsma zorunlulugu),
Tae Hoon Gum, long-Hun Park and Anming Zhang, Globalization and Strategic Alliances: The Case
of the Airline Industry (Amsterdam: Pergamon, 2000), s.7-11.
155 Graham, a.g.e., s.47.
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goriiliir. Bu acidan isbirlikleri, bircok durumda yabanci sirketler icin 0 ulkede is

yapabilmenin tek yo1u haline gelmektedir.i'" Bununla birlikte, tum isbirliklerinde

oldugu gibi, ozellikle farkh ulkelerin isletmelerinin birlesmesi vizyon farkhligi, ortak

strateji ve amac yoklugu ya da kultur ve isletmecilik anlayismdaki farkhhklar nedeniy1e

catismalar ortaya cikabilmektedir.

1999 yilt sonlannda gerceklesen Schipol-Fraport isbirligi havaalam sektorunde

goriilen ilk biiyiik isbirligidir. Bu havaalam isletmeleri, Avrupa'da merkez olmalan,

birbirlerini tamamlaytci hizmet sunmalan, benzer kuresellesme asamasmda olmalan ve

aym stratejik amaclan paylasmalan gibi nedenlerle isbirligine karar vermislerdir. Bu

havaalanlan, isbirligi icin uygun gordukleri yedi alan belirlemislerdir.P" Asagida

srralanan bu alanlar, diger havaalam isbirlikleri icin de gecerli olabilir:

• Yer hizmetleri: Yolcu ve kargo icin yer hizmeti sistemleri, uluslararasi

projelerde ihale kazanabi1me.

• Perakende satts: Kendi ulkelerinde ve diger uluslararasi havaalanlarmda

perakende sans isletmeciligi, elektronik ticaret yapabilme.

• Tesis yiinetimi: Satm alma, proje yonetimi ve teknik hizmetler, donamm ve

teknolojinin standardizasyonunu saglama,

• Gayrimenkul: Kendi ulkelerinde ve diger havaalanlarmda alan gelistirme,

pazarlama ve uluslararasi projelerde ihale kazanabi1me.

• Bilgi teknolojileri: Yazihm ve donamm standardizasyonu, iiriin ve teknoloji

gelistirme ve pazarlama.

• Diger: Pazarlama, arastmna, egitim ve iyilestirme, cevresel konular, vb.

Goruldugu iizere, havaalam sektoru gunumuzde genis bir dizi isletmecilik

yetkinligi ve becerisi gerektiren karmasik tesebbtisler haline gelmektedirler.

Havaalanlanmn rolleri artik basit olarak yalmzca altyapi sunumu olmaktan cikarak

kullamcilannm gereksinimlerini karsilama sekline donusmektedir. Bilgi cagmda

havaalanmm tum kullarucilanmn istek ve gereksinimleri de genislemis ve rekabet

artrms durumdadir, Havaalanlanmn maliyet baskilan, gelirlerini artirma cabalan,

altyapi kisitlan ve piyasa degiskenliginin hakim oldugu bir ortamda bu istek ve

gereksinimleri en iyi sekilde karsilayabilmelerinde bilgi sistemleri ki1it rol

156 Oum, Park and Zhang, a.g.e., s.9.
157 Graham, a.g.e., s.48.
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oynamaktadir, Boylece mevcut kapasiteden en uygun verimi elde etmek, kullamcilar

acismdan bilginin paylasmuna, havaalam yonetimi acismdan bilginin yonetimine

etkinlik kazandirmak yoluyla tum tara:flarm isteklerini karsilayan bir kazan-kazan (win

win) ortami olusturulabilecektir,

2. HAVAALANLARINDA DEGER ODAKLI YONETiM

Havaalan1armda deger odakh yonetimi tamtmadan once havaalan1armda neden

ticari odakh bir yonetime gereksinim duyuldugunu irdelemekte yarar vardir,

2.1. Havaalanlarmm Ticari Bakis Acrsiyla Yonetilmeleri Geregi

Havaalan1an geleneksel olarak "kamu tesebbusu" kavrammm klasik bir

ornegidir. Kamu tesebbusu, toplum icin vazgecilemez bir hizmet sunan hukumet onayh

monopoller olarak faaliyet gostermek suretiyle ozel sektorden aynlan isletme bicimidir,

Havaalan1annm bulunduklan bolge icin kritik onemleri ile altyapi ve isletim

maliyetlerinin yuksekligi goz onune almdigmda havacihk tarihinin buyuk bolumunde

havaalanlan icin devlet kontrolunun sorgulanmamasi dogal kabul edilebilir. 158 Buna ek

olarak nakit akis ve risk yapisi, havaalam icin ikincil pazarlann mevcut olmayisi ve

havayollanyla uzun donemli sozlesmelerin yapilmasmdaki gucluk gibi faktorlerin

etkisiyle havaalanlanmn finansal piyasalardan kolayca yararlanabilme1eri olanakh

degildir.

Tum bu faktorler ve havaalan1anmn sahip oldugu diger ekonomik ozellikler

dikkate alindigmda havaalanlannm uzun sure kamu bakis acisiyla ele almmalannm

sasirtici olmadigi gorulmektedir. 1970'lerin sonlanna kadar gelistirilen yeni ucak tipleri

ve trafikteki hizh artis pist ve terminallerin gelistirilmesini gerektirmistir, Boylesine

yuksek yatmmlarm sorumlulugu da dogal olarak devletler tarafindan tlstlenilmistir.

Ancak 1980'lerde devletlerin havaalan1arma ba1C1~ aC;ISI degismeye baslamisnr. Bunun

teme1 nedeni genel olarak kamu yonetimi anlayisindaki degisimin havaalam yonetimine

yansnnasidir, Devletler, kamu harcamalannm arttigi bir ortamda havaalam gibi ytiksek

yatmm gerektiren isletmelerin fmansal acidan kendi kendilerine yeterli hale

gelebilmelerini saglamak amaciyla, havaalam icin karar alma siirecini merkezden

158 Truitt and Esler, a.g.e,



75

uzaklasnrmaya yonelmislerdir, Bu surecte havaalaru isletmelerinin once devlete ait

ticari sirketler haline getirilmesi soz konusu olmustur. 1990'larda ise havaalaru

ozellestirmesi tum diinyada ivme kazanan bir gelisme olmu~tur.159

Bu surecin tum tllkelerde aymanda yasandigmi soylemek olanakli degildir.

Gunumuzde kamu yonetiminin en baskin oldugu ttlkelerde bile genel egilim

havaalan1armm isletmecilik anlayisuu yeniden tammlamaktir. Mevcut kiiresel ve

sektorel egilimler havaalaru isletmeciligini ticari odakb olmaya yoneltmektedir.

Havaalanlan cesitli faktorlerin etkisiyle az ya da cok deger odakh ticari bir yonetim

anlayisma yonelmek durumunda kalmaktadirlar. Daha onceki bolttmlerde aynntih

olarak aciklanan bu faktorlere yerel baskilar da eklendiginde ticari odakh bir yonetim

kacmilmaz hale gelmektedir. Ornegin Avrupa icinde gumruksuz magazalann

kaldinlmasi diger faktorlere ek olarak Avrupa havaalan1anm baska ticari ge1ir

kaynaklan aramaya yoneltmistir.P"

Havaalanlannm yonetim bicimleri ticari faaliyetlerinin verimliliginin ve

dolayisiyla havacihk disi gelirlerinin belirleyicisi durumundadir, Havaalaru yonetiminde

genel olarak iki modelden soz edilebilir. Bunlar; Geleneksel Model ve Deger Odakh

Yonetim Modelidir.

2.2. Geleneksel Havaalam Yonetimi

Havaalanlannda deger odakh yonetim anlayismi incelerken oncelikle geleneksel

havaalam yonetim anlaytsmm incelenerek aralanndaki temel farklihklann ortaya

konulmasi yararh olacaktrr,

Havacihgm ilk yillanndan beri, daha cok devlet kuruluslan tarafmdan isletilen

havaalanlannda geleneksel yonetim uygulanmaktadir. Birincil fonksiyon olarak trafik

faaliyetlerinin on plana cikanldigi bu modelde amac, trafigin duzgun bir sekilde

akmastni saglamakux. Havaalanmda yalmzca teme1 gereksinimlerin karsilanmasi icin

birkac magazaya yer verilmektedir. Ticari faaliyetler ekstra ve gereksiz olarak

gortlldugunden, giden yolcunun bir an once sureclerini tamamlayip ucaga binmesini ya

da gelen yolcunun elden geldigince cabuk sekilde havaalarum terk etmesini saglamak

uzere bir tasanm ve faaliyet akisi soz konusudur. Bu yonetim biciminde organizasyon

yapisi fonksiyonel ve yatay uzanmakta olup; ticari faaliyetler icin ayn bir birim

159 Hooper, a.g.e.
160 Paul Freathy, "The Commercialisation of European Airports: Successful Strategies in a Decade of
Turbulence?", Journal of Air Transport Management, Vol. 10, Issue 3, (2004), s. 48-55.
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olusturulmanusnr. Bu tip havaalanlannda kisrth sayi ve hacimdeki ticari faaliyetlerin

havaalanmm farkh idari birimleri altmda yonetilmesi, ticari gelir e1de etme potansiyelini

kisitlamaktadir.

2.3. Havaalanlarmda Deger Odakb Ydnetim

Deger odakh havaalam yonetim anlayismda trafik akts: cncelikle dustmtilmekle

birlikte en az bunun kadar onem verilen diger unsur deger yaratmak ve havaalamndan

gelir elde etmektir. Havaalam bu amaca uygun olarak tasarlanmakta ve uygun olan her

turlu magazaya yer verilmektedir. Havaalam urun cesitlendirmesine giderek cok farkh

yelpazede urtin ve hizmet sunmakta ve musteri profilini genis olarak hedeflemektedir.

En onemlisi de ticari bir isletmecilik anlayisma uygun olarak organizasyon yapismda,

ticari islemleri ayn bir birim altmda ele almaktadir.

Ticari bakis acismm ve deger odakh yonetimin havaalanlarma uygulanabilmesi

icin oncelikle ticari bir strateji gelistirilmesi gerekmektedir.

2.3.1. Ticari Strateji Gelistirilmesi

Geleneksel anlayisa gore havaalam isletmeciligi, aslmda son derece basittir ve

karmasik isletmecilik yetkinligi gerektirmemektedir. Genellikle devlete ait monopoller

seklinde faaliyet gosteren havaalanlarmm gelirlerini artirmak ya da maliyetlerini

azaltmak icin herhangi bir cabanm gosterilmesine gerek duyulmaz. Havaalam

yonetiminin basansim tammlayan temel faktor, daha fazla trafigin daha fazla gelir

anlamma gelmesidir. Bu bakis acisiyla trafigi etkilemek havaalammn kontrolunde

degildir. Maliyet kontrolu konusunda da caba harcamak gereksizdir. Cunku yuksek giris

engelleri ve devlet duzenlemeleri nedeniyle rakipler mevcut degildir ya da etkisizdir.

Aynca maliyette meydana gelebilecek artislar kolayca musterilere yansitilabilmektedir.

Zarar olmasi durumunda da aciklar devlet tarafmdan kapatilmaktadir. Gecmisin cesitli

duzenlemeler ve ulusal smirlarla korunan duragan endustri yapisi ve kuresel olmayan

ekonomik yapisi da havaalanlan icin guvenli bir ortam olusturmaktadir, Tum bunlar goz

online almdigmda, havaalam isletmecileri icin bir strateji olusturmanm ve bunu

uygulamamn gereksiz caba anlamma gelecegi dustmulebilir.

Ancak gnnumuzun ekonomik yaptsi boyle basit bir isletmecilik anlayisma izin

vermeyecek olcude karmasiklasmaktadrr. Daha once de belirtilen genel ve sektorel
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nedenler, havaalam isletmeciligini geleneksel kabugundan siynlmaya zorlarken,

havaalam yoneticilerinin her seyden once kendileri icin dogru stratejiyi benimsemeleri

geregini ortaya koymaktadir, Gecmisin "insa et, nasil olsa gelirler" anlayismi birakmak

zorunda olan havaalam yoneticileri, artik havaalanlarma kim in gelecegini, nastl bir

deger yaratacagmi ve bu degeri elde etmek icin kendilerinin ne yapmasi gerektigini

planlamak zorundadrr. 161

Isletme stratejisi olusturma ile ilgili kaynaklar incelendiginde, stratejik

planlama ve stratejik dusunce olmak iizere iki temel yaklasimm hakim oldugu

soylenebilir. Stratejik planlama, isletmenin giiylii ve zayif yanlan ile firsat ve tehditleri

tammlayarak, isletmeyi gelecekte olmasi planlanan yere ulastiracak hedef, strateji ve

taktiklerin gelistirilmesini iceren kati bir yapidir. Bu yaklasimm esneklige kapah olusu

ve degisen kosullara uyum saglayamadigi dusuncesi altematif olarak stratejik dusunce

yaklasunmm gelismesine neden olmustur, Bu yaklasima gore, urun yasam egrileri

kisalmis, kati bicimde iiriin ve pazar b6liimleme riskli hale gelmis, sektor smirlan

belirsizlesmis ve rekabet kiiresel hale gelmistir. Dolayisiyla bu ortamda kati bir

planlama yapmak yerine esnek ve yenilikci yaklasimla surekli bir uyum

benimsenmelidir.

Her iki yaklasimm savunuculan tarafmdan cok cesitli modeller one surulmustur,

Ancak, stratejik planlamanm esnek olmayisi genel kabul gormekle birlikte; stratejik

dusunceye gore kisa vadede degisiklige uyum saglama konusunda da her sekt6r icin

gecerli olabilecek teorik ya da ampirik cahsma one surulememistir.l'f Kaldi ki her

sektorun yapisi esnek organizasyon yaprsi ve yapilrnarms i~ tammlan gibi elemanlardan

olusan proaktifbir strateji olusturmaya uygun olmayabilir.

Havaalanlan fiziksel olarak cok buyuk, altematif kullammlan olmayan ve

donusturtllmeleri son derece giiy isletmelerdir. Isletme surecleri de buna uygun

tasarlandigmdan havaalam sektoru icin degisiklikler ancak orta ve uzun vadede s6z

konusu olabilmektedir. Dolayisiyla havaalam sektoru icin strateji belirlemede,

cekirdekte bir stratejik planlama yaklasnm ve bunun cevresinde stratejik dusunce

anlayisi ile gerektiginde isletme tasanmmda nispeten kisa donemli uyum cahsmalanmn

uygun olacagi dusunulmektedir. Bu acidan yonetim kaynaklannda ele alman strateji

yaklasnnlan karma olarak kullamlabilir,

161 Schneiderbauer, Feldman and Zea, a.g.e,
162 Freathy ve O'Connell, "Planning for Profit: the Commercialization of European Airports"
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Ticari havaalam yonetim stratejisi olusturulurken oncelikle endustri yapismm

incelenmesi gerekmektedir. Michael Porter'm 1985 yilmda gelistirmis oldugu ve

"Porter Analizi" olarak bilinen strateji yaklasnm, farkli sektorlerde yaygm olarak

kullamlan bir strateji araci olmustur. Bu modelin havaalam sektorune de uygulanmasi

olanakhdir,

Bu model, strateji olusturmayi oncelikle isletme karhhguu belirleyen endustri

yapismm incelenmesine ve bunun sonunda strateji araclanm kullanarak uygun isletme

stratejilerinin belirlenmesine dayandirmaktadir, Porter'a gore bir isletmenin karhhgun

belirleyen ve endustri yapisuu olusturan bes temel faktor bulunmaktadir. Bunlar, Sekil

6'da gortildugtl gibi; rekabetin siddeti, ahcilann gucu, tedarikcilerin gucu, ikame

urunler ve piyasaya yeni girislerdir, 163

Sekil 6. Porter'm Bes Guc Modeli

Michael E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance,
(New York: The Free Press, 1985).

163 Bu konuda aynntih bilgi icin bkz. Michael E. Porter, Competitive Strategy: Techniques for
Analyzing Industries and Competitors, (New York: The Free Press, 1980) ve Michael E. Porter,
Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, (New York: The Free
Press, 1985).
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Havaalaru sekt6riiniin yapismm bu faktorler isigmda incelenmesi strateji

olusturmanm ilk basamagi olmahdir. Bu faktorler havaalam yonetimi acismdan

asagidaki gibi ele almabilir.

1. Rekabetin Siddeti: Bir endiistride is yapan rakip sayisi ne kadar fazlaysa,

fiyat rekabeti olasiligi da 0 denli fazla olacak ve boylece sirket karhhgi

azalacaktrr. Rakip sayismm az olmasi ise, karhhgm 0 denli yiiksek olmasi

demektir. Havaalanlan bircok durumda dogal monopoller olarak faaliyet

gosterdiklerinden, cogu zaman hie rakipleri bulunmamakta ya da rakipleri

son derece kisrtli sayida olmaktadrr. Ancak degisen hava tasimacihgi

sektoriinun yapisi ozellikle merkez ve ikincil havaalanlan arasmda rekabeti

getirmektedir. Artik cografi konum olarak birbirinden kilometrelerce

uzaktaki havaalanlan bile transfertrafik icin rekabet edebilmektedir. Dusuk

maliyetli tasryicilan elde etmek icin, ikincil havaalanlan arasindaki rekabet

de gitgide artmaktadrr. Dolayisiyla bazi havaalanlan icin bu faktorun etkisi

hie yokken, bazilan icin son derece belirleyici olabiImektedir.

2. Tedarikcilerin Giicii: Eger tedarikciler bazi kritik kaynaklara sahipse ya da

bir tedarikciyi birakip digeriyle cahsmaya baslamamn maliyeti yiiksekse

tedarikcilerin bu iiriinleri kullanan isletmelerden saglayacagi kar oldukca

yiiksek olacaktir. Havaalam hizmetlerinin iiretiminde cok sayida

tedarikciden girdiler elde edilmektedir. Elektrik, su, dogalgaz saglayicilan;

her tiirlii donarum ile donarum ve yazihmm satin almdigi isletmeler

havaalanlannm tedarikcileri durumundadir, Bu tedarikcilerin gucu sunmus

olduklan hizmetlerin altematiflerinin olup olmadigma ve havaalarumn

pazardaki konumuna baghdir,

3. Alzczlarzn Gucu: Eger endustride iiretilen urunlerin onemli bolumunu az

sayida alici satm ahyorsa, 0 zaman isletmenin karhhgi uzerinde bu ahcilann

etkisi de biiyiik olacaktir. Alicilann gucu ve pazarhk sansi arttikca isletme

karhligmm dusmesi kacimlmazdir. Devlete ait havaalanlan icin genellilde

havaalarumn gelir elde edememesi ya da zararda olmasi sorun olarak kabul

edilmemektedir.

Bircok durumda havaalanlan merkezden tek bir otorite tarafmdan

yonetildiginden havaalanlannm ayn bilanco ve gelir tablolan
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bulunmamaktadrr. Havaalam isletmeciligi kamu hizmeti olarak

goruldugunden, talep olmazsa havaalamnm zarar etmesi dogal

karsrlanmaktadir. Havaalanlan, bu endustri yapismda ahcilara karst guclt;

konumdadrr. Cunku havayollan 0 havaalamna operasyon duzenlemek

istiyorsa, havaalam isleticisi ya da merkezi otorite tarafmdan belirlenen

fiyatlara uymak durumundadir, Oysa rekabetci bir piyasada ticari bir

stratejiyi benimseyen havaalanlan 19m havaalam hizmetinden

yararlananlann taleplerinde meydana gelecek azahnalar 90k onemlidir.

Ozellikle bir ya da iki havayolunun baskin oldugu havaalanlan icin bunlan

kaybetmek 90k agir gelir kaybma neden olabilmektedir. Bu durumda ahcilar

gii9lii hale gelmektedir. Eger havaalamnda hizmet veren havayolu sayrsi

fazlaysa bu durumda pazarhk gucu havaalam isleticisindedir, Aym durum

havaalamnm hizmet verdigi diger musteri gruplan icin de gecerlidir.

4. Ikame Urunler: Isletmenin urettigi urunun altematifi ne denli fazla ise,

isletmenin karhligr 0 denli dusuk olacaktir. Temel olarak aslmda havaalam

isletmeciligi icin ikame urun soz konusu degildir. Hava tasimacihgi

hizmetinin gerceklesebilmesi icin havaalanlan zorunlu kalkis ve inis

noktalandir. Ancak endustri analizinde hava tasimacihgi hizmetinin ikame

urunleri havaalanlan icin de ikame Iinin olarak kabul edilebilir. Karayolu,

demiryolu gibi diger ulastirma bicimleri ile telekonferans gibi i~ amach

yolculann seyahat gereksinimini ortadan kaldrran iletisim teknolojileri hava

tasimaciligi hizmeti 19m altematif durumundadir, Ozellikle kisa mesafe

hatlardademiryolu yada karayolu tasimacihgmm gelismis olmasi

havaalanlannm ciddi rakiplerinin oldugunu gosterir, Diger yandan hava

tasimacihgmdan baska ulastirma altematiflerinin zaman olarak efektif

olmadrgi pazarlarda ise havaalam icin ikame iiriin tehdidi goz ardr edilebilir.

5. Piyasaya Yeni Girisler: i~ yapilan sektorde karhhk oram ne kadar yuksek

olursa olsun, bunu uzun siire devam ettirmek olanakh degildir. Ciinkii

yiiksek karlan goren diger isletmeler, bu sektore yatmm yapmaya baslarlar.

Bu durum da rakip sayrsim artmr ve karhligi dusurur. Havaalanlan altyapi

maliyetleri son derece yuksek, kurulus yeri secimi 90k fazla olciite dayanan

ve gerek ulusal gerekse uluslararasi duzenlernelerin yogun oldugu
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isletmelerdir, Dolayisiyla havaalam sektoru icin "giris engelleri" oldukca

yliksektir. Bu acidan cografi olarak: yakm bolgelerde rakip olarak: yeni bir

havaalammn kurulmasi oldukca riskli bir yatmmdir. Ancak: hava tasimacihgi

endustrisinin rekabetciligi arttikca, uygun kurulus yerleri var oldugu slirece

bu sekilde rekabetin de gundeme gelecegi aciktir.

Aynca artik terminaller arasmda bile rekabetin soz konusu olabilecegi bir

hava tasimacihgi yapisi ortaya cikmaktadir. Dahasi havaalanlan icin rekabet

cografi olarak: yakm olmanm otesinde bir olgu haline gelmektedir.

Birbirlerinden kilometrelerce uzakhktaki havaalanlan birbirieri icin rakip

durumuna gelebilmektedir. Bu durumda ulusal diizenlemelerin ya da pazar

engellerinin bir anlami kalmamaktadrr. Aynca, havaalam sektorunde

yasanan kuresellesme pazan ve rekabeti de kiiresel hale getirdiginden, buyuk

havaalam isbirlikleri icin, yeni pazarlara girmek ve bunlarm yuksek

karhhklanndan faydalanmak: her zaman caziptir.

Isletmeler oncelikle karlihklan uzerinde rol oynayan bu bes faktoru incelemeli,

daha soma ortalamanm tizerinde karhhk saglayacak stratejileri olusturmahdir. Porter,

bu faktorlere bagh olarak bir isletmenin strateji gelistirmede kullanabilecegi temel

araclan gelistirmistir. Bu araclar;

• Bes gucten bir ya da birkacmi etkilemek,

• Dusuk maliyetli uretici haline gelmek,

• Urunu farkhlastrrmaktir.

Porter, oncelikle bes gucun analizini yaptiktan soma, bu iie; farkh strateji

altematifmin ele almmasmi onermektedir. Bu stratejilerden birinin ya da birkacmm

uzerine odaklanmak suretiyle isletme rakiplerinin onune gecebilecektir, Bu rekabetci

avantajlar jenerik stratejiler olarak: adlandmlmaktadir. Rekabetci amac olarak genis

veya dar musteri hedefi secilebilmektedir, Temel rekabetci avantajlarla, rekabetci

amaclar birlestirildiginde Sekil 7'de aciklanan jenerik stratejiler matrisi olusmaktadrr.i'"

Havaalam sektoru icin tam rekabet ortami soz konusu degildir, Ancak

gunumuzde endustrinin ilerledigi nokta, rekabetin kiiresel olcekte ve yaygm olarak: er ya

da gee; tiim havaalam isleticilerini etkileyecegi bir yapidir. Dolayistyla havaalam

164 Porter'dan aktaran: Erol Eren, Stratejik Yonetim ve Isletme Politikasi (Genisletilmis 6. Baski.
istanbul: Beta, 2002), s.250.
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isletmecilerinin dogru bir strateji belirlemeleri ve bunu hayata gecirmeleri

gerekmektedir. Onemli olan bir strateji benimsemek ve bunu tutarh bir bicimde

uygulamaktir. Stratejisini belirleyen havaalam isletmesinin bu stratejiyi uygulamaya

koyabilmek icin isletme tasanmmi da buna gore yapmasi gerekmektedir.

Rekabetci Avantaj

Dusuk Maliyet Farkhlasma

Rekabetci
Amaelar

Genis Redef

Dar Hedef

Maliyet Farkhlasma
Liderligi

Maliyette Farkhlasmada
Odaklanma Odaklanma

Sekil 7. Porter'm Jenerik Stratejiler Matrisi

Parter' dan aktaran: Erol Eren, Stratejik Ytmetim ve Isletme Polltikast (Genisletilmis
6. Baski. istanbul: Beta, 2002), s.250.

2.3.2. Deger Odakb Isletme Tasarmu

Isletme tasarmu, musteri onceliklerini temel alacak ve boylece isletme

paydaslan icin deger artist yaratacak bicimde bir isletmenin tasarlanmasidir. Eger

musteri oncelikleri degisirse, isletme tasanmmm da degeri elde tutmaya devam etmek

icin yenilenmesi gerekir.

Havaalanlan icm deger odakh yonetim modelini olusturmada diger

endiistrilerdeki isletmeler tarafrndan uygulanmakta olan ve Deger Odaklz Isletme

Tasanmi olarak adlandmlan modelin isletme tasanmmda yararh olacagi

dustlnulmektedir. Bu model, geleneksel strateji yaklasimlannm dar bicimde bir ya da iki

urun merkezli yaklasnnlannm aksine, strateji olusturmada genis kapsamh ve birbiriyle

baglantih bes boyut tammlamaktadir. Bu nedenle havaalam isletmeciliginin alt sistemler

arasrndaki kar~I1Ik11 ve yasamsal onemdeki baglanti ile sureclere dayanan sistematik
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yapisi ile modelin ortii~tiigu dtistmulmektedir. Model, musterilere yaranlan deger

yoluyla isletme sahiplerine ve ortaklarma daha fazla deger yaratma temeline

dayanmaktadir, Modeli olusturan bes boyut isletme stratejisinin olusturulmasmda kritik

rol oynamalcta ve model esas olarak stratejiyi bu bes boyut hakkmda verilecek kararlara

dayanmaktadir.

Sekil 8'de gosterilen modeli olusturan bes boyut su sekilde sHalanabilir: 165

• Deger Yaratacak Musterinin Secimi ve Deger Onerilerinin Belirlenmesi,

• Deger Yakalama ve Karlihk Modelinin Belirlenmesi,

• Stratejik Kontrol,

• Isletme Faaliyetlerinde Olcek Belirleme,

• Orgutsel Sistemlerin Tasanrm.

Deger Yaratac:ak
Mli~terinin Se'!fimi

'lie

Deger t~nerilerinin

Belirlenmesi

stratejik Kontrol

Deger Yakalama
'lie

Karhhk Modelinin
Belirlenmesi

i~letme
Fmdiyetlerinde
Ol~ek Belirleme

Sekil 8. Deger Odakh Isletme Tasanmi

Dieter Schneiderbauer, David Feldman and Michael Zea, "Value Migration in the Global Airport
Business", Mercer Management Consulting Commentary, http://www.mercermc.com/perspectives/
whitepapers/ commentaries/ comm99ValueMigrationG10balAirportBus.pdf, (28.11.2003)

165 Schneiderbauer, Feldman and Zea, a.g.e,
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Temel elemanlardan da anlasilacagi uzere "deger odakh isletme tasanmi"

geleneksel strateji cercevelerinden farkhhk gostermektedir, Gelenekse1 olarak stratejik

analizlerin pek cogu, isletmenin varhklan ve temel yetkinliklerini arastirmayla baslayan

ve ardmdan bunlan musterinin satin alacagi bir sekle donusturmeyi esas alan "iceriden

disartya" yaklasnmm benimsemektedir. Diger yandan "deger odakh isletme taSar1ID1"

ise, rnusterilerin mevcut onceliklerini ve gelecekteki olasi egilimlerini ince1emeyle

baslar ve "dtsaridan iceriye" yaklasuruni benimser. Bu amacla belirlenen musteri

oncelilderine gore deger yaratacak ve hizmet sunulacak musteriler belirlenerek, bunlara

uygun karhhk modelleri olusturulur, Ardmdan, bu degeri yakalamak icin gerekli

faaliyet 61yegi belirlenerek orgutsel sistemler buna uygun bicimde tasarlamr.

2.3.2.1. Deger Yaratacak Mtisterinin Seeimi ve Deger Onerilerinin

Belirlenmesi

Modelin uygulanabilmesi icin oncelikle havaalam icin gercekten deger yaratacak

musterinin kimler oldugunun be1irlenmesi gerekmektedir. Bu acidan ticari havaalam

musterilerinin tarumlanmasi gerekir. Geleneksel modele gore havaalamrun musterisi

havayollandir. Yolcular ve kargo sahipleri de havayollanmn musterisi olarak kabul

edilmekte, fakat havaalanlan icin dogrudan musteri olarak dusunulmemektedir.

Ticari mode1de ise, havaalanlan icin musteri kavrami yeniden tarumlanmakta ve

pazar cok daha fazla musteri bolumunden olusmaktadir. Ticari odakli bir pazar

stratejisinin benimsenmesi, deger yaratmasi hedeflenen her pazar boliimiiniin istek ve

gereksinimlerinin arastmlarak bunlann tatmin edilmesini gerektinnektedir.

Ticari modelin potansiyel hedef musterileri su sekilde siralanabilir.i'"

• Yolcular,

• Havayolu isletmeleri,

• Kargo sahipleri,

• imtiyaz sahibi isletmeler,

• Acente1er ve tur operatorleri,

• Calisanlar,

166 Doganis, 1992, a.g.e., s.114-116; Sonja Sulzmaier, Consumer-Oriented Business Design The Case
of Airport Management, (Berlin: Physica-Verlag, 2001), s.33-40; Dieter Schneiderbauer and David
Feldman, "Global Airport Management: Strategic Challenges in an Emerging Industry", Mercer
Management Consulting, www.mercermc.com/perspectives/whitepapers/commentaries/comm98Global
AirportMgmt.pdf, (28.11.2003).
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• U<;u~ ekibi,

• Karsilamaya ve ugurlamaya gelenler,

• Ziyaretciler,

• Kongre ve toplanti katihmcilan,

• Cevre sakinleri,

• Cevredeki isletmeler,

• Kuresel isletmeler.

G5rUldtigii uzere geleneksel modelde havaalanlannm ana musterisi havayolu

isletmeleri olurken, ticari modelde buna her biri farkh degerde olmak uzere bir duzine

daha musteri cesidi eklenmektedir. Bunlan kisaca aciklamakta yarar vardir,

• Yolcular: Ticari modelde en onemli pazar bolumiidiir. Yolcular da kendi

iclerinde gelen yolcu, giden yolcu ve transit yolcu gibi daha alt pazar

bolumlerine aynlabilmektedir. Bu gruplarm her birinin gereksinimleri farkhlik

gosterdiginden havaalanmm tasanrm sirasmda bunlara dikkat edilmelidir.

Gelen ve giden yolcular temel havaalam hizmetleri yamnda, vergisiz

magazalar, otelIer, restoranIar ve doviz biirolan gibi kolayhklara gereksinim

duyarken; transfer yolcular transfer islemlerinde rahatlik, yiyecek icecek

hizmetleri ile kisa siireli otel hizmetleri gibi kolayhklara gereksinim

duymaktadirlar.

• Havayolu Isletmeleri: Sunmus olduklan hizmetlere bagli olarak ofislere, bilet

kontrol masalarma ve havagazi, su, elektrik, haberlesme gibi hizmetlere

gereksinimduymaktadlrlar. Kargo tasiyan havayollan, gerekli yiikleme ve

bosaltma kolayhklanna gereksinim duymaktadirlar. Eger havayolu 0

havaalamm iis olarak kullamyorsa istekleri artmakta ve personel yemekhanesi,

sosyal alanIar ile saglik, dinlenme ve spor tesislerini de talep etmektedir.

Havayolu isletmelerinden elde edilen toplam gelir, kiralardan ve kullamm

hakki karsilrgmda alman paylardan olusmaktadir.

• Kargo Sahipleri: Geleneksel modelde musteri olarak degerlendirilmemekle

birlilcte, ozellikle kargo havaalanlan icin kargo sahipleri onemli bir musteri

grubudur. Bu grubun iiriinlerinin tasmabilmesi icin gerekli kolayhklann
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sunulmasi gerekmektedir. Yeni sistemler ile gelismis kolayhklann saglanmasi

ile bu hedefpazann havaalamm tercih etmesi saglanabilir,

• imtiyaz Sahibi Isletmeler: Bu isletmelerin havaalamndan beIdentileri ticari

faaliyetlere uygun sekilde tasarlanrms magazalar ve terminal surecleridir.

Aynca havayollannda oldugu gibi havagazi, elektrik ve su gibi hizmetlerin

saglanmasmi istemektedirler.

• Acenteler ve Tur Operatdrleri: Bunlar da yolcu ve kargo icin gerekli

kolayhklan talep etmektedir. Tur operatorleri icin otobus otoparIdan, yeterli

buyuklukte alanlar, otis alanlan temel gereksinimlerdir.

• Cahsanlar: Havaalam simrlan icerisinde cahsan personel cok onemli bir

pazan olusturur ve kesinliIde ihmal edilmemelidir. Havaalam personeli, otis

cahsanlan, bakim personeli, yer hizmetleri personeli, resmi kurumlarda

calisanlar ve diger personelin farkh istek ve gereksinimleri bulunmaktadir,

Bunlarm satm alma davramslan yolculardan farklihk gostermektedir. Bu

kisiler genelliIde vardiyah cahstiklanndan gunluk alisverislerini de buradan

yapabilmeyi istemektedirler. Bu nedenle havaalanlarmda buyuk marketler

yapilmahdrr. Cahsanlar, aym zamanda tam bankacihk hizmetleri ile eglence,

dinlence ve kisisel bakim hizmetlerine gereksinim duymaktadirlar,

• Ucus Ekibi: Kokpit ve kabin ekibinden olusan ucucu personelin istelderi,

havaalaru cahsanlannm istelderine benzemeIde birlikte bazi ilave taleplerde

bulunmaktadirlar. Kuru temizleme, ayakkabi tamircileri, kisa sureli dinlenme

yerleri, kuaforler ve terziler havayolu mtirettebatmm ucuslar arasmdaki kisitli

siirede gereksinim duyduldan birimlerdir.

• Karsilamaya ve Ugurlamaya Gelenler: Asil amaclan alisveris yapmak

olmasa da, bekleme suresinin uzamasi ve ilginc mallarm satilmasi bu kisileri

havaalanlarmdan satm alma davramsma itebilmektedir. Ulkeden ulkeye sayilan

degismekle birlikte ozellikle buyuk havaalanlan icin onemli gelir grubu

olabileceIderinden bu grubun gereksinirnlerinin karsilanmasi ticari acidan

onemlidir.

• Ziyareteller: Bunlar havaalanmi gezmek amaciyla geldiIderinden ahsveris icin

yeterli zamam aytrabilirler, Buyuk havaalanlanmn ziyaretcisi de fazla

olmaktadir, Ziyaretcilerin isteIderi genellilde havaalamm ya da havayollanm
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ammsatan hediyelik esyalar oldugundan bu tip kucuk hatira esyalan satisa

sunulmahdir.

• Kongre ve Toplanti Kanhmcrlari: Bu kisiler farkh olarak, i~ amaciyla

havaalamnda bulunduklarrndan ahsveris profilleri farkhdir. Birkac saatligine

toplanti icin ge1en bireyler, gunluk gereksinimlerine yonelik iiriinler talep

ederken, birkac gunluk toplantilara katilan bireylerin konaklama ve eglence

hizmetleri gibi cok daha genis hizmet talepleri olabilir.

• Cevre Sakinleri: Havaalanlarrnrn sehirle kara ve demiryolu ulasmu genellikle

kolay oldugundan ve park yeri sorunu bulunmadigmdan etraftaki yerlesim

birimlerinde oturanlar icin eazip ahsveris merkezleri olabilmektedirler.

Havaalanlanmn gunun her saatinde hizmet verebihneleri de aynea onemlidir.

Dolayisiyla bu insanlann istekleri dogrultusunda tieari faaliyetleri

cesitlendirmek olanakhdir. Yine finansal hizmetler ve eglence faaliyetleri

cevrede oturanlan havaalamna cekebilecek faaliyetlerdir.

• Cevredeki Isletmeler. Havaalanlan kolayhkla serbest tieari bolgelere

donusturulebilmektedir. Ulasnn kolayhgi nedeniyle cevrede irnal edilen mallar

kolayea nakledilebilmektedir. Bu isletmelerin beklentileri ise toplanti salonlan,

ofisler, soguk hava depolan ve stok sahalan gibi gereksinimlerinin

karsilanmasidir. Aynea bu isletmelerin verecegi reklamlar havaalanlan icin

onemli bir gelir potansiyeli olusturabilir,

• Kiiresel Isletmeler. Havaalanlan kiiresel isletmelerin dolasim agmda onemli

rol oynamaktadir. Bunlarrn havaalamndan talepleri cesitli butunlesik hizmetler,

lojistik hizmetleri, e-tiearet, yonetim ofisleri seklinde olmaktadir,

Tieari havaalam yonetimi uygulayan bir havaalam icin meveut ve potansiyel

musteriler birbirinden oidukca farkh ozellikler gosteren farkh bolumlere aynlmaktadir.

Her bir musteri bolumunun farkh gereksinimleri ve hareama ahskanhklan soz

konusudur. Havaalanlanmn basanh bir pazarlama uygulayabilmeleri bu musterilerden

havaalam icin en onemli olanlarrnrn gereksinimlerini en fazla oranda karsilayacak bir

yapi olusturulmasma baghdir. Havaalam sektoru bu cesitli musteri bolumlerinin

potansiyelinin farkrna varmaya baslamistir.

Bircok havaalam terminali "ortalama" olarak adlandmlan yoleunun

gereksinirnlerine gore tasarlanmaktadir. Buradaki asil sorun "ortalama" yoleunun hicbir
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zaman var olmadigi ve var olsa bile bunun asIa en karli yolcu olmayacagidir, Bu

yaklasim is amach yolcular, cocuklanyla seyahat eden aile1er, tatil paketi seklindeki

seyahat gruplan gibi farkh alt miisteri gruplannm gereksinimleri dogrultusunda

ortalamadan uzaklasmayi gerektirmektedir. Her bir alt musteri grubunun birbirinden

tamamen farkh gereksinim ve beklentileri oldugu gibi, tamamen farkh karlihk profilleri

de soz konusu olabilmektedir. Havayollanrun uygulamakta oldugu bu yontemin

havaalanlan icin de son derece onemli oldugu a«Iktrr. 167

2.3.2.2. Deger Yakalama ve Karhhk Modelinin Belirlenmesi

Deger yakalama ve karhhk modelinin belirlenmesi asamasi, secilen musteri

grubundan deger elde edihnesi icin hangi karhhk modelinin kullamlacagma karar

verilmesidir. Hangi alanlann ek karhhk getirecegi ve hangi alanlann "karsiz bolge"

olduguna karar verilmeli ve buna gore odaklanma stratejisi belirlenmelidir.

Havaalam sektorundeki artan rekabet ve pazardaki giiciin dagilmasi havaalam

isleticilerini pazar odakh yeni stratejiler benimsemeye yoneltmektedir. Bu stratejik

anlamda pazarda stratejik konum be1irleme olarak ortaya cikmaktadir, Bu, havaalamnm

kendisine pazarda belirlemis oldugu rol ile ilgilidir. Havaalanmm temel olarak hangi

profili benimsedigi ve buna uygun olarak pazarda nasil konumlandigi faaliyetlerinin

olceginin de belirleyicisi olmaktadir. Ashnda bu konumun belirleyicisi cogu zaman

talebin aS11 yonlendiricisi havayollan olmakla birlikte, havaalanlan da boyle bir

konumlanma ile kendilerine ek talep yaratma potansiyeline sahiptir. Havaalanlan icin

gimiimiizde birincil merkez, ikincil merkez, bolgesel, dtistlk-maliyetli ve kargo

havaalam olmak iizere bes farkh pazar konumundan bahsedilebilir: 168

• Birincil merkez havaalanz: Bu pazar konumunu benimseyen havaalam bir ya

da daha fazla havayolu tarafrndan us olarak benimsenmistir. Genellikle cok

biiyiik ekonomik merkezlere ya da turistik noktalara yakm havaalanlan

birincil merkez niteligi tasimaktadir.

• Ikincil merkez havaalanz: Daha az yogunluktaki hatlarda daha sik ucuslann

sunuldugu bir ag olusturma amaciyla topla dagit sistemindeki bolgesel

tasiyicilann merkezi konumundaki havaalanlandir, Aym sekilde diger

167 Schneiderbauer, Feldman and Zea, a.g.e ..
168 Jarach, 2001, a.g.e,
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birincil merkez havaalanlarmm trafigini besleme amaciyla buyuk havayollan

da kisa mesafeli hatlar icin ikincil merkez havaalanlanm kullanabilmektedir.

• Bolgesel havaalanz: Genellikle sehir havaalanlan bu grupta yer almaktadir.

Bolgesel havaalanlan noktadan noktaya olan ucuslara hizmet vermekte ve

genellikle de is amach trafige odaklanmaktadir.

• Dusuk-maliyetli havaalanz: Havaalanmm temel amacr, dttstlk-maliyetli

tasiyicilan cekmek oldugundan faaliyet sureclerini bu tasiyicilara uygun

bicimde dusuk maliyet ve dusuk fiyat sunacak sekilde degistirmektedir.

• Kargo havaalanz: Havaalam, kargo tasiyicisi havayollarma ve aracilanna

hizmet sunumunu temel faaliyet olarak benimsemektedir. Bu pazar

bolumunun isteklerine yamt verebilmek icin de teknik altyapisiru kargo

faaliyetlerine uygun hale getirmektedir.

Havaalanlan bunlar dismda altematif konumlanma modelleri benimseyebilecegi

gibi, ayrn zamanda bu modellerin birden fazlasmi da ayrn anda benimseyebilmektedir.

Ornek olarak Paris Charles de Gaulle Havaalam hem birincil merkez, hem de kargo

havaalam seklinde bir pazar pozisyonu benimsemistir,

Taktik anlamda uretim ve pazarlama secenegi ise, havaalamrnn hedef

miisterilerine hangi hizmetlerin sunulacagma karar vermektir. Havaalam isletmeciligi

icin bu hizmet temel fayda yolcu ve kargonun bir noktadan diger noktaya emniyetli ve

etkin bicimde ulastmlmasi ile elde edilmektedir. Havaalanlannm geleneksel roli.i,

bolgesel gelismede katalizor rolu oynayan bir devlet kurulusu olmak ve talebin teme1

belirleyicisi olan havayollan ile seyahat eden halk arasmda baglanti kurmak seklindedir,

Tek-modlu yaklasim olarak adlandmlan bu modelde temel amac, gi.inliik yolcu sayisi ve

kargo miktan cinsinden gelen ve giden hava trafigini en yuksek duzeye ulastirmaktir.

Bu amacla fayda saglayici temel operasyonel hizmetler sunulmasi yeterlidir ve bu

hizmetler havaalam isletmeciligi iyinjenerik iiriin olarak kabul edilmektedir,

Ancak endustride yasanan radikal degisim oncelikle havaalanlanm cok-modlu

yaklasim olarak nitelenen bir kombine tasimacihk modeline dogru yonlendirmistir, Bu

modele gore havaalam yolcu ve kargosunun, hava tasimacihgi modundan karayolu,

demiryolu ya da deniz tasnnaciligi modlan ile kesintisiz baglantismm saglanmasi ve son

vans noktasma ulastmlmasi hedeflenmektedir. Havaalam baglanti yollan, hizli trenler
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ve otoyollarm butunlesik bir ulastirma agt olusturmasi yoluyla havaalanlan cok yuksek

pazar gucu ve rekabet avantajnu yakalamaktadir. Bu buttmlesik hizmet sunumu da

havaalam isletmeciligi icin beklenen urun olarak adlandmlmaktadir, Gunumuzde ise

havaalam isletmeciligi faaliyet alarum genisletme sureci icerisindedir, Bu durumda

havaalam isletmeciligi icin genisletilmis urun kavrami ortaya cikmaktadir. Sekil 9'da

havaalam isletmeciligi icin genisletilmis hizmet paketi gosterilmektedir,

GENiSLETiLMiS URUN

• Lajistik
hizmetleri

BEKLENEN fJRUN

• Kongre ve
toplanti

hizmetleri

• Hizmet
kisisellestirme

• Yer
hizmetleri

• Emniyet
ve dakiklik • Bilgi

JENERiK URUN

• Kanfar

• Bilet kontrol

• Bagaj isleme

• Ticari
hizmetler

• Turizm
hizmetleri

• Cok-modlu hizmetler

• Damsmanhk hizmetleri

Sekil P. Havaalam Isletmeciligi Icin Genisletilmis Hizmet Paketi

David Jarach, "The Evolution ofAirport Management Practices: Towards A Multi-Point, Multi
Service, Marketing-Driven Firm", Journal of Air Transport Management, 7 (2001), 5.119-125.

Sekil 9'da da goruldugil gibi bir havaalam isletmesi icin temel fayda yolcu ve

kargonun bir noktadan digerine ulastmlmasi iken, havaalanlannm jenerik, beklenen ve

genisletilmis urun seklinde yell bir hizmet paketi sunumlan gelistirmeleri

gerekmektedir.
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2.3.2.3. Stratejik Kontrol

Stratejik kontro1, isletmenin stratejik ustunlugum; siirdiirebi1mesindeki

kontrolunim derecesini ifade etmektedir. Havaalanlan acismdan bakildigmda,

isletmenin benimsemis oldugu karhhk modelinin kontrolunu elinde tutmada ne olciide

gticltl oldugunu gostermektedir, Bu konuda gucun rakiplere, musterilere ya da endtistri

disma kaymasi havaalamnm elde ettigi degerin gOyii anlamma gelmektedir. Bu durumda

da yeni arayislarla yeni deger modelleri benimsemnesi gerekecektir. Stratejik kontrol en

iyi bicimde endekslerle ifade edilebilir. Endeksin yiiksek olan bohimiinde havaalammn

kontrolunun yuksek oldugu alanlar, dusuk olan bolumtmde ise taklit edilmesi ve

kaybedilmesi daha kolay alanlar bulunmaktadir. Ornegin stratejik varliklar dogrudan

havaalanma ait oldugundan yiiksek kontrol icerirken, marka bagimhhgr taklit

edilebileceginden dusuk kontrol icermektedir,

Havaalanlan master plam siirecinde kontrolun buyuk bolumunu ellerinde

tutmaktadir. Arazi kullarumi ve altyapi baglannlannm saglanmasmda kontrol havaalam

elindedir. Ancak hava tasunaciligi hizmeti arzmm yonlendirilmesinde havayollanmn

kontrolii yiiksektir. Herhangi bir hatti acip acmamaya ya da kapatmaya havayollan

karar vermektedir. Ozellikle havayolu isbirlikleri kontrol acismdan havayollan lehine

onemli avantajlar saglamaktadir. Ancak yine de, bircok endustri ile kiyaslandigmda

havaalanlannm genel olarak faaliyet alanlarmda yiiksek stratejik kontrole sahip

isletmeler olduklan soylenebilir. Bircok durumda havayollanmn operasyonlanm baska

havaalanlarma kaydirmalan olanakh degildir. Havayollan icin de arzm belirleyicisi

yolcu talebi oldugundan, ozellikle monopol konumdaki havaalanlannm bulunduklan

sehirden operasyon duzenlemek isteyen havayollan 19m baska secenek

bulunmamaktadir. Bu acidan havaalanlan icin stratejik kontrol derecesi havaalanlan

arasmda farkhlik gosterebilmektedir.

Havaalanlarmda havacihk ucretlerinin belirlemnesi devlet ya da ilgili kuruluslar

tarafmdan yapilmakta ve genellikle havaalammn kontrolu bulunmamaktadir. Buna

karsm ticari faaliyetler konusunda her havaalam kendi kararlanm vermede nispeten

daha bagimsizdrr. Dolayisryla bir havaalanmm gelirlerini artirmada yararlanabilecegi en
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onemli unsur kullamm haklandrr. Kullamm hakki gelirlerinin elde edilmesinde toplam

gelir u<; faktore bagli olarak degismektedir. Bunlar;169

• Trafik ozelliklerinin etkileri,

• Meveut sahalarm bicimi ve yerlesimi,

• Isletmelerin sans beeerileridir.

Bu faktorler uzerinde havaalam isleticilerinin farkli duzeyde kontrolleri

olmaktadir,

Trafik Ozelliklerinin Etkileri: Kullamm hakki gelirlerini encoklamak isteyen

havaalam isleticileri oncelikle potansiyel musteri gruplanm hedeflemek durumundadir.

Bu musteri gruplan uzerinde havaalamm kontrolu cesitli trafik ozelliklerine gore

degismektedir. Bunlar basta toplam yolcu hacmi olmak uzere yoleu trafiginin diger

ozellikleridir.

* Toplam Yolcu Hacmi: Magazalann operasyonlanm karli bir sekilde

surdurmesini etkileyen en onemli degisken toplam yolcu trafik haemidir. Toplam trafik

hacmi dusukse bu yolcular icin gazete bayileri, bankalar, araba kiralama ofisleri ve

restoranlar gibi temel gereksinmeleri karsilayacak birimlerin bulundurulmasi yeterlidir.

Havaalammn yoleu sayrsi arttikca satilabilecek urun yelpazesi de genislemektedir,

* Yolcu Trafiginin Ozellikleri: Yolcu karmasmm en onemli bileseni uluslararasi

ve ichat yoleu oramdrr. En onemli kullamm hakki geliri kaynagi olan vergisiz

magazalar tarafma yalmzca uluslararasi yolcular gecebilmektedir, Aynca bircok

arastirma gostermistir ki, uluslararasi yolcular havaalamnda daha uzun sure kalmakta ve

bu nedenle vergili magazalar ve restoranlarda daha fazla para harcamaktadtr. Kara

tarafmdaki satislan artiran bir diger unsur ise, uluslararasi yolculann her zaman daha

fazla ugurlayici ve karsilayicismm bulunmasidir. Dolayisiyla, daha iyi bir sekilde

tasarlanan ve yonetilen uluslararasi yoleu sayisi yuksek havaalanlarmm gelirlerini

artirmasi daha olanakhdir.

Degisik illkelerden insanlarm alisveris ahskanhklan farkh oldugu gibi tereih

ettiIderi urunler ve hizmetler de degisiklik gostermektedir. Bu da yolcu basma elde

edilen geliri dogrudan etkilemektedir. Farkh milletlerden insanlarm satm alma

ahskanhklanm etkileyen u<; faktor vardir. Bunlardan ilki yolculann kendi paralannm

169 Bu bolinndeki aciklamalar Doganis, 1992, a.g.e., s.131-157'den ozetlenmistir.
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havaalamnda gecerli kura gore degeridir, Ikincisi, kendi ulkelerinde tlitiin, alkol ve

parfiim gibi urunlere uygulanan vergi oramdir. Ulkelerinde bu gibi tiriinler icin fazla

vergi odemek zorunda olan yolcular havaalanlarmda daha fazla harcama yapmaktadir,

Son faktor ise sosyal, kulturel ve dinsel geleneklerin ahsveris ahskanhklan iizerindeki

etkisidir. italya gibi iilkelerde seyahat edenler icin yakmlarma hediyeler goturmek

onemli bir gelenek oldugundan bu gibi yolcular ozellikle donii~ yolculuklarmda biiyiik

harcamalar yapmaktadir.

Uluslararasi trafik oram ve harcama ahskanhklannm yamnda trafigin diger

ozellikleri de onemli olabilmektedir. Bunlardan biri trafikteki piklerin (tepe noktasi)

sayisi ve yogunlugudur. Trafigin yukseldigi zamanlarda tenninalde meydana gelen

yigilma ahsveris yapmaya istekli yolculan neredeyse yan yanya azaltmaktadir,

Havaalamnda gecirilen zamamn uzunlugu da diger bir etkendir. Cunku bu zaman

uzadikca yolcunun ahsveris yapma firsati ve gereksinimi artmaktadir, Tarifesiz

havayollan kuyruklarm onlenmesi amaciyla tarifesiz yolcularmdan daha erken

gelmelerini talep ettiklerinden bu yolcularm harcamalan fazla olmaktadir. Ozellikle ic

hattan uluslararasma veya iki uluslararasi ucus arasmda transfer yapacak yolcular bu

uzun beklemenin can sikmtismdan kurtulabilmek icin cok milctarda harcama

yapmaktadirlar. Transferler arasmda minimum zamam ongoren organizasyon

yapismdan dolayi ABD merkez havaalanlarmda bu harcama fazla olmazken; Singapur,

Bangkok ve Dubai gibi havaalanlarmda bu transit zamanlan ozellikle uzun tutularak

yolcular dusuk fiyath ve vergisiz mallardan satm almaya tesvik edilmektedir.

Diger bir belirgin trafik ozelligi ise i~ amach/eglence amach yolcu oramdir. i~

amach yolcular eglence amacli olanlara gore cok daha fazla odeme giiciine sahip

olmalarma karsm ahsveris ve vergisiz mallar icin daha az para harcamaktadirlar. Bunun

nedeni is amach yolcunun havaalamnda cok daha az zaman gecirmesi ve her yolculukta

vergisiz mallardan almaya istekli olmamasidir. Bununla birlikte is amach yolcular

banka, otel ve araba kiralama hizmetlerinden daha sik yaralanmaktadir. Satm alma

davramsmda yolculugun suresi de onemlidir. Bir ya da iki goo gibi kisa sureli yolculuga

cikanlar uzun suren yolculuklara cikanlara gore daha az harcama egilimindedirler.

Havaalammn trafik seviyesi ve ozellikleri de kullamm hakki gelirlerinin onemli

belirleyicilerindendir. Fakat ne yazik ki, havaalam isleticisinin trafik hacmi ve tipi
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iizerindeki etkisi oldukca kisrthdir. Trafik ozelliklerinin belirleyieisi biiyiik olciide talebi

kontrol eden havayollandir. Aneak pazarlarna yetenekleri ile havaalanlanmn yoleulan

ve havayollanm havaalanlanna cekmesi belli olcude trafik artist yaratabilmektedir.

Onemli bir diger nokta ise hem trafik seviyelerinin hem de yoleularm harearna

aliskanhklanmn havaalammn kontrolu dismda ansizm degisebilmesidir. Havayollan ani

kararlarla bir hatti kaldirabilmekte ya da yeni bir hat acabilmektedir. Doviz kurlarmdaki

degisim bir anda havaalamm, belirli bir musteri grubu icin cok pahali ya da ueuz hale

getirebilmekte, alkol ve tiitiine havaalanmm kontrolu dismda ek vergiler

getirilebilmektedir.

Havaalammn trafik seviyesini artirmadaki etkisi oldukca azdir. Aneak ucak,

yoleu ve yiikiin islenmesi icin getirileeek uygun kosullar bir dereeeye kadar etkili

olabilmektedir. Doviz kuru ya da vergi degisiklikleri konusunda havaalam isleticisi

hicbir sey yapamaz. Fakat degisik yoleularm ahsveris ahskanhklan uzerine yapilacak

arastirmalarla kullamm hakki gelirlerinde artis saglayabilir. Bu arastirmalar sonueu elde

edilen musteri bilgileri kullamlarak musteri gruplan ile gereksinim duyduklan urunleri

bagdastirabilmek olanakh hale gelmektedir. Yolcularm kullandiklan kolayhklar ve

beklentiler ile gereksinimleri aneak duzenli ve sik yapilan arastirmalarla ortaya

cikartlabilrnektedir. Benzer arastirmalar, eger bu gruplar da hedefleniyorsa havaalam

cahsanlan ve ziyaretciler iizerinde de yapilmahdir.

Meve'llt Sahalarzn Bit;imi ve Yerlesimi :

Kiralanaeak toplarn acik ya da kapah alanm buyuklugu direkt olarak

havaalammn kullamm hakki ve kira gelirlerini etkilemektedir. Trafik seviyelerinin

aksine bu sahalardan elde edileeek gelir cogunlukla havaalammn kontrolii altmdadir.

Fakat bu kontrol kesin ve suursiz degildir.

* Yolcu Aktsi ile Magazalartn Pozisyonu Arastndaki Iliski: Yolcu akI91 ile

magazalann pozisyonu arasmdaki iliski, bir magazadan alisveris yapaeak yoleu

yiizdesinin dagilmnni belirlemektedir. Magazalar icin en iyi yerlesim sekli magazalann

yolcu akismm icinde ve gidis salonlarmda yer almasidir, Aym zarnanda magazalar

olabildigince kapilara yakm konumlandmlmahdtr. Cunku yolcularm bircogu, ahsveris

esnasmda ucaga binecegi kapryi gorebildigi surece rahatca ahsveris yapabilmektedir.
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Acikca bilinmektedir ki, yolcu akismm direkt olarak alisveris sahasmm icinden gecmesi

.satrslan artiran onemli bir unsurdur.

* Magazalar ile Yolcu Aktsi Araszndaki Kat Seviyesi Faria: Yer yoklugundan

cogu havaalam magazalanm normal yolcu akismm gecmek zorunda olmadigi alanlarda

konumlandrrmaktadrr. Ozellikle yfuiiyen merdivenler yoksa yolcu icin bir kat asagi

inmek ya da yukan cikmak oldukca zorlayici bir unsurdur ve satislan etkilemektedir.

* Mevcut Alanlarzn Hava Tarafi ve Kara Tarafi Arasznda Paylasttrma Bicimi:

Bu dagrhm binalarm tasanmnu, kullamm esnekligini ve ic alamn konfigurasyonunu

belirlemektedir. Fakat bu durum daha cok ticari strateji ve hedeflenen pazar boliimleri

ile ilgilidir.

Yerlesimle ilgili onemli bir diger soru, gelis alanlan icin ne kadar saha tahsis

edilecegidir, Hava tarafmda ozellikle giinuiik: kontroliinden once vergisiz magazalann

bulunmasi iyi bir firsattir. Geleneksel olarak gelis sahalarmda banka, araba kiralama ve

otel damsma masalan, kitapcilar ve restoranlar bulunmaktadir. Fakat egilim hem yolcu

hem de diger hedef gruplar icin sunulan fui.i.n yelpazesinin genisletilmesi yonundedir,

Cicekci, eczane gibi yerlerin acilmasi arzu edilse de en onemli sorun uygun alan

yoklugudur,

Basit olarak bakildigmda yolcularm ya da havaalammn diger mtlsterilerinin

ahsveris yapabilmeleri icin ticari aktivitelerle karst karsiya gelmeleri gerekmektedir.

Geleneksel modelle ticari model arasmdaki en buyuk aynm bu yonde olmaktadir,

Geleneksel modelde yolcularm terminal icinde dogrudan kapilara yonelmeleri

amaclanrmstir. Var olan az sayidaki magazalar da yolcu akisi iizerinde degil yolcunun

yolunu degistirmesini gerektirecek sekilde yerlestirilmistir. Hatta bazi terminallerde

yolcunun hicbir magazaya rastlamadan ucaga binebilmesi bile soz konusu

olabilmektedir.

Bu yaklasimm tersine ticari odakh havaalanlan magazalann bulundugu

alanlardan gecmeyi, yolcu icin bir zorunluluk haline getirmektedir. Temel prensip

havaalam sureci ile yolcunun alisveris zamamm ayiracak fiziksel ve psikolojik engelleri

ortadan kaldrrmaktir. Diger bir hedef ise kapilardaki bekleme zamanlarmda yolculan

ahsverise tesvik etmektir. Bu acidan kapilardan gecen yolculara geri donus olanagi

tamnabilmekte veya korukler icinde bu tip magazalara yer verilebilmektedir.
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Havaalamnda iki ayn ahsveris merkezi olusturulmasi da satislan artrracak bir

diger yontemdir. ilk merkez kara tarafmda bilet kontrol masalanyla baglantili, ancak

yolcularm yamnda cahsanlara, ziyaretcilere ve ugurlayicilara da aciktir, Ikinci merkez

ise kapilarla baglantih olup yalrnzca yolculara aciktir. Boyle bir tasarrrnda fiziksel

engeller en aza indirilmis olup, yolcularm merdiven kullanmasi gerekmemektedir. Aym

sekilde bir yo1cu grubunda ondekiler kapilardan gecis yaparken arkadakiler ahsveris

yapabilmektedir. Magazalar da yolculan cekmek icin herhangi bir ekstra caba sarf

etmek zorunda kalmamaktadrrlar.

isletmelerin Satzs Becerileri:

Magaza isleticilerinin sans konusundaki becerileri potansiyel musterileri gercek

ahcilar haline getirmede ve olabildigince cok para harcamaya tesvik etmede onemlidir.

Saticilann rolu cesitli degiskenlerden etkilenmelctedir.

* Magazalarin Yerlesimi ve Hizmet Sunum Bicimleri: Magazalann

yerlesimlerinin yolcu basma satislan etkileyen en onemli degisken oldugu daha once

belirtilmisti, Bu acidan kilit kararlar magaza isleticileri tarafmdan verilmelidir.

Oncelikle iiriinleri musterilere nasil sunacaldanna karar vermelidirler. Bu acidan

iiriinlerin raflara yerlestirilip musterilerin kendilerinin mi alacagi, yoksa sans

gorevlilerince mi sunulacagi onem tasunaktadir. Musteri acismdan sans gorevlileri

tercih edilse de bu oldukca pahahya mal olmaktadir. Bu acidan parfiim ve iyi kalitede

giysilerin satismda gorevlilerden faydalanmak hem musteriyi yonlendirmek hem de

iiriinleri korumak acismdan gereklidir.

* Magazalartn ir; Tasarzmz: Genis iiriin cesidi satan vergisiz magazalann ic

tasanmi da onemli bir konudur. Musterilerin olabildigince cok iiriinii gormesi

saglanmahdir. Gelcneksel planlamada yolcular iiriinlerin tumunu goremeden magazanm

bir tarafmdan girip dogrudan karst tarafmdan cikmaktadir. Dolayisiyla yolcunun

magazayi dolasmasi kendi merakma ya da gereksinimine kalmaktadir, Yeni gelistirilen

ve daha basanh olan iki degisik planlamadan ilkinde, musteri kasa ve cikis kapilannm

yerlestirildikleri yerler itibariyle magaza icinde dolastmlmaktadir. Bu yontemde musteri

tum iiriinleri gormeye zorlanmaktadir. Ikinci yontem ise, acik sans sahalan meydana

getirilmesidir. Bu yontemde iiriinler magaza icinde gruplar halinde yerlestirilmekte ve
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her bolumde kasalar bulunmaktadir. Dolayisiyla bu yontemde cok sayida kasa ve

gorevli gerekmektedir.

* Sunulan Urunlerin Cesitliligi: Hem vergili hem de vergisiz boliimde sunulan

fuiinlerin cesitliligi isleticilerin ve dolayisiyla havaalanmm gelirlerini etkilemektedir.

Havaalam isleticisine bagh olan magazalann sayisi ve hiiyilldugu sunulan fuiinleri

kisrtlayabilmektedir. Fakat bu fiziksel engelleri bir tarafa birakarak satici sirketler ve

havaalanmm ticari yoneticisi magazalann hangi is icin kullamlacagma, ne cesitlilikte ve

kalitede fuiinler sunulacagma ortak karar vermelidir. Sunulan fuiinler hedeflenen pazar

bolumttnun isteklerine uygun olmalidir. Yolcu profili ve gereksinimleri havaalanmdan

havaalanma, yolcularm milliyetine, seyahat amacma, ortalama yasa ve yerel

duzenlemelere gore degisiklikler gostermektedir, Satter sirketler tum bu noktalan

dikkate alarak satislanm en yuksek seviyeye ulastirabilmektedirler.

* Mallarzn ve Hizmetlerin Fiyatlarz: Uzun cahsma saatleri, vardiya sistemi ve

tatil gunlerinde de acik olma zorunlulugu nedeniyle magazalann personel maliyetleri

yuksektir, Buna karsm kara tarafmdaki magazalardaki fiyatlarm sehir merkezi ile aym

duzeyde olmasma ve vergisiz magazalann fiyat avantajmdan, yuksek kar elde edecek

magazalann degil musterilerin faydalanmasma dikkat edilerek fiyatlama yapilmahdir,

Havaalam ticari yoneticisi fiyatlarm komsu havaalanlan ile rekabet edebilecek duzeyde

tutuldugunu surekli izlemelidir. Magaza isleticileri satislan dusurse de fiyatlan yuksek

tutma ve dolayisiyla yuksek kar elde etme egilimindedirler. Oysa havaalam icin onemli

olan yuksek sans hacmi ve sans tutandir, Cunku ucret genellikle buna dayanarak

almmaktadir. Bu amacla bazi havaalanlan cok aynntih bir fiyat kontrolii getinnekle

birlikte diger bircok havaalam fiyatlann talebi ve satislan uyaracak derecede dtisuk

olmasmi yeterli bulmaktadir. Cogu havaalam magaza isleticileri ile iyi iliskiler kurarak

ikna yontemini tercih etmektedir.

* Magazalarda Istihdam Edilen Personelin Kalitesi: Yolcular daima talepte

bulumnakta ve beklentileri yuksek olmaktadir. Magazalar bu nedenle motivasyonu

yiiksek ve yetenekli personel cahstirmahdir. Havaalam, sozlesme siirelerini kisa tutarak

buna yardimci olabilmektedir. Isverenler de, vardiyah cahsma saatlerinin ve

havaalamndaki alan darhgi nedeniyle yeterince onem verilemeyen personel sosyal
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alanlanmn etkisini en aza indinnek icin cahsanlara prim ve komisyon verilmesi gibi

isteklendirici yontemlere basvurmahdir.

Sans becerilerini artirarak sanslan encoklamak icin magaza isleticileri havaalam

yoneticileri ile ortak cahsmah, hedeflenen pazar bolumleri icin aynntili ve uzun

donemli bilgiler toplanmah; gelecekteki trafik ve pazar gelisimleri hakkmda ayrmtih

bilgiye sahip olunmahdir. Satislar isleticilerin becerileri ile dogrudan baglantih

oldugundan havaalam icin dogru kullamcilan secmek onemli bir sorundur.

Kullannn hakki gelirleri yalmzca magaza ve restoranlardan degil aym zamanda

banka, otel damsma masalan, sigorta ve araba kiralama sirketlerinden de elde

edilmektedir. Ozellikle toplu tasimacihgm yeterli olmadigi turistik noktalarda araba

kiralamadan elde edilen gelirler son derece yiiksektir. Bazi havaalanlarmda kullamm

hakki gelirlerinin yansmi araba kiralama sirketlerinden elde edilen gelirler

olusturmaktadir. Bu nedenle yolcular icin araba kiralamanm geregi ve getirecegi gelir

incelenerek bu isletmelere ne genislikte yer aynlacagi belirlemnelidir.

Kullamm hakki gelirlerinin elde edildigi diger bir ticari aktivite ise otellerdir. Bu

gelir tiirii, otel icin havaalam arazisinin kiralanmasi ve otel gelirinden kullannn hakki

ucreti almmasi seklinde gerceklesmektedir, Kabaca bir hesapla, Avrupa'da bir milyon

yolcuya hizmet veren bir havaalammn bin yatak kapasitesine gereksinimi olmaktadir.l"

Havaalanlan otel konusuna ciddi bir sekilde egiliyorlarsa otellerini yolcu icin havaalam

arazisi icinde en yakm ve ulasmu kolay yerde konumlandirmalan gerekmektedir. Aym

zamanda konferans salonlan ve eglence birimleri de dttsttntllmelidir. Gelecekte

eklenecek oda ve birimler goz online almarak arazi tahsisiyapilmahdir.

Reklam, havaalam kullamm gelirleri icinde onemli yer tutan diger bir gelir

tiiriidiir. Ciinkii bavaalanlan hedef kitlelere dogrudan ulasilabilecek mukernmel reklam

yerleridir. Bazi havaalanlan bu konuda kendi iclerinde kucuk bolurnler olustururken,

daha buyuk havaalanlarmda bu i~ kullannn hakki ucreti karsihgmda reklam ajanslanna

devredilmistir. Ancak havaalam isleticisi her zaman en gaze carpan alanlarm en iyi

sekilde degerlendirildiginden emin olmahdir.

170 Doganis, 1992, a.g.e., s.142.
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2.3.2.4. Isletme Faaliyetlerinde 61~ekBelirleme

Havaalanlan kendilerine deger yaratacak karhhk modeli ile uyum saglayacak

faaliyet olcegini belirlemek durumundadir, Hedef mtisterileri icin en iyi hizmetin

verilebilmesi ve isletmenin hedeflerini gerceklestirebilmesi icin en kritik faaliyetler ile

fui.in ve hizmet sunumlanmn neler oldugu oncelikle belirlenmelidir. i~ tasanmlan ile

uyumlu faaliyet ve uretim alanlan be1irlendikten soma, bunlarm hangilerinin havaalam

isletmecisi tarafmdan gerceklestirilecegine ve hangilerinin de disandan temin

edilecegine (outsourcing) karar verilmelidir. Bircok havaalam icin yer hizmetleri,

miihendislik ya da finansal planlama gibi hizmetlerin konularmda uzman isletmelere

devredilmesi, bu hizmetlerin daha etkin ve verimli sekilde gerceklestirilebilmesini

saglayabilmektedir. Bu amacla Kopenhag, Hamburg ve BAA gibi ticari stratejiyi

benimseyen bazi havaalanlanmn, geleneksel olarak benimsenen "herkes icin her seyi

sunma" ve "tam-hizmet" (full-service) prensibinden vazgecerek, bu hizmetlerin

kendileri icin daha az karh olanlanru disandan ternin etmeye ve bunlann yerine karhhgi

daha yiiksek faaliyetlere yoneldikleri goriilmektedirler.

Havaalanmm hangi faaliyetlere katilacagi ve bunlarm ne kadanm kendisinin

ustlenecegi konusunda karar vennesinde cesitli yaklasimlar mevcuttur. Her kullamm

hakki icin asagidaki alti secenekten biri kullamlarak sans yapilmasi olanakhdrrr'{'

• Dogrudan havaalam yonetimi,

• Havaalam sahipligindeki ayn bir isletme,

• Sirketlerle ortakhklar,

• Dogrudan kiralama,

• Tamamen bagimsiz bir isletici,

• Yonetim sozlesmeleri.

Bu yaklasimlann her birini, avantaj ve dezavantajlar acismdan degerlendiren

havaalam yonetiminin uygun isletmecilik bicimini secmesi gerekmektedir.

Olcek acismdan bakildigmda havaalam sektorundeki diger gelisme, bazi

havaalam isletmecilerinin faaliyetlerini uluslararasi boyuta tasimalandir. Her ne kadar

kuresel isletmecilik anlayrsi her isletme icin uygun is tasanmi olmasa da, bu durum

171 Hong-bumm Kim ve Jee-Hye Shin, "A Contextual Investigation of the Operation and Management of
Airport Concessions", Tourism Management, 22, (2001), s. 149-155.
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havaalam isletmeciliginde olcek belirlemenin karmasikhgmi ortaya koymaktadir, Bu

modellerde basanh olabilmek icin daha once belirtilmis bulunan, ktiresel havaalam

deger zinciri olusturacak bir dizi temel yetkinlige sahip olmak gerekmektedir.

Havaalanlan bu yetkinliklere sahip olmalan durumunda kfuesel pazarda rekabete

girmelidir.

Ticari havaalam felsefesini benimseyen havaalanlannm temel havaalam

hizmetleri, yer hizmetleri ve kisrtli ticari hizmetlerden olusan geleneksel faaliyetlerini

genisleterek, bes yeni faaliyet alam daha tammladiklan gorulmektedir. Bunlar;l72

• Ticari hizmetler (genisletilmis),

• Turizm ve eglence hizmetleri,

• Kongre ve toplanti hizmetleri,

• Lojistik hizmetleri,

• Damsmanhk hizmetleridir.

• Ticari Hizmetler: Bunlar geleneksel modelde de kisrth bir bicimde sunulmakla

birlikte, ticarilesme sureci ile birlikte cok daha genis bir yelpazede ticari hizmet

sunumu hedeflenmektedir. Genel olarak havaalanlannda sunulan ticari

hizmetler temel gereksinimler, yiyecek-icecek hizmetleri ve diger ticari

hizmetler olmak mere uc grupta ele almabilmektedir. Ticari yonetim

anlayismda ozellikle diger ticari hizmetlerde cok cesitlendirmeye

gidilebilmektedir. Hedeflenen mtisteri grubunun gereksinimlerine uygun olarak

ve yaratici fikirlerden de yararlamlarak her tiirlti perakende sans magazasma ve

hizmete yer verilebilmektedir.

• Turizm ve Eglence Hizmetleri: Havaalamm havayolu bileti ile dogrudan

baglann olmaksizm bir turizm ve eglence merkezi olarak konumlandirmak ve

cesitli pazarlama stratejileri ile havaalamna ziyaretciler cekmek bircok

havaalam icin ticari stratejilerinin bir parcasi durumuna gelmistir. Bazi

durumlarda ise, havaalam yilm ve guntln yogun olmayan zamanlarmda

dogrudan bir "etkinlik diizenleyicisi" haline gelmektedir. Diskolar, miizik

konserleri ve sergi organizasyonlan gibi faaliyetlerle havaalanma cekilen

172 Jarach, a.g.e,



101

insanlar, havaalam magazalan ve yiyecek hizmetleri 19m talep

yaratmaktadirlar.

• Kongre ve Toplantt Hizmetleri: Havaalanlan eger yapim asamasmda

planlanmissa buyuk kongre ve organizasyonlar icin yeterli genis alanlara sahip

olabilmektedirler. Aynca gunubirlik toplantilar icin havaalam yakmmdaki bir

toplanti salonu ulasnn zamamru en aza indirdiginden son derece arzulanan bir

durumdur. Otel hizmetleri ile desteklemnesi durumunda kongre hizmetlerinin

havaalaru icin gelir potansiyeli cok daha yiiksek olabilmektedir.

• Lojistik Hizmetleri: Gecmiste ve gunumuzde havaalanlan lojistik zinciri ile

btlttmlesmis isletmeler olmayi genellikle basaramarmslar, yalmzca mallann bir

noktadan digerine transferi icin "dissal" bir -araci olarak kalrmslardir.

Gunumuzde ise havaalanlan yavas yavas kendilerini lojistik merkezleri olarak

konumlandirma yolundadirlar,

• Danismanltk Hizmetleri: Havaalam isletmeciliginde dunyada one gecen

firmalar icin bu bilgi ve deneyimleri, diger bir ticari faaliyet haline gelmistit.

Bu proje muhendisligi ya da finansal yonetimin teknik yonleri ile ilgili

damsmanhk, yonetim sozlesmeleri ya da havaalam yonetiminin devralmmasi

seklinde olabilmektedir.

2.3.2.5. Orgiitsel Sistemlerin Tasarum

Temel amaclanm belirleyen bir havaalam, bu amaclara ulasmak icin orgut

yapismm ve orgutsel sistemlerinin dogru olup olmadigim belirlemek durumundadir, Bu

amacla is tasanmlan yeniden incelenmeli, bu yeni tasanmlar icin hangi kaynak ve

yetkinliklere gereksinim duyuldugu belirlenmeli ve mevcut orgut yapisi ile yeni

gerekliliklerin arasmdaki fark degerlendirilmelidir. Yeni bir stratejinin hayata

gecirilmesi tiim orgiitiin, stireclerin ve her seyden ate orgut kulturunun degistirilmesi

demektir. Aynca yenilik ve entelektiiel sermaye birikimini getirecek kalifiye isgucunun

istihdami gerekmektedir.i"

173 Schneiderbauer, Feldman and Zea, a.g.e,
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2.3.2.5.1. Havaalam Planlamasi ve Tasarum

Ticari bir isletmecilik anlayrsim benimseyen havaalam yonetimi, isletme

amaclanna ve faaliyetlerine uygun bir bicimde havaalanmm fiziksel planlamasuu

gerceklestirmek durumundadrr. Havaalanmm fiziksel yapismm isletmenin gelecege

yonelik planlanna uygun olmasi gerekmektedir. Yeni insa edilecek bir havaalam icin

bunu saglamak nispeten kolaydrr. Ancak mevcut bir havaalammn ticari stratejiye uygun

bicimde yeniden diizenlenmesi oldukca zordur. Eger havaalam fiziksel yapist iizerinde

degisiklik yapmak olanakh degilse, ticari stratejide bu yapiya gore degisiklikler

yapilmasi gerekebilir.

Bu acidan havaalam master planlamasi yapihrken ticari gelirler acismdan uzun

donemli degerlendirmelerin yapilmasi onemlidir. Havaalam master plam, yeni bir

havaalamna veya varolan havaalamnm genisletilmesine gereksinim oldugunun ve bir

stirec dahilinde gelistirme programmm belirlendigi plandrr. Bir havaalam master plam

uzun vadeli olarak hazirlamr. Bu nedenle degismeler dogrultusunda, plamn tekrar elden

gecirilmesi ve duzeltmelerin yapilmasi gerekir. Basanh bir master plamn anahtan esnek

olmasidir. Boylece gelecekte ortaya cikabilecek yeni gelismeler karsismda gerekli

degisiklikler yapilabilecektir.V" Ticari gelirler acismdan ortaya ctkabilecek yeni

gelismelere uyum saglayabilecek esneklikte bir master planlamasi ticari gelirlerin

firsatlar olcusunde artmlabilmesine olanak saglayacaktir.

Ticari gelirler bir havaalamnm gelirlerini arnrmada en onemli unsur oldugundan,

bu gelirin buyuk bolumunun elde edildigi tenninalin tasanmi onemlidir. Ticari

havaalam terminal tasanmmda hizmet surecindeki tum taraflann gereksinimleri dikkate

ahnarak tasanm amaclan belirlenmelidir. Bu amaclar yolcular, havayolu sirketi,

havaalam yonetimi ve toplum acisindan ayn ayn ele ahnmahdtr.V''

Bu temel taraflann dismda terminali kullanan ve havaalam isletimi icin deger

yaratacak tum musteri gruplanrun istek ve gereksinimleri dikkate almarak terminal

tasanmi yapilmasi gerekmektedir. Ticari bir havaalammn alan gereksinimlerinin temel

belirleyicisi isletme ticari stratejisi ile cesitli havaalam kullamcilanmn ve toplumun

arzuladigi hizmet kalitesidir. Genel olarak terminal alan gereksinimleri konusunda

174 Hakan Oktal, "Cografi Bilgi Sistemi Yardum ile Havaalam Yer Secimi Model Onerisi".
(Yaymlanmanns Doktora Tezi, Anadolu Universitesi FBE, 1998), s.27.
175 Horonjeff and McKelvey, a.g.e.,s.440.
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minimum gereklilikler uluslararasi ve ulusal havacihk otoriteleri tarafmdan belirlenmis

olsa da havaalam bu olcutlerin otesinde bir tasanm plan1ayabilir. Gerekli alan1ann

buyuklugt; ve yerlesimi havaalam icin deger yaratacak musteri grubu ile bu gruba

uygun hizmet sunumu icin uygun sekilde tasarlanmalidir.

Tablo 6. Ticari Havaalam Terminal Tasanm Amaclan

Yolcu acismdantasanm arnaclan

• Rahatltk, konfor ve kisisel gereksinimlerle baglantih olarek yolculann turn gereksinimlerine yarnt verebilme,

• Kisa ve oz yonlendirici graftkler yardtrmyla yolcu ve erisim yollannda etkin bir yonlendirme saglanmasi,

• En uygun operasyonel etkinligi saglamak icin gelis ve gidis yollannmbirbirinden aynlmasi,

• Park yerlerine, kiraltk araba alanlarma ve diger havacihk dis: alanlara rahat erisim saglanmasr.

Havayolu acismdan tasanm amaclan

• En uygun operasyonel etkinlikle mevcut ve gelecekteki ucak filosuna hizmet verebilme,

• Gelen, giden ve transfer yolcular icn dogrudan ve etkin bir yolcu ve bagaj akismm saglanmasi,

• Ekonomik, etkin ve etkili bir bicimde guvenligin saglanrnasi,

• Enerji kullamrrnnda etkinligi saglayacak son teknoloji kolayhklann kullarumma olanak saglanmasi.

Havaalam yonetimi acismdan tasanm amaclan

• Mevcut havaalanma ek tesis insaati durumunda, yapimm tiim asarnalan sirasmda mevcut terminal operasyonlan ile diger
tamarnlayrct hizmetlerin siirdiiriilebilmesi ve havaalauna erisim yollan ile pist sisteminin kullarnlahilmesi,

• imtiyazlt isletmelerden ve diger kaynaklartan en yuksek gelirin elde edilmesine olaruk saglayacak tasanrrnn sunulmasi,

• Bakim ve isletme maliyetlerini en aza indirecek tasanrrun saglanmasi.

Toplumsal tasanm amaclan

• Toplumun kiiltiiriinii yansrtan imajm sunulmasi,

• Mevcut mimari elemanlar ile uyum saglanmast,

• Mevcut ve planlanan ulasun sistemleri ile koordinasyon saglanmaa.

Genellikle bugune kadar havaalam tasanmmda oncelikle mimari unsur on plana

cikmis ve ticari alan1ar ihmal edilmistir. Ticari alan1ar ile terminal siireclerinin

butunlesmesi icm tasanm asamasmda mimar ve miihendisler ile ticari alan

planlayicilanrun birlikte cahsmasi gerekmektedir. Ticari havaalam terminal

tasanmmdaki asamalar su sekilde siralanabilir: 176

Asama 1 Havaalanz Master Planznzn haztrlanmasi. Emniyet ve operasyonel gereklilik1ere

uygun bina ve alanlann planlanmasi,

176 Freathy and O'Connell, "Planning for Profit: The Commercialization of European Airports".
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Veri toplanmast. Kapasite gereksinimlerinin bulunabilmesi icin icsel ve dissal

kaynaklardan bilgi saglanmasi. Yolcu trafik 6ng6riileri ve musteri profilleri ile

ilgili arastirmalann yapilmasi,

Brifing taslagintn haztrlanmast. Mimar ve miihendisler icin yolcu 6ng6riileri,

ucak kapasitesi ve hizmet gereklilikleri ile gelecekteki genisleme planlanm iceren

taslagm hazirlanmasi.

Baslangic planlartntn hazirlanmasi. Havatarafi/karatarafi alan tahsisi konusunda

anlasma saglanmasi, ticari ve havacihk alanlannm belirlenmesi, tasanmm butce

konusunun kisaca incelenmesi.

Ayrzntzlz tasartm planznzn haztrlanmasi. Havaalam ticari planlayrcilan, mimar ve

miihendislerden olusan proje planlama grubu tarafmdan aynntili modellerin,

cizimlerin ve bilgisayar benzetimlerine dayah akis diyagramlannm olusturulmasi,

Yaptm asamasi. Proje planlama grubunun yapim siirecini siirekli izlemesi ve

degerlendirmesi.

Deger odakh yonetim fe1sefesini benimseyen ve buna gore is plamm hazirlayan

havaalam yonetimi, tasanma ek olarak yerlesim faktorleri ile yoleu ve hizmet akismi da

bu stratejiye uygun konumlandirmahdir. Yerlesim ve akis faktorlerinin etkisi ileride

tieari gelirlerin artmlmasi konusunda aynntih olarak ineeleneeelctir.

2.3.2.5.2. Havaalam Organizasyonu

Isletmede farkh uzmanhklar isteyen islerin belirlenerek, bunlarm her birinin bir

yoneticinin yonetimine verilmesine bolumlere ayzrma adi verilmelctedir. 177 Boliimlere

ayirma sonueu olusan bicimsel (formal) isletme yapisi ise, organizasyon yaptst olarak

adlandmlmaktadir. Isletme faaliyetlerinin, uzmanlasmis gruplar biciminde kumelenmesi

sonueu yoncticilerin islerini daha etkili bir bicimde denetlemeleri olanakh hale

gelmelctedir. Boylece isletmeyi amaclanna goturecek isbolumu benimsenmis

olmaktadir. Bu acidan organizasyon yapisi isletmenin amaclanm birebir yansitmalidir.

Isletme amaclan ile ortiismeyen bir organizasyon yapist basansizhgm temelini

olusturacaknr.

Bu acidan tieari bir stratejiyi benimseyen havaalanlanmn oncelikle bu stratejiye

uygun bir organizasyon yapismr be1irlemeleri gerekmelctedir. Geleneksel organizasyon

177 Mehmet Sahin, Genel Isletme. (Eskisehir: A.D. Iktisadi ve ldari Bilimler Fakiiltesi: 2000), s.139.
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yapismda havaalanmm faaliyetleri islevsel olarak: aynImakta ve ttim isletme birimleri

duz bir cizgi seklinde uzanmaktadir. Amac her astm bir iistii olmasi gerektigi

seklindedir. Isletme yonetim, miihendislik, finans, personel ve giivenlik gibi

bolumlerden olusan bu orgamzasyon yapismda, ticari faaliyetlerin kimin

sorumlulugunda oldugu belli degildir. Bos alanlarm kiralanmasi isletme ve miihendislik

bolumlerince gerceklestirilirken, sozlesmeler fmans bolumune verilebilmektedir. Ticari

faaliyetlerin bir merkezde toplanmamasi isletmenin ticari faaliyetlerinin yonetimini

zorlastmrken, verimliligi de azaltmaktadir,

Ticari faaliyetlerin ibmal edildigi bu model halen diinya capmda oldukca yaygm

sekilde uygulanmaktadir. Diinyadaki bircok havaalam bu sekilde tasarlanrmstrr. En

onemli sorun, bir kez geleneksel modele gore tasarlanan ve planlanan havaalanlarmda

sonradan ticari faaliyetlere yonelik degisikliklerin yapilmasmm zorlugudur, Geri donus

bazen olanaksiz olabilmektedir.

[ Havaalam Yoneticisi

[ insan Kaynaklan
I (

MOhendislik ve

1J Planlama

Emniyet ve Guvenlik J (
Kalite

l )

[ Hukuk
(

Halkla lliskiler
]

J l
I I

l Mali Isler ] ( Operasyon [ Ticari Isler )

Sekil 10. Havaalaru Organizasyon Yaprsi Ornegi

Oysaki havaalam toplam gelirlerinin %25-60'lill getiren ticari faaliyetler,

organizasyon icinde ayn bir yer edinmeyi fazlasiyla hale etmektedir. Bu da ancak: ticari

odakli bir organizasyon yaprsi ile olanakhdir. Sekil 10'da ornek bir ticari havaalam
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orgamzasyon yapist gorulmektedir. Ticari faaliyetler icin aynca bir bolumun

olusturuldugu bu organizasyon yapismda havaalam bazmda farkhhklar gortllrnekle

birlikte genellik1e insan kaynaklan, muhendislik, emniyet ve guvenlik, planlama, hukuk

ve kalite gibi bazi bolumler yonetime kurmay olarak destek vermektedir. Boyle bir

organizasyon yapisi ile ticari gelirlerin en yuksek seviyeye ulasmasi saglanabilir. Ancak

kimin hangi islerden sorumlu oldugunun belirlenmesi ve kadrolama yaparken dogru

insanlann yerlestirilmesi onem tasimaktadir.

Havaalam organizasyon yapismm elemanlanm kisaca aciklamakta yarar vardir.

Havaalant Yiineticisi: Havaalam organizasyon semasmm en ust pozisyonunda

havaalam yoneticisi bulunmaktadir. Bir havaalanmm isletim bicimine ve sahiplik

yapisma gore havaalam tist yonetiminin yapilanmasi da degisebilmektedir. Yonetim

kurulu seklindeki bir yapilanmada yonetim kurulu baskani havaalamnm en iist

diizeydeki yoneticisi konumundadir, Farkli yapilanmalarda Genel Mudurluk duzeyinde

de havaalam yonetimi islevi gerceklestirilebilmektedir, Bir havaalam iist yoneticisinin

temel gorevi havaalam faaliyetlerinin emniyetli ve etkin bicimde gerceklestirilmcsi

amaciyla planlama, uygulama ve kontrol temel islevleri yerine getirmesi ve bu amacla

basta stratejik nitelik tasiyanlar olmak iizere gerekli kararlan almasidir,

Insan Kaynaklan: lsletmelerde insan unsurunun oneminin fark edihnesi ile

insan kaynaklan islevinin de onemi artrmstir, Mevcut insan kaynagmdan en iyi bicimde

yararlanmak ve gelecege yonelik insan kaynagi planlamasi yapmak havaalanlan icin de

cok onemlidir. Ozellikle rekabette farkhhgi saglayabilmek insan unsuru ile olanakhdir,

Hava tasimacihgi endiistrisi genel olarak nitelikli isgucunun yogun oldugu bir

iskoludur, Uluslararasi ve ulusal standartlar, ileri teknoloji kullamrm ve emniyet

gerekleri hava tasrmacihgmm diger elemanlannda oldugu gibi havacihk faaliyetlerinde

gorev alan havaalam personelinin de sertifikalandmlmis ve ozel becerilere sahip

olmasmi zorunlu kilmaktadir. Ozellikle emniyet acismdan insan faktorleri kilit

onemdedir. Bunun yam sua ticari faaliyetlerin ytirtitulmesinde ve havaalam genel

yonetiminde istihdam edilen personel ise havaalam isletmeciliginin basansmda ve ticari

gelirlerin artmlmasinda onemli rol oynar. Teknolojik degisimlerin ve is yeniliklerinin

kisa surede taklit edilebildigi bir ortamda, havaalam isletmeciliginde uzmanlasrms

personel ve onlann sahip olduklan bilgi birikimi havaalanlan icin farki yaratacak

unsurlann basmda gelmektedir.
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Miihendislik ve Planlama: Havaalanlannm tum bolumleri icin teknik

damsmanhk hizmeti sunmak: mtihendislik bolumunun gorevidir, Bunun yanmda,

havaalam simrlan icinde yapilacak insaat, onanm ve montajiaria ilgiIi standartlan ve

ozellikleri beIirIeyerek, bunlan gerceklestirmek ya da muteahhit frrmalan denetlemek

de miihendislik bolumunun islevleri arasmdadir.

HavaaIamnm operasyonel, teknik ve mimari acidan her tiirlii planlamasi da bu

birim tarafmdan gerceklestirilir, lsletmenin faaIiyetlerinde etkinligin artmlmasi ve daha

fazia ge1ir e1de edilebilmesi icin yeni is tasanmlan gelistirmek ve bunlarm mevcutiaria

uyumlu sekilde hayata gecirilmesini saglamak planlama bolumunun sorumlulugundadir,

Emniyet ve Giivenlik: Havaalanlarmdaki tum operasyonel sureclerin havacihk

emniyetine uygunlugunu saglamak ve denetiemek bu bolumun sorumlulugundadir.

Giivenlikle ilgiIi uluslararasi ve uiusal kurallara uygunlugu saglamak icin gerekli

cahsmalan yapmak:, uygulamalan denetlemek ve yonetime onerilerde bulunmak:

emniyet ve giivenlik bolumumin gorevidir. Giiniimtizde hava tasrmacihgmda emniyet

ve giivenlik standartlan cok daha gelistirilmis oldugundan, bu islerden sorumiu ve

dogrudan havaalam yoneticisine bagh bir birimin olusturulmasi gerekmektedir.

Kalite: Giiniimiizde diger isletmelerde oldugu gibi havaalanlarmda da kalite

onemli bir konu haline geimektedir. Bu amacla havaalanlan, organizasyon semalannda

dogrudan havaalam yoneticisine bagli kalite bohimleri olusturmaktadir. Boylece faaIiyet

sonuclanru olcme ve degerleme, istatistik veri tabam olusturma gibi yonetime katkr

saglayacak islemler yerine getirilmektedir.

Hukuk: Basta iist yonetim oimak mere, havaaIammn diger tum birimierine

hukuki konularda damsmanhk hizmeti veren birimdir. Havaalam isletmesinin yapacagi

anlasmalann uluslararasi ve ulusal hukuk kurallanna uygunlugu hukuk boliimu

tarafmdan dcnetlenir.

Halkla Iliskiler: Havaalanlannm degisen yonetim anlayisiyla birlikte halkla

iliskiler de one cikan diger bir islevdir, Musterinin oneminin artmasi ve hedef mtisteri

gruplannm genislemesinin yamnda artan cevresel baskilar havaalanlanni musterileri,

cevreleri ve topium ile daha yakm iliskiler icerisinde oimaya y6neltmektedir.

Mali Isler: Gelenekse1 olarak: deviete ait kuruluslar olan ve finansman

gereklilikleri devlet tarafmdan karsilanan havaalanlan ticari modeide fmansman

gereksinimlerini kendileri karsilamak durumundadir, Mali isler, bir havaalam
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isletmesinin [mans ve muhasebe islevlerinden sorumlu olmakta; isletmenin para bulma

ve harcama, satm alma ve odeme isleri ile bunlarm kayrt altma almmasi ve raporlanmasi

islemlerini yerine getirmektedir. Finansal ve ekonomik performansi gelistirmek

amacryla ornek edinme (benchmarking) ve performans analizleri ticari havaalanlarma

getirilen yeni uygulamalardandir, Muhasebe islevinin ise geleneksel anlayismdan

Operasyon: Havaalam ucus hatti ve terminal bclumlerinde gerceklesen tum

faaliyetler bu bohimun sorumlulugundadir, Havaalamnm temel operasyonel sureclerinin

akici bir bicimde surdurulebilmesi icin gerekli her turlu faaliyet programi bu bolum

tarafmdan yonetilir. Yalrnzca havaalam isletmecisi btmyesindeki koordinasyon degil,

ayrn zamanda polis, itfaiye, giimriik gibi resmi birimler, havaalam kiracilan ve diger

tum taraflar arasmdaki koordinasyon operasyon bolumu tarafmdan saglanmaktadir.

Faaliyet alam en genis organizasyon birimlerinden biri oldugundan havaalam

isletmesinin buyuklugune gore cok sayida alt bolume aynlabilmektedir.

Ticari Isler: Ticari bakis acisma uygun bir yonetimin uygulanabilmesi 19m

oncelikle organizasyon yapismda ticari isler icin ayn bir bolumun olusturulmasi

gerekmektedir. Boylece ticari alanlarm kiralanmasi, sozlesmelerin yapilmasi ve

kiracilarla iliskiler gibi ticari faaliyetler bu bolumtm sorumlulugu altmda

yfuiitiilebilmektedir. Ticari bolum, havaalam tasanmmda aktif rol oynayarak ve ayrn

zamanda altematif gelir kaynaklan arastirarak ticari gelirlerin artmlmasim saglayacak

pazarlama faaliyetlerini de iistlenebilmektedir. Havaalanlan icin pazarlama gecmisten

beri ihmal edilen bir isletme islevi olmustur. Bunun nedenleri dogal ya da ekonomik

nedenlerle olusan monopol nedeniyle rekabetin olmamasi ya da kisrth olmasi,

uluslararasi trafige hizmet verecek havaalanlannm ikili anlasmalarla belirlenmesi ve

havaalanlan icin gelir yaratma yoneliminin eksikligi olarak siralanabilir. Ancak

gunumuzde artan rekabet, endustrinin serbestlesmesi, havayollanrnn istedikleri

havaalamndan ucus diizenlemede ozgtlrlesmeleri, havayollan arasmdaki isbirliklerinin

getirdigi yeni dinamikler ve musterinin artan beklentileri havaalanlanni ticari

stratejilerinin bir parcasi olarak aktif bir pazarlama yaklasmu benimsemeye

zorlamaktadir, Bu amacla gecmiste pazarlama bolumune sahip olmayan bircok

havaalam, ticari isler bolumunun bir parcasi olarak pazarlama faaliyetlerine agirhk

vermekte, hatta organizasyon yapilanna pazarlama bolumunu eklemektedir,
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Daha once de belirtildigi gibi, havaalanlan son derece karmasik is sureclerini ve

isletmecilik yetkinligini gerektiren fiziksel olarak buyuk isletmelerdir, Dolayisiyla bu

karmasik yapiyr yonetebilmek icin operasyonlarda kesintisiz bir bilgi agmm saglanmasi

cok onemlidir. Genel olarak isletmelerde bilgi sisternleri icin son teknolojinin kullamrm

zorunluluk olmamakla birlikte, havaalanlan gibi karmasik, teknoloji yogun ve emniyet

gereksinimi yuksek olan kiiresel isletmeler icin bu bir zorunluluk olmaktadir. Bu

nedenle isletme faaliyetlerine ve sureclerine uygun bir bilgi sistemi yapisinm

olusturulmasi en onemli yatmm kararlanndan birisini olusturmaktadir. Bu nedenle

giiniirniizde havaalanlannda bilgi sistemlerinin ayn bir isletme bolumu olarak ele

almmasi temel gerekliliktir. Havaalammn ve operasyonlann niteligine ve buyuklugune

gore bu birimin operasyon bolumu altmda veya ayn bir islevsel birim seklinde

olusturulmasi olanakhdir,

Genel olarak ticari bir havaalam organizasyon semasmda bulunmasi gereken

birimler yukanda kisaca aciklanrmstrr. Ancak unutulmamalidir ki, farkh havaalanlanmn

gereksinimlerini karsilamada farkli organizasyon yapilan uygun olabihnektedir. Her

havaalam icin uygulanabilir, tek ve mukemmel organizasyon yapismdan soz etmek

dogru bir yaklasim olmayacaktir.

2.3.2.5.3. Havaalam Ydnetim Siireci 178

Gerek havaalam hizmetlerinin niteligini ve kapsammi algilama gerekse bu

alanda yapilacak yatmmm finansmam ve hizmetin sunumu ile ilgili anlayis degisikligi,

ekonomik kurallara gore isleyen yeni yonetim anlayismm havaalanlanna uygulanmasmi

gerektirmektedir. Ancak cok buyuk sermaye baglanan ve alternatif kullamm alam

olmayan sabit varhk yatmmlan icin, uzerinde pek az kontrol saglanabilen talep

durumuna gore faaliyetleri planlamak ve gerekli kararlan almak anlamma gelen

havaalam yonetimi son derece karmasik bir siirecin izlenmesini gerektirir.

Havaalam yonetimi isletmenin ozel amaclannm saptanmasmi ve amaclann

gerceklestirilmesine yonelik eylemleri iceren bir siirectir. Havaalam yonetimi

kapsammda; bir butun olarak havaalamm isler durumda tutabilmek amactyla gerekli

politikalar olusturulur, faaliyetler planlamr, orgutlenir, personelin secimi ve egitimi

yapihr, havaalam hizmetleri ve olanaklan kullarucilann taleplerine uygun olarak ve

178 Ergtin Kaya ve digerleri, a.g.e., 8.22-24; Kaya, a.g.e., 8.54-63.



110

dengeli bicimde sunulur ve uygulama sonuclan degerlendirilerek, havaalam tesis ve

hizmetlerinin yeterli kalitede sunulabilmesi icin gerekli yonetim islevleri yerine getirilir.

Havaalam yoneticisi, havaalam sureclerinin etkin ve verimli bir bicimde

gerceklesebilmesi icin her turlu karan verme sorumluluguna sahip kisidir, Havaalam

yoneticisinin ana gorevi havaalamnrn amaclanna ulasmayi kolaylastiracak ortami

olusturmaktir. Bu temel gorevin yerine getirilmesinde yoneticinin islevleri genel olarak

planlama, 6rgiitleme ve kontroldur, Planlama, isletme amaclanna ulasmak icin gelecege

donuk faaliyetlerin ve araclann be1irlenmesidir. Planlamanm bir yonu, hedef pazara

yonelik kisa ve uzun vadeli amac planlamast, diger yonu .ise, isletme politikalanmn,

uygulama yollannrn ve standartlann olusturulmasi surecini iceren faaliyet

planlamasidir. Orgutleme, isletme faaliyetlerinin etkin bicimde yurntulebilmesi icin

faaliyetlerin ve kaynaklann gruplandmlmasi; isler, kisiler ve isyerleri arasmdaki

iliskilerin kurulmasidir. Kontrol, planlananlar ile yapilanlar karsilastmlarak, neyin, nasil

ve hangi olcude basanldigmm arastmlmasidir. Kontrol, bir isin olmasi gerektigi sekilde

yapilabilmesi icin standartlann belirlenmesi ve uygulamamn basmdan sonuna

izlenmesini saglayacak gerekli yontem ve cabalar ile uygulama sonuclannm

karsilastmlmasiru ifade eder. Diger tum isletmelerde oldugu gibi havaalanlan icin de

faaliyet sonuclannm degerlendirilmesi ve bu sonuclara gore gelecege yonelik

planlamalann yapilmasi hayati bir 6neme sahiptir. Herhangi bir deger olculmeden

y6netilemez. Klasik performans olcumleri genellikle, kar ve verimlilik gibi finansal

olcutler uzerinde odaklamnakta ve daha cok ciktilar uzerine odaklanmaktadir. Oysa

giintimiiziin isletmeleri; firsatlann farkma varma, ogrenme mZI, yenilikler, donustun

zamam, kalite, esneklik, guvenilirlik ve sorumluluk gibi konularda birbirleri ile

yansmaktadirlar. Bu nedenlerden dolayi yeni performans olcme sistemlerinin su

ozellikleri tasnnasi gerektigi sonucuna vanlnustrr: 179

• Musteri odakhhk,

• Orgtrtsel birimler arasinda daha siki baglannlar kurma,

• Musteri beklentileri ve stratejiler degistikce uyum saglama yetenegi,

• Esnekligi isletme1ere ozgu olculere donusttlrme,

• Islemleri finansal sonuclarla iliskilendirme.

179 Tunc Kose, "Stratejik Maliyet Yonetimi ve Faaliyete Dayah Yonetim Iliskisi: Bir Uygulama",
(Yayinlanmanns Doktora Tezi, Anadolu Universitesi SBE, 2005), s. 185-186.
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Tiim bu nedenlerden dolayi hem fmansal olcutleri hem de fmansal olmayan

olcutleri kapsayan yaklasnnlara gereksinim vardrr. Genellikle monopol konumda

isletmeler olduklarmdan havaalanlan icin faaliyet sonuclannm degerlendirilmesinde

karlihk gibi tek bir olcute bagh kalmmayip; ekonomik, finansal, operasyonel yd.

performans boyutlanm iceren etkin performans analizi yonteminin benimsenmesi ve

yaygm bicimde uygulanmasi gerekmektedir. ASII onemli nokta bu tur bir oleum

sistemini olusturmanm yanmda, bundan etkin bir bicimde yararlanabilmektir. Sistemin

etkin olarak isleyebilmesi icin, analiz sonuclanmn havalimanmm her turlu faaliyet ve

yatmmlannm planlanmasmda veri tabam olarak kullamlmasi zorunludur.l'"

Planlama surecinde gelistirilen planlar, faaliyet surecinde uygulamaya gecirilir

ve bu asamada kontrol islevi de baslamis olur. Boylece birbirine bagrmh sekilde yerine

getirilen ve bir islevin ciktisi diger bir islevin girdisi olacak sekilde yonetim islevleri

gerceklestirilmis olur.

Havaalam yapisma ve yonetim sekline gore icerigi degisebilmekle birlikte, genel

olarak havaalam ust yoneticisi, havaalamnm uzun vadeli stratejilerinin

belirlenmesinden, kisa ve uzun donem karhhgmdan, ekonomik, sosyal, siyasi ve

cevresel etkileri dikkate alan gerekli diizenlemelerden, havaalam birimlerinin

genisletilmesi, gelistirilmesi ya da yeni birimlerin satm ahnmasmdan sorumludur. Bu

nedenle ust yonetim, sistemin genelinden nakit akisi, kar ve zarar, butceler, varhklar ve

borclar ile ilgili bilgilerin yamnda, fmansal ve diger basanm (perfonnans) bilgilerini

talep eder. Taktik yonetim adi verilen orta kademede bulunan yoneticiler, ucus hatti,

terminaller, ticari isyerleri gibi islevsel alanlarla ilgili gunluk faaliyetlerin yurutulmesi

ve denetimine iliskin, nispeten sik; ayhk, ii<; ayhk gibi zaman arahklanyla genel kararlar

alrrlar. Faaliyetlerin yurutulmesinden dogrudan sorumlu olan alt bolum yoneticileri ise,

havaalam faaliyetlerinin gerceklestigi yerlerde islerin gunu gunune yiirutulmesinden,

planlanmayan gunluk degisikliklerin ve olagandisi gelismelerin yonetilmesinden

sorumludurlar.

Havaalam yonetimince havaalam kullamcilannm gereksinimlerini karsilamaya

yonelik faaliyet sistemlerindeki eylemlerin planlanmasi, yilriitiilmesi ve kontrolii icin,

faaliyet sistemlerindeki akisa gore sekillenen bilgi akis sistemlerine gereksinim duyulur.

Oldukca buyuk yatmm ve gelistirme maliyeti olan, surekli yenilenme gereksinimi

180 Havaalanlannda perfonnans analizi konusunda aynntih bilgi icin bkz. Kuyucak, a.g.e,
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duyulan bilgi sistemlerinden yararlamlarak, her diizeydeki yoneticiler yonetim

islevlerini yerine getirirler.

Ai;lklama 1. Yeni Ekonominin On iki Temel Ozelligi

1. Yeni Ekonomi Bilgi Ekonomisidir: Bilisim teknolojileri bir ekonominin bilgi temelli

oImasma olanak saglamaktadir. Bilgi ekonomisinde bilginin yaranlmasi hem bilgi

cahsanlanna hem de bilgi tiiketicilerine yani insanlara aittir. Mal ve hizmetlerin icerigi

mllsterilerce belirlenirken, bilisim teknolojisi mal ve hizmetlerin bir parcasi haline

geImektedir.

2. Yeni Ekonomi Dijital Ekonomidir: Yeni ekonomide bilgiler tamamen I ve O'dan olusan

veri formlannda iletiImektedir. Gunumuzde her ttirlti bilgi, ses, yazi, goruntu, hareketli obje

vs bilgisayar aglan tarafmdan iletiImektedir.

3. Yeni Ekonomide Sanallasrna Onemli Rol Oynamaktadrr: Bilginin analogdan dijitale

donusmesi, fiziki varhklarm sanal hale geImesine olanak vermektedir. S6z konusu

sanallasma ekonominin yapistru, kurumlarm ttirlerini ve aralarmdaki iliskileri dolayisiyla

ekonomik faaliyetin ozunu degistirmektedir.

4. Yeni Ekonomi Molekiller Ekonomidir: Eski btiytik isletme yapilan aynsmakta ve

dinamik birey ve kurumlarm olusturdugu ekonomik faaliyet temelli gruplar halinde

yeniden yapilanmaktadir. Isletmenin ortadan kalkmasi degil donusmesi soz konusudur.

5. Yeni Ekonomi Ag Ekonomisidir: Yeni ekonomi iletisim aglanyla butunlesen bir

ekonomidir. Analog hatlar yerine dijital iletisim aglarmm olusmasi ve klasik ana bilgisayar

sisteminden web tabanh sisteme dogru kayma, i~ dunyasmda onemli dontisurnlere neden

olmaktadrr. Yeni teknoloji ve iletisim aglan kucnk olcekli isletmelere btiytik olcekli

isletmelerin sahip oldugu olcek ekonomileri ve kaynaga ulasma gibi ana avantajlara sahip

oIma olanagi sunmaktadrr.

6. Yeni Ekonomide Aracdar Biiyiik Oli;iide Ortadan Kalkrnaktadrr: Ozel ve kamu

sektorunde bircok kurum tiiketicileriyle aglar aracihgryla dogrudan temas kurup, aracilanm

biiyiik olcude elimine etmektedir.

7. Yeni Ekonominin Hakim Sektorii Ui;lii Bir Olusumdur: Sanayi ekonomisinde otomotiv

anahtar sektor konwnundayken, yeni ekonomide hakim ekonomik sektor diger tum

sektorlerin refah yolunu olusturan bilgisayar, iletisim ve eglence sektorlerinin

butunlesmesiyle olusan yeni medya sektortidiir,

8. Yeni Ekonomi Yenilik Temelli Ekonomidir: Yeni ekonominin temel ilkelerinden birisi

"kendi iiriiniiniin modasmi kendin gecir" seklindedir. Eger yeni ve basanh bir iiriin

gelistirilmis ve piyasaya surulmusse, hedefm bu iiriiniin daha gelismisinin ortaya cikanlmasi

ve ilk iiriiniin modasrnm gecirilmesi olmasi gerekir.

9. Yeni Ekonomide Uretici ve Tiiketici Farki Belirsizlesmektedir: Kitle iiretiminin yerini

biiytik miktarlarda musteri isteklerine gore uretimin almasiyla birlikte, iireticiler bireysel
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tiiketicilerin zevk ve gereksinimlerine uygun dzel mal ve hizmetler olusturmak zorunda

kalmislardir. Yeni ekonomide tiiketiciler fiilen uretim surecine katkida

bulunabilmektedirler.

10. Yeni Ekonomi Hiz Ekonomisidir: Dijital veriler uzerine kurulmus bir ekonomide, isletme

basansi ve ekonomik faaliyetler acismdan lnz anahtar degiskendir,

11. Yeni Ekonorni Kiiresel Ekonornidir: iki kutuplu dtmyanm aynsmasmdan sonra, ekonomik

duvarlarm onemli olcude ortadan kalkngi, dinamik, yeni ve degisken kiiresel bir cevre

ortaya cikrmsnr.

12. Yeni Ekonomi Bazi Sosyal Sorunlari Beraberinde Getirmektedir: Yeni ekonominin

esiginde guc, guvenlik, esitlik, kalite, i~ yasami kalitesi ve demokratik stirecin gelecegi gibi

bir takun sorunlan beraberinde getiren yeni bir politik ekonorninin basladigi da

goriilmektedir.

Aerklama 2. Organizasyon Ve Ytmetim Yapilarmda Meydana Gelen Degisimler

• Yatay Organizasyoniar: Genellikle verirnsiz, degisime kapah, rekabet gtlcu zayif ve hantal

karakterdeki gecmisin genis, cok basamakh, burokratik organizasyon yapilan; bilgi

teknolojilerindeki gelismelerle kticultme, calisan sayisuu ve orgutsel basamak sayisim

azaltma siirecine girmektedir.

• Sanal Organizasyoniar: E-posta, internet, video konferans gibi bilgi teknolojileri, bir uctan

digerine bolge ve kultur olarak farkh yerlerdeki farkh isgorenleri ve bunlarm eylemlerini,

bir ekranda ya da aym masa uzerinde koordine etme olanagi saglannstir. Iletisim teknolojisi

ise, bircok durumdaki, bircok i~ icin uzakhk faktorunu sorun olmaktan cikarmistir. Boylece

sanal organizasyonlar olusmaktadir,

• i~ ve Islemlerin Yeniden Yaprlandmlmasn Bilgi sistemleri, otomatik islem yontemleri,

islem surecleri ve i~ akislan olarak elle yapilan islem sureclerinin yerini alrmsnr, Boylece

maliyet tasarrufu ve hizmet kalitesinde arns saglanmaktadrr.

• Esnek Organizasyoniar: Isletmeler, pazardaki degismelere daha hizh yamt verebilInek ve

frrsatlardan yararlanarak, daha esnek yol ve yontemlerle organize olma yoluna

gitmektedirler.

• Ybnetim Siirecinde Deglsme: Bilgi teknolojisi, yoneticilere; planlamada, orgiitlemede,

yoneltmede, uyumlastirmada ve denetirnde cagdas olanaklar sunarak, geleneksel yonetim

stirecini butunuyle degistirmektedir.

• Orgiit Srmrlarmda Genisleme: Aga bagli bilgi sistemleri, degisik isletmeler arasmdaki

satm alma siparislerinin ve odemelerin otomatik olarak el degistirmesine olanak saglamistir.

Boylece orgut smirlan genisleyerek bir isletme ile onun tiiketicileri ve girdi sunuculan

arasmda yeni etkinlikler ve iliskiler kurulmasi olanakh hale gelInektedir.
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HAVAALANI YONETiMiNDE BiLGi SiSTEMLERi

1. BiLGi SiSTEMLERiNE KURAMSAL BAKI~

Giiniimiizde yasanan hizh ve genis etkili degisim organizasyonlann yapi ve

isleyisini de derinden etkilemektedir. Organizasyonlar buyudukce i~ surecleri

karmasiklasmakta, iiriin cesitliligi artmakta, rakiplerin sayisi cogalmakta hatta farkh

sektorden isletmelerle rekabet etmeleri gerekmektedir. Bu gelismeler karsismda

degiskenlerin cok daha fazla oldugu bir ortamda isletme yoneticilerinin temel islevi olan

karar alma faaliyeti cok daha karmasik ve zor bir sekil almaktadir, Bunlann yam sua

rekabetin dismda kalmamak zorunlulugu, eskiye oranIa cok daha hizli ve etkin karar

almayi gerektirmektedir. Dolayisiyla gtmumuzun yoneticisi icin bilgi ve iletisim

teknolojilerinin avantajlarma dayah bilgi sistemlerinin kullamlmasi yalrnzca bir

gereksinim degil, ayrn zamanda bir zorunluluktur.

Havaalam yonetiminde bilgi sistemlerinin kullammmi incelerken oncelikle bilgi

ve veri kavramlan, bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri konulan ele ahnacak, daha

soma bilgi sistemlerinin smiflandinlmasi ve bilgi sistemi tiirleri aciklanacaktir,

1.1. Bilgi ve Veri Kavramlan

Bilgi ve bilgi sistemleri ile ilgili alanyazm incelendiginde veri ve bilgi

kavramlanrnn anlamlandmlmasi konusunda farkh yaklasimlar goze carpmaktadir.i'"

Veri, bilgiye ulasmak amaciyla yapilan gozlemlerin metin, sayi, ses, gortmtu,

hareket ya da baska bir tiir olarak nesnellestirilmis biyimidir.182 Veri, isletmenin faaliyet

sistemlcrinin ve yonetim basamaklannm, gerek kendi iclerinde gerekse birbirleri veya

181 Ingilizcedeki data, information ve knowledge terimleri dilimizde tek bir kelime ile "bilgi" seklinde
ifade edilmeye cahsilmaktadrr. Oysa bu kelimelerin anlamlan ve icerikleri birbirinden farkhdrr. Bu
acidan cahsmarmzda data icin veri terimi kullamhrken, information icin bilgi terimi tercih edilecektir.
Aslmda information kelimesinin dilirnizdeki asil karsihgi bilisim olarak ifade edilmektedir. Ancak
Management Information Systems teriminin karsihgr olarak dilimize yerlesmis bulunan kavram, Yonetim
Bilgi Sistemleridir. Bunu Yonetirn Bilisim Sistemleri olarak ifade eden yazarlar da bulunmakla birlikte,
genel kullammi kabul ederek cahsmada Yonetim Bilgi Sistemleri terimi tercih edilmistir. Knowledge
anlammda bilginin karsihgi olarak cesitli kaynaklarda entelektUel bilgi, list bilgi ya da ozellesmis bilgi
gibi terimler kullamldigi gornlmektedir. Knowledge Management kavrarm da dilimize Bilgi Yonetimi
olarak gecmistir. Cahsmarmzda knowledge terirni de bilgi olarak ele almacak, yeri geldikce farkhhgi
vurgulanacaktrr.
182 Sahin, 2005, a.g.e., s.82.
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isletme ile cevresi arasmda olusan etkilesimi ve iliskileri yansrtan gozlem, deneyim ve

olaylarm sonuclan veya ifadesidir. Bu sonuclar ve ifadeler; alfabetik, sayisal ya da

semboller seklinde olabilecegi gibi bazen de grafik, ses ve resim seklinde olmaktadrr.V"

Bilgi, verilerin islenerek insanoglu icin anlamh ve yararh bir bicime

donusturulmus §eklidir. l 84 Veriden farkh olarak bilgi bir yorum icermekte ve bu yorum

karar vericinin sentez yapmasma yardimci olmaktadir, Bir baska ifadeyle bilgi, verinin

talep eden kisi icin yararh ve anlamli bir bicimde sunulmus §eklidir.185

Knowledge anlammda bilgi, bilisim ve verinin insan yetenekleriyle,

birikimleriyle, fikirleriyle, dnsunceleriyle, sezgileriyle, sorumluluklanyla ve guduleriyle

butunlesmis ve ozellesmis bicimidir, Information anlammdaki bilisim terimi, karsihkh

bir etkilesimi vurgular; knowledge teriminde oldugu gibi "ozellesmis bilgi"yi degil, veri

ve bilgi paylasimi anlammda cok tarafh "genellesmis bilgi"yi simgeler.i'"

Yonetim bilgi sistemi acismdan veri, bilgi uretim surecinin girdisi; bilgi, karar

alma surecinin girdisi; bilisim ise, iletisim stirecinin girdisidir. Bir karar surecinin

girdisi olan bilgi, baska bir uretim surecinde veri olarak kullamlabilir. l 87

1.2. Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri Iliskisi

Organizasyonun kullandigi materyal, bilgi, enerji ve sermaye gibi girdileri,

mamul ve hizmet gibi ciktilara donusturen tekniklere ve islemlere teknoloji adi

verilmektedir. Bilgi teknolojisi terimi ile verilerin yaratilmasi, depolanmasi ve islenmesi

amaciyla kullamlan her turlu yazihm, donamm ve uygulamalar ifade edilmektedir. l 88

Bilgi ve iletisim teknolojileri terimi ise ses, metin ya da goruntu seklindeki verilerin

yazilun, donamm, aglar ve medya aracihgiyla toplanmasi, depolanmasi, islenmesi,

iletilmesi ve sunulmasmi ifade etmektedir.P" Aslmda gunumuzde bilgi ve iletisim

teknolojileri birbirlerinin aynlmaz parcalan haline gelmislerdir. Bu nedenle bilgi

183 Surmeli ve digerleri, a.g.e., s. 14.
184 Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon, Management Information Systems Managing the Digital
Firm, (9th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005), s.13.
185 Filiz Hasglil, "Bilgi Teknolojilerinin Orgutsel Etkileri Acismdan Degisim Ihtiyacmm Incelenmesi ve
Yatmrn Kararlarmda Analitik Hiyerarsi Sureci Kullanmn". (Yaymlanmarms Yuksek Lisans Tezi,
Anadolu Universitesi SBE, 2004), s. 4.
186 Sabin, 2005, a.g.e., s.77.
187 Aym.
188 "Information and Communication Technologies A War/bank Group Strategy", (Washington D.C.:
The Worldbank Group, 2002)
189 The Worldbank Group, a.g.e,
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teknolojisi teriminin iletisim teknolojilerini de kapsayacak bicimde kullamldigi ya da iki

teknolojinin birlesimi ile olusan yeni teknolojilerin bilisim teknolojileri olarak ifade

edildigi de gorttlmektedir. Genel bir ifadeyle bilisim teknolojileri bir bilginin

toplanmasim, bu bilginin islenmesini, bu bilginin saklanmasmi ve gerektiginde herhangi

bir yere iletilmesi ya da herhangi bir yerden bu bilgiye erisilmesini bugun icin

elektronik, optik vb. tekniklerle otomatik olarak saglayan teknolojiler burumi olarak

tammlanabilir.190

Endustri toplumunun dogusunda nasil buhar makinesi, elektrik, icten yanmah

motorlar gibi enerji teknolojisi buyuk rol oynanussa, bilgi teknolojisi de bilgi toplumu

ya da enformasyon toplumu olarak adlandmlan guntlmuzun toplumunun dogusunda

aym role sahiptir. Bilgi teknolojisinin bu donusumdeki etkisi iki sekilde

gerceklesmektedir. Bunlardan ilki, bilgi teknolojisinin yeni mallann ve hizmetlerin

uretiminde yeni olanaklar saglamasidir. Ikinci olarak bilgi teknolojisi verimlilik

iizerindeki etkisiyle insan hayatnu degistirmektedir.i'" Aym sekilde isletmelerde de,

temel stratejik gU<; haline gel en bilginin e1de edilmesinde ve isletme stireclerine

katilarak kullamlmasinda bilgi teknolojileri dontisttiriicii etkide bulunmaktadir,

Sekil 11'de Isletme Bilgisi Deger Zinciri gorulmektedir. Her isletme sekilde de

gosterilen bir bilgi deger zincirine sahiptir. Isletrne acismdan bilgi sistemleri karar

almayi gelistirmek, organizasyonel performansi artirmak ve sonuc olarak isletme

karhhgmi ytikseltmek amaciyla bilginin elde edilmesi, donusturulmesi ve dagrtnm icin

gerekli katma deger getiren bir dizi faaliyettir. Bu kapsamda bilgi teknolojileri cok

miktarda bilgi arasmdan gerekli olanlann hizh bicimde ve dogru zamanda karar

surecine kauhrmm saglamaktadir.

Bilgi teknolojisinin bilgi sistemleri ile iliskisinden bahsederken veri isleme

kavrammm da uzerinde durmak gerekmektedir. Sayisal, finansal, ekonomik ya da baska

tiir bir gosterge, ileti, rap or ve benzerlerinin, yonetim bilgisi olabilmesi icin belirsizligi

azaltmasi; karar almayi, uygulamayi, karsilastirmayi ve duzeltici eylemlerde bulunmayi

190 Bahadir Alan, "Bilisim Teknolojilerinin Evrimi ve Bilisim Teknolojilerinin Cagdas Isletmelerde
Stratejik Y6netim Uzerindeki Etkileri", Cukurova Universitesi iiBF Dergisi, (1998), s.239-253.
191 Veysel Bozkurt, Enformasyon Toplumu ve Tiirkiye, (Ucuncu Basim. istanbul: Sistem Yaymcihk,
2000), s.29-30.
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kolaylastirmasi gerekir. Aksi halde yonetim yen yonunden zengm, ancak bilgi

yonunden yoksun saYllrr.l92
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Sekil 11. Isletme Bilgisi Deger Zinciri

Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon, Management Information Systems Managing The
Digital Firm, (9th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005), s.4l.

Verilerin bilgi durumuna gelmesini saglayan islemler dizisine bilgi islem veya

veri isleme adi verilir. Bilgi islem veya veri isleme bilgi sistemlerinin temel islevini

olusturur, Cunku bilgi sistemlerinin teme1 islevi, yonetim ve isletmeyle ilgili kisi ve

kurumlara gerekli bilgileri fuetmektir. Bilgi islem bir siirec olarak kayrt, snnflandirma,

ayiklama, hesaplama, ozetleme, saklama, tekrar kullanma, cogaltma ve iletme

. 1 1 . .. . 193
l~ em enni icenr.

Bir bilgi sistemi icin ileri teknoloji kullanmu zorunlu degildir. Bilgi sistemi bir

orgiit icinde bilginin kisiler arasinda iletilmesini sagladigmdan, bu isin mutlaka

karmasik bir teknoloji ile yapilmasi gerekmemektedir. Bilgi teknolojisi, soz konusu

192 Sahin, a.g.e., 2005, s.86.
193 Stirmeli ve digerleri, a.g.e., s.16.
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islem icin kullamlan arac ve gerecleri ifade etmektedir. 194 Cok onceleri bilgi islem

faaliyetleri kalem, kagIt, cesitli defter ve dosyalar kullamlarak tamamen el emegi ile

yfuiittiliirdii. Daha soma bilgi islem faaliyetleri daktilo, hesap makineleri, kasa tahsil

makineleri gibi degisik makineler yardimiyla yapilnustir. Bugun ise bilgi islem

faaliyetleri, ozellikle 1980'li yillardan baslayarak giinfuniizde tamamen bilgisayar ve

iletisim teknolojisi ile yapihr hale gelmistir, Bilgisayarla bilgi isleme veya elektronik

bilgi isleme yontemi, bilgi islem faaliyetlerinin en kisa zamanda, uygun maliyetle,

dogru ve guvenilir bir sekilde yfuiittilmesini saglayici onemli ozelliklere sahiptir.i'"

Organizasyonlarda bircok kararm almmasi sirasmda kullamlabilir zamamn gittikce

azalmasi ve ilgili kararlarm almmasmda kullamlan parametrelerin oldukca fazla ve

degisim hizmm yuksek olmasi bilgi teknolojilerine olan gereksinimi bir zorunluluk

haline getirmektedir.i'" Bilgi teknolojileri ile cok daha genis olcude verinin, daha dogru

ve daha hizli islenebilmesi olanakh hale gelmektedir. Sekli ne olursa olsun bilgi ilgili,

zamanli, dogru, biitiin ve ozet niteliklerine sahip olmahdir.i'" Aksi halde almacak

kararla ilgisi olmayan, karar anmda elde bulunmayan, dcgrulugundan emin olunmayan

ve elverisli olmayan bilgi herhangi bir deger ifade etmeyecektir.

Bilgi teknolojisi, bilgisayar ve iletisim teknolojilerinin, ozellikle iletisimin

altyapismdaki gelismelerin ortaya cikardigi, her turlu verinin elde edilmesi, islenmesi,

depolanmasi ve dagrnlmasi konusunda yeni ve surekli gelismelere neden olmaktadir.

Bilgi teknolojisi alamnda iki onemli itici guc vardir. Bunlardan birincisi elektronikte

boyutlarm kuculmesine bagli olarak ortaya cikan maliyet dususleri; ikincisi ise

bilgisayarlarm ve veri iletisimi sistemlerinin birlilcte kullamlabilmeleridir. Bu baglamda

bilgi teknolojisi terimi, donamm ve yazihmdan olusan bilgisayarlan, iletisim

teknolojilerini ve mikro elektronigi kapsamaktadir. Butunlesik devrelerin boyutlarmdaki

kuculme ve kapasitelerindeki genislemeler maliyet/performans orammn carpici bir

sekilde dusmesine neden olmus ve bu da teknolojilerin kullanmnm yaygmlastirnustrr.

Bilgi ve iletisim teknolojilerinin bir arada kullamlmasiyla yaranlan guclu sistemler,

biiyiik miktarlardaki bilginin depolanmasma ve iletilmesine olanak tammaktadir.V''

194 Akm, a.g.e., 1998.
195 S" Ii di ~ 1 . 17urrne 1 ve iger en, a.g.e., s. .
196 Hasgii1, a.g.e., s.12.
197 Siirrne1i ve digerleri, a.g.e., s.15.
198 Nuray Uzkesici, "Bi1gi Tekno1ojisinin Ticari Banka1ann Yonetim Sekli ve Organizasyon Yapisi
Uzerine Etki1eri". (Yaymlanmanns Doktora Tezi, Anado1u Universitesi SBE, 1993), s.10.
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Bilgisayar teknolojisinin iletisim teknolojisi ile butunlestirilmesi, gtmumiiziin artan

kiiresel rekabet ortammda hem orgut ici hem de orgutler arasi iletisimde devrim

niteliginde degisikliklere neden olmustur.i'"

Gunumuzde "bilgi sistemleri" terimi ile "bilgisayar destekli bilgi sistemleri" es

anlamh olarak kullamlmaktadrr.2oo Benzer bicimde bilgi ve iletisim teknolojilerinin

birlikte kullammmi ifade etmek uzere "bilisim sistemleri" terimi kullamlabilecegi gibi;

bilgi ve iletisim teknolojilerinin "bilgi sistemleri" olarak da ifade edilmesi olanakhdir.

Cunku giiniimfizde bilgi ve iletisim aynlmaz butun haline gelmistir, Bu acidan bazi

yazarlar bilgi sistemini ortak bir is otomasyon amacma hizmet eden bir grup bilgi

teknolojisi bileseni olarak ifade etmektedir. Bu bilgi teknolojisi bilesenleri arasmda

donamm, yazihm gibi fiziksel altyapi elemanlanmn yamnda bilgi teknolojisinin insan

boyutunu olusturan bilgi, beceri ve deneyim gibi entelektuel sermaye bilesenlerine de

k di I 201yer verme te rr er.

Isletmelerde gecmisten beri var olan bilgi sistemlerinin rolu gunumuzde onemli

olcude degismistir. Bilgi teknolojisi hizla yonetimin aynlmaz bir parcasi haline

gelmektedir. Yonetsel kararlann bircogu hassas bilgi sistemleri olmaksizm etkin olarak

uygulanamamaktadir. Bilgi sistemleri, stratejik ve yonetsel degisimin birincil etkeni

haline gelmistir, Bilgi teknolojilerinin gereken destegi olmaksizm geleneksel bir

organizasyonu rekabetci bir organizasyona donusturmek neredeyse olanaksiz

gorulmektedir.i'" Gunumuzde bilgi teknolojisi yatmrm bircok endiistri icin verimlilige

olumlu katkida bulunmaktadrr. Ozellikle urunun ve deger zincirinin bilgi yogunlugunun

yuksek oldugu isletmeler icin yiiksek duzeydeki bilgi teknolojisi yatmrrunm verimlilik

uzerindeki etkisi de fazla olmaktadrr. Aym sekilde isletme performansi ve verimliligi

199 Akm, a.g.e., 1998.
200 Mehmet Sahin, Ydnetim Bilgi Sistemi. (Eskisehir: Anadolu Universitesi iktisadi ve Idari Bilimler
Fakiiltesi, 2003), sAO.
201 Christoph Schlueter Langdon, "Designing Information Systems Capabilities to Create Business Value:
A Theoretical Conceptualization of the Role of Flexibility and Integration", Journal of Database
Management, Vol. 17, Issue 3, (2006), pp.1-18.
202 Bahadrr Akin, "Isletme Sureclerinin Yeniden Yapilandinlmasi-Degisim Muhendisligi-Siirecinde
Bilisim Teknolojisi Altyapismm Olusturulmasi", 5. UIusal Isletmecilik Kongresi, 1997 (G6zden
gecirilip kisrnen degistirilmis metin), http://www.bilgiyonetimi.org/cmJpages/rnkl gos.php?nt=264,
(12.06.2004).
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arttikca daha guclu hale gelen finansal yapi ile bilgi teknolojisine yapilan yatmmm da

fazlalastigi gorulmektedir.203

Bilgi teknolojisi yonetiminde dart anahtar basan faktoru tammlanmaktadir.

Bunlar, is-yonlu bilgi teknolojisi yatmmma sahip olmak, i~ ve bilgi teknolojisi

planlarmm uyumu, esnek ve genisletilebilir bir bilgi teknolojisi altyapisi ile bilgi

teknolojisinde yaraticihk ve yenikciligi basarmak olarak siralanabilir. Bilgi teknolojisi

planlarmm isletme planlan ile uyumlastmlmasi bilgi teknolojisi islevinin

organizasyonel hedefleri ve her seviyedeki faaliyetleri desteklemesi icin temel

gerekliliktir. Boylece bilgi teknolojisinden is degeri elde etmek ve stratejik avantaj icin

daha etkin yararlanmak olanakh hale gelmektedir.i''" Unutulmamasi gereken onemli

nokta, teknolojinin. tek basma isletmeyi "bilgi yaratan bir isletme" haline

getiremeyecegi hususudur. Bilgi yonetiminin isletmelerde basan ile uygulanabilmesi

icin, "davramssal, kiiltiirel ve organizasyonel degisim" de son derece onemli ve

gereklidir, Teknoloji sadece bir aractir ve eger isletmede bilgiye erisme ve onu

kullanma konusunda bir istek ve gerekli beceriler var ise, teknoloji bilgiye erisilmesini,

dogru bilginin dogru kaynaktan dogru zamanda almmasmi kolaylastiracakur.Y'

1.3. Bilgi Sistemi Kavrann

Bilgi sistemi en genel anlarmyla farkh gereksinimleri karsilamak iizere verilerin

toplanmasnu, bilgiye donusturulmesini ve kullamcilara dagrtilmasrm iceren bicimsel bir

kurallar biitiinii olarak tammlanabilir.i"

Isletme yonetimi acismdan bilgi sistemi, isletmenin ve yonetimin biitiin

islevlerini deste1demek icin, ic ve dis cevreden verileri toplayan, smiflandiran,

depolayan, isleyen, bilgiye donusturen, saklayan, yeniden canlandiran ve ilgili yerlere

ileten etkilesimli bilgisayar butunlesik ogeler biitiinii olarak tanrmlanmaktadir.Y'

Yonetim bilgi sistemleri yonetim, bilgi ve sistem kavramlanndan olusmakta ve yonetim

ile bilginin birlikte ele almmasi ve bunlann bir sistem icinde butunlestirilmesi

203 Qing Hu and Jing "Jim" Quan, "Evaluating the Impact of IT Investments on Productivity: A Casual
Analysis at Industry Level", International Journal of Information Management, 25 (2005), pp.39-53.
204 lE.Lee-Partridge, T.S.H.Teo ve V.K.G.Lim, "Information Technology Management: The Case of the
Port of Singapore Authority", Journal of Strategic Information Systems, 9 (2000), pp.85-99.
205 Muhtesem Baran, "Isletmelerde Bilginin Yonetilmesi ve Uygulamaya Iliskin Bir Ornek",
(Yaymlanmanns Doktora Tezi, istanbul Universitesi SBE, 2002), s. 44.
206 James A. Hall, Accounting Information Systems, (3rd Edition. Ohio: Southwestern Publishing,
2001), s.7.
207 Sahin, a.g.e., 2005, s.96.
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dusuncesine dayanmaktadir. Isletme yonetimi icin gerekli olan zamanh, ilgili ve anlamh

ic ve dis bilgilerin saglanmasi ancak boyle bir dustmceden kaynaklanan bilgi

sistemlerinin gelistirilmesi ve kullamlmasi ile olanaklidir.j'"

Bilgisayar teknolojilerinin bu derece hizli gelismesi ve isletme yonetiminde

bilgisayar teknolojilerinin geri dondurulemez olcude yaygmlasmasi aym zamanda bir

gercegi de aciga cikartrmstir. Teknolojinin tum sorunlarm cozumu oldugu yonunde

algilamalann yanlishgi, basansiz bilgi teknolojisi uygulamalan ile ortaya cikrmstir.

Isletme icinde yalruzca bilgi teknolojilerinden ibaret olmayan bir sistem stratejisine

dayah bilgi sistemleri altyapismm kurulmasi gerekliligi ortaya cikmistir. Cunku

degisimi yaratan teknolojinin kendisi degil, bu teknolojinin isletme icinde nicin ve naszl

kullamldigi ile isletme etkinligine katkIsIdu.209 Bilgi sistemleri bilgi teknolojileri ile

birlikte cesitli ogelerden olusan cok daha genis bir etkilesimler sistemi olarak kabul

edilmelidir.

1.4. Bilgi Sistemi Ogeleri

Her sistem gibi bilgi sisteminin de isleyisinde temel ogeler vardir. Bu temel

ogeler su sekilde slralanabilir:210

• Donamm,

• Yazihm,

• insan Kaynagi,

• Veri yonetimi,

Donantm: Bilgi sisteminde kullamlan butun fiziksel varliklar donamm

kavramiyla ifade edilir. Donamm kavrarrunm kapsarm cok genis olmakla birlikte,

«agda~ bir bilgisayar sisteminde merkezi surecleme birimi, birincil bellek, ikincil bellek,

girdi araclan, cikti araclan ve iletisim araclan olmak mere bes ana birim

bulunmaktadir,

Yazihm: Bilgisayar sistemini isleten ve denetleyen aynntili program ve

yonergelere yazihm adi verilmektedir. Bilgisayar donarumi yazihmla islerlik kazamr.

208 Kaya, a.g.e., s.64.
209 Robert D. Galliers and Dorothy E. Leidner, Strategic Information Management Challenges and
Strategies in Managing Information Systems, (3rd Edition, Amsterdam: Elsevier, 2003), s. 19.
210 Sahin, a.g.e., 2003, s.63.
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Yazihm olmaksizm bilgisayan isletme dolayisiyla bilgiyi isleme, elde etme ve iletme

olanagi yoktur.

Insan Kaynagt: Herhangi bir bilgi sisteminin insan ogesi olmadan cahsabilmesi

olanakh degildir. Bilgi sistemlerinde insan ogesi iki grupta incelenebilir. Bunlardan ilki

sistemin gelistirilmesinden uygulamaya konulmasma kadar tum islemleri yapan ve

kontrol eden uzman personel; digeri ise kendi uzmanhk alanma gore isletmedeki gorev

ve sorumluluklanm yerine getirmek uzere bilgi sisteminden yararlanan son kullamcidir.

Veri Yiinetimi: Veri bilgi sistemlerinin vazgecilmez ogelerinden biridir. Bilgi

sistemi veriyi bilgiye donusturme islemini yerine getirir. Bu amacla veri ve bilgilerin

tutuldugu veri tabam olusturulur. Veri tabam, bilgi sistemlerinde bilgilerin kaydedildigi

ve gerektiginde cagnlmak uzere saklandigi veri ve bilgi depolama alamdir. Veri

tabanlannm bilgisayar ve ag ortamlarmda tasarlanmasma, koordine edilmesine ve

denetlenmesine veri tabam yonetimi adi verilmektedir.

Bilgi sistemi farkh sekillerde de ele almabilmektedir. Ornegin bu dart ogenin

yam sira ag kaynaklarma da bilgi sistemlerinin temel ogeleri arasmda yer

verilebilmelctedir. Iletisim teknolojileri ile internet, intranet ve ekstranet gibi aglar

gunumuzde her turden basanh organizasyonun elektronik ticaret ve bilgisayar temelli

bilgi sistemlerinin aynlmaz parcasi haline gelmistir. Bu nedenle iletisim medyasi ile

onu destekleyen her turlu donamm, yazihm, veri teknolojileri ve insan kaynagim iceren

ag desteginden olusan ag kaynaklan bilgi sistemlerinin besinci ogesi olarak

dtistinulmektedir.Y' Bilgi ve iletisim teknolojilerinin gunumuzde geldigi yuksek

butunlesme derecesi ve ag ekonomisi goz onune almdigmda; bu besinci ogenin aslmda

diger dart ogenin btmyesinde olmazsa olmaz bicimde yer aldigi da dusunulebilir. Hava

tasimacihgmdaki onemi acismdan ve gunumuzde bilgi sistemlerinin aynlmaz parcasi

haline geldiginden ag kaynaklanmn uzerinde durmakta fayda vardir,

Bir bilgisayar ag: bilgisayar kullamcilannm iletisim, isbirligi ve kaynak

paylasimma izin veren iki ya da daha fazla baglannh bilgisayardan olusan bir sistem

olarak tammlanmaktadrr.r'j Bir bilgisayar agr olusturmamn guniunuzun teknolojik

211 James A. O'Brien and George M. Marakas, Management Information Systems, (7U! Edition, Boston:
McGraw-Hill Irwin, 2006), s.29-30.
212 Samuel C. Certo and S. Travis Certo, Modern Management, (IOU! Ed. Pearson Prentice Hall: New
Jersey, 2006), s.552.
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ortammda farkh yontemleri vardir ve bundan dolayt cesitli kaynaklarda cok farkh

sunflamalann yapildigi gorulmektedir. Ashnda bir anlamda bu uygulamalar birbirleriyle

ic ice gecmis durumdadirlar. Bu acidan cahsmada genel bir simflama yapilarak ozellikle

hava tasunacihgi acismdan onemli olan sistemler ve teknolojiler uzerinde durulmasi

tercih edilmistir.

1. Yerel Alan Agkm ve Genis Alan Agla1'l: LAN (Local Area Network) ve

WAN (Wide Area Network) olarak ifade edilen bu aglar modem organizasyonlarda

yaygm bicimde kullamlan bir bilgisayar agidrr. LAN, kablolar yardumyla bilginin

birbirleriyle baglannh tek kullamcih bilgisayar i~ istasyonlanna ulastmlmasmi saglayan

bir yazihm temeline dayanan bir bilgisayar agldrr.213 LAN aym binada ya da yakm

cografi alandaki farkh binalardaki birbirine baglanmis bilgisayar sistemlerinden olusan

aglan ifade etmektedir. Bununla birlikte birbirlerinden cok uzaktalci binalarda da LAN

kullamlabilmektedir.214 Bir kurala gore bir isletmedeki bagunsiz i~ istasyonu sayist bese

ulastigmda bilgisayarlar LAN olarak birbirlerine baglanmalan onerilrnektedir.215 Aglar

LAN'm ccgrafi snnrlanm astigmda bunlara WAN adi verilir. Mesafeden ve

telekomiinikasyon altyapismm (telefon hatlan ya da mikrodalga kanallan) yuksek

maliyetinden dolayi WAN'lar genellikle en azmdan bolumsel olarak ticari aglan

kullamrlar. WAN'lar bir isletmenin farkh cografi alandalci subeleri ya da ticari partner

durumundalci farkh isletmeleri baglamada kullamlrrlar.216

2. Elektronik Veri Degisimi: Electronic Data Interchange (EDI) olarak ifade

edilen bu olgu, aralannda is baglantisi olan sirketler arasmda bilgisayar tarafmdan

sureclenebilir is bilgisinin standart formatta degisimi olarak tammlanabilir. Sans ve

iiretim faaliyetlerini koordine etmek ve kesintisiz bir hammadde akisi saglamak

amactyla isletmeler tedarikcileri ve musterileri ile ticari ortakhk anlasmasi yapmaktadir.

Bu anlasma EDI olarak adlandmlan tam otomasyona baglanmis is sureclerine

dayanmaktadir.r'" EDI organizasyonlar arasmda i~ dokumanlanmn dogrudan

bilgisayarlar arasmda degisimini saglamaktadir, Normal olarak geleneksel bicimde

basih formatta olan bu dokiimanlardalci veriler, EDI formunda elektronik olarak transfer

213 Certo and Certo, a.g.e., 8.552-553.
214 Hall, a.g.e., 8.588.
215 Certo and Certo, a.g.e., 8.553.
216 Hall, a.g.e., 8.588.
217 Hall, a.g.e., 8.597.
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edilmekte ve saklanmaktadtr.i" EDI'rn veri sifreleme, veri giris tekrarlanm azaltma,

kaglt kullanmnm ve posta maliyetlerini azaltma, prosedurleri otomasyona baglama ve

stokta azalma saglama avantajlan vardir. Aslrnda EDI kullammi gunluk hayatta oldukca

siktir. Ornegin bankalarrn kullannus oldugu elektronik fon transferi - EFT gelismis bir

EDI uygulamasidtr.i'"

3. internet: internet, tum dunyada insanlan ve bilgisayarlan telefon hatlan,

uydular ve diger iletisim sistemleri ile birbirine baglayan, bilgisayar aglannm baglantili

genis bir agldlr. 220 internet kuresel olarak organizasyonlarrn etkilesimine olanak

vermekte; fikirlerin ve fuiinlerin etkin, canh ve zamanh bir bicimde degisimi icin

yenilikci bir platform olusturmaktadir, TUm hizmet saglayicilan icin etkilesimli yonetim

ve pazarlama icin genis bir yeni araclar yelpazesi sunmaktadrr. Bircok isletme islevini

desteklemekte ve organizasyonlar yeni is gerceklerinin avantajlarrndan yararlanabilmek

icin sureclerini donusttlrmeye zorlanmaktadrr. Boylece organizasyonlar asagida

srralanan becerilere sahip olabilmektedir:221

• Daha hizh bilgi ve veri dagitum,

• Ulasun, posta ve iletisim maliyetlerinde azalma,

• Etkinlik ve evrirnlilikte artis,

• Iletisim ve koordinasyon etkinliginde gelisme,

• Karar alma surecinde gelisme ve hizlanma,

• Tum etkilesenlerle etkilesimin desteklenmesi.

WWW ve elektronik posta internetin en sik kullamlan araclanndandir.

• Elektronik Posta: Elektronik posta, bilgisayar kullamcilanmn birbirlerine

elektronik olarak mesaj yazabilme ve gonderebilmelerine izin veren bir bilgi

218 Salih Yesil, ismail Bakan, Mustafa Tashyan and Tuba Buytikbese, "Strategic Power Decentralization
via New Technology Adaptation: Information Technology", International Strategic Management
Conference "Strategic Management from National and Global Perspectives", Proceedings of International
Strategic Management Conference (Canakkale: June 23-25 2005), s.1005-1013.
219 Hall, a.g.e., s.599-600.
220 Certo and Certo, a.g.e., s.553.
221 Dimitrios Buhalis eTourism Information Technology for Strategic Tourism Management, (Harlow:
Financial Times Prentice Hall, 2003), s.17.
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sistemidir. Elektronik posta isletmelerdeki iletisimindeki etkinligi ve

etkililigi onemli olcude artirmaktadir, 222

• WWW (World Wide Web): World Wide Web internetin en hizh gelisen

segmentidir ve web sitesi adi verilen yerlesimlerde bilginin internet

kullamcilanna 7 giin 24 saat sunumuna olanak tamyan bir sistemdir.223

4. Sanal Ozel Aglar ve Intranet: Virtual Private Networks (VPN) isletmenin

kendi aglanna ya da ag sunuculanna, yoneticilerinin, uzak ofislerinin, bayi, acente, sans

temsilcilerinin, hareketli veya ozel veri devre1eri iizerinden giivenli bir sekilde

erismesini saglayan altyapidir. VPN bir genel ag icerisindeki ozel bir agdir. Gercekte

EDI icin kullamlan ozel aglann cogu da sanal ozel aglardir, Ancak internetin gelisimi

ile bugiin internet temelli VPN'ler bfiyiik ilgi gormektedir.r'" Intranetler siklikla

kullamlan VPN uygulamalandir. intranetler, internet yapi ve standartlanm kullanarak

bir isletme icerisinde cahsanlann birbirleriyle elektronik olarak iletisim ve bilgi

paylasnmna izin veren isletme icsel iletisim aglarldlr. 225 Icsel sistemler olarak da

adlandmlan intranetler organizasyon ya da ayn birimler icindeki "kapah", "glrvenli",

"kontrollu" ya da "giivenlik duvarh" sistemlerdir. internet standart protokollerinin ve

kullaruci dostu cokluortam arayiizlerinin kullanmu ile intranetler, yetkilendirilmis

personelin etkin bicimde islerini gerceklestirmelerinde veriye, bilgiye ve isletme ici

mekanizmalara erisimine aracihk eder. intranetler internete benzer yazihm ve

donammlan kullamr. Bununla birlikte, izin verilmemis kullamcilann girisini

engellemek icin "atesduvarlan" kullamrlar, intranetler medya-zengin veri ve siireclerin

paylasmn ve internet arayiizlerinin kullammi ile organizasyonlann her seviyedeki icsel

yonetimlerini gelistirmelerine olanak tamr. 226

5. Extranet: Secilmis i~ partnerleri, saticilar ya da musterilere erisim hakki

vermek icin isletmeler intranetlerini bir ekstranet programiyla genisletebilirler ve

isletme dismdakiler bu yolla siparis verip, siparislerinin durumunu izleyebilirler.227

Giiniimiizde isletmeler mal ve hizmetlerinin iiretimi icin i~ partnerleri ve deger

zincirinin elemanlan ile cok daha yakm iliskiler kurma gereksinimlerinin farkma

222 Certo and Certo, a.g.e., 8.556.
223 Certo and Certo, a.g.e., 8.554.
224 Hall, a.g.e., 8.603-605.
225 Certo and Certo, a.g.e., 8.557.
226 Buhalis, a.g.e., 8.17.
227 Certo and Certo, a.g.e., 8.552-553.
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vannaya baslamislardir. Bunun sonucunda da organizasyonlar, intranetlerle aym

prensipleri, bilgisayar ekipmamm ve aglan kullanarak organizasyonun veri, bilgi

tabanlan ve mekanizmalanmn onceden secilmis bolumlerine erisime izin veren

ekstranetleri gelistirmislerdir. Boylece ekstranetler organizasyonlar ve guvendikleri

partnerleri arasmda bilgi teknolojisi gelisiminin ilk asamalanndaki elektronik veri

degisimine benzer bicimde, veri ve surecleri dusuk maliyetli ve kullamci dostu

elektronik ticaret duzenlemeleriyle bicimlendirerek baglamak ve paylasmak yoluyla

etkilesim ve seffafhk saglamaktadir.v" Bu her iki taraf icin de giivenlik ve gizlilikten

feragat etmeden etkinlik, verimlilik ve etkiiiiikte artis anlamma gelmektedir. 229

Ekstranetler dogru bicimde kullamldiklannda dogru bilgiyi dogru zamanda dogru

kisinin ellerine teslim etmek suretiyle isletmeye rekabetci bir ustnnluk saglayabilirler.

Ekstranetlerin isletme icinde kilit cahsanlarla iletisimi gelistirmek suretiyle isletme

etkinligini artrrmak, is partnerleriyle iliskileri yeniden bicimlendirmek ve miisterileri

giiclendirmek (empowerment) gibi temel etkileri bulunmaktadir.v'''

6. Kablosuz (Mobil) Teknolojiler: Kablosuz iletisim teknolojisi, en basit

tammiyla, noktadan noktaya veya bir ag yaptsi seklinde baglanti saglayan bir

teknolojidir. Kablosuz iletisim teknolojisini digerlerinden ayiran nokta ise; iletim ortami

olarak havayi kullanmasidir. Bu teknolojileri internet basligi altmda ele almak olanakh

olsa da, kablosuz iletisim icin gunumuzde cok farkh teknolojiler kullamlmakta ve her

gecen giin bunlara yeni teknolojiler eklenmektedir, WLAN (Wireless Local Area

Network - Kablosuz Yerel Alan Aglan) bir bina ya da bir grup bina icinde yani daha

kticiik alanlar icinde sunucular, yazicilar ve diger uc nokta aygrtlara baglanmak icin

radyo dalgalanm kullanan kablosuz iletisim altyapisidir.i" SMS (Short Message

Service - Kisa Mesaj Hizmeti) GSM (Global System for Mobile Communications 

Mobil Iletisim icin Kiiresel Sistem) yani mobil iletisim araclanyla tekst mesajlannm

iletimine olanak saglarken; MMS (Multimedia Message Service - Cokluortam Mesaj

Servisi) ile ses ve grafik iletimi olanakli hale gelmektedir. WAP (Wireless Application

Protocol - Kablosuz Uygulama Protokolii) mobil telefonlar, avucici bilgisayarlar

228 Buhalis, a.g.e., s.17.
229 Buhalis, a.g.e., s.18.
230 Uma G. Gupta, Information Systems: Success ill the zr' Century, (Upper Saddle River, N.J.:
Prentice Hall, 2000), s.205-206.
231 Oguz Manas "Kablosuz Yerel Alan Aglan ve Kablosuz Uygulama Protokolu (Wireless LAN and
WAP)", http://wwwl.gantep.edu.tr/~sonercan/docs/Kablosuz%20Aglar%20WLAN.doc.(13.11.2006).
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(PDA232
) gibi mobil iletisim araclan iizerinde GSM destekli fuiin kullamcilanna

internet icerigi saglayan bir teknolojidir. WAP internet hizmetini bir adim daha ileri

gotiirerek, bu olanaklan hareket halindeyken, yani kabloyla bir yere bagli olmadan, her

yerde, her zaman kullamciya ozel bir sekilde verebilmektedir. GPRS (General Packet

Radio Services - Genel Paket Radyo Hizmetleri) teknolojisini kullanan mobil iletisim

araclan WAP kullanan araclara gore cok daha buyuk hizlara erismektedir, Bunlara ek

olarak 3G (Third Generation - Uciincii Nesil), l-mode, Bluetooth gibi kablosuz

teknolojiler de gelismeye devam etmektedir.r'''

Goruldugi; iizere ag uygulamalan cok cesitlidir ve gun gectikce de bunlara

yenileri eklenmektedir.

1.5. Isletmelerde Bilgi Sistemlerinin Rolleri

Isletmelerde bilgi sistemlerinin iie; teme1 alanda rolu bulunmaktadir.r'"

• Isletme sureclerine ve faaliyetlerine destek,

• Yonetim kararlanna destek,

• Rekabetci avantaj icin stratejilere destek.

Farkh amaclara hizmet eden ve farkh tiirlerdeki bilgi sistemleri kullamlarak bu

roller yerine getirilmektedir. Bilgi sistemlerinin temel kullamm amaclan isletme

faaliyetlerinin ve yonetsel karar almanm desteklenmesidir.v''' Organizasyon piramidinin

ust basamagmda yer alan sistemler organizasyonun rekabet gucunti artirmayi

hedeflerken, orta basamagmda yer alan sistemler etkinligi, alt basamalcta yer alan

sistemler ise verimliligi artmnaya yoneliktirler.F"

Bilginin amaci, gelecelcte ortaya ctkabilecek bir olay ya da durumla ilgili olarak

belirsizligi azaltmak iken, bilgi sistemlerinin hedefi, en genel anlamda karar siirecinde

232 PDA (Personal Digital Assistant): Kisisel Dijital Yardimci. Genellikle klavye yerine igne kullanarak
cahstmlan, yerlesik bir diziistii bilgisayarla takvim ve faks yetenegine sahip alan, kucuk, elde tasman bir
bilgisayar. Avucici bilgisayar olarak da adlandmlmaktadir.
233 Bu konuda aynntih bilgi icin bkz. Stuart J. Barnes, "The Mobile Commerce Value Chain: Analysis
and Future Developments", International Journal of Information Management, 22, (2002), 91- 108;
M. Nusret Sansakal ve M. Ali Aydm, "E-Ticaretin Yeni Yiizii Mobil Ticaret", Havacihk ve Uzay
Teknolojileri Dergisi, Cilt 1, Say12, (Temmuz 2003), s. 83-90.
234 O'Brien and Marakas, a.g.e., s.8.
235 O'Brien and Marakas, a.g.e., s.12.
236 A. Nurhan Sakar, Anadolu Universltesl Uzaktan Ogretimde Bilgi Sistemi Bir Model 0llerisi,
(Eskisehir: Anadolu Universitesi Yaymlan, No: 997, Acikogretim Fakiiltesi Yaymlan, No: 554, 1997),
8.14.
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gereksinim duyulan bilgileri saglamaktir. Bilgi sistemleri kurumsal etkinlik, rekabetci

ustunluk, nitelikli hizmet sunumu gibi amaclan gerceklestirmeye yonelik bilgileri

gerektigi zaman, arzulanan formda ve nitelikte sunabilmektedir. Bilgi sistemlerinin,

sozu edilen katkilan saglayabilmesi icin kurumun stratejik amaclan, isletme faaliyetleri

ve yonetsel gereksinimleri ile karsilikh uyumlastmlmasi gerekmektedir.P"

Sekil l Z'de isletmelerde bilgi sistemlerinin gelisen rolleri ele almnustir.

Elektrcnik lsletmclcr YC Elcktronik Ticaret: 1990'lfir-2000'ler

Ag Tabanh Isletme ve Elektronik Ticaret Sistemleri
Internet, intranet, ekstranet ve dlger aglar iizerinden faaliyet gosteren ag
tabanli isletmeler, kiiresel elektronik isletme ve elektronik ticaret uygulamalan

Stratejik ve Son Kullamci Destegi: 1980'ler-1990'lar

Son Kullantct Sistemleri
Sail kullantct verimltligi ve grup isbirlikleri 1,IIl dogrudan destek

Ust Yonetim Bilgi Sistemleri
Ost yonetim 1,IIl stratejik bilgiler

Uzman Sisternler
SOilkullantctlar 1,IIl bilgiye dayali uzmall tavsiyesi

Stratejik Bilgi Sistemleri
Rekabet fistfillifigu 1,IIl stratejik iiriln ve hizmetler

Karar Destegi: 1970'ler-1980'ler

Karar Destek Sistemleri
Etkilesimli yonetsel karar alma siireci destegi

Yiinetim Raporlarn 1960'llIr-1970'ler

Yonetirn Bilgi Sistemleri
Karar almayt desteklemek 1,IIl onceden belirlenmis bilgileri iceren yonetim raporlart

Veri Isleme: 1950'ler-1960'lar

Elektronik Veri Isleme Sistemleri
lslem siirecleme, kaytt tutma ve geleneksel muhasebe uygulamalan

Sekil 12. Bilgi Sistemlerinin Gelisen Rolleri

James A. O'Brien and George M. Marakas, Management Information Systems, (7ill Edition, Boston:
McGraw-Hill Irwin, 2006), s.l O.

Goruldugu uzere ilk yillarda yalruzca kirtasiye islerine kolayhk getinne amacma

hizmet eden bilgi sistemleri, yillar gectikce gelismis ve isletme icerisinde stratejik

oneme sahip uretim faktorlerinden biri durumuna gelmistir. 1960'lara kadar bilgi

237 Adem Ogiit, Bilgi Cagmda Ytinetim (2. Basun. Ankara: Nobel Yaym Dagmm, Haziran 2003), s.128.
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sistemlerinin rolleri basit bicimde islem surecleme, kayit tutma, muhasebe ve elektronik

veri islerneden olusuyorken; 1960'larda bu rollerine bir yenisi daha eklenmistir.

Yonetim bilgi sistemleri kavrarmrun gelisimi ile birlikte, isletmede bilgi sistemleri

onceden belirlenmis bilgilerin karar siirecine katkisim saglama rolunu ustlenmislerdir,

1970'lerden itibaren ise, bu onceden belirlenmis bilgi yapismm yonetimin karar alma

gereksinimlerini karsilayamamasi sonucu gercek dunyadaki belirli problemlerin

cozumune yonelik karar destek sistemleri gelismeye baslannstir. 1980'lerde ise bilgi

sistemlerinin rolleri iyice genislemistir, Son kullamciya yonelik sistemler, iist yonetim

bilgi sistemleri, uzman sistemler ve stratejik bilgi sistemleri bu yillarda yaygrn kullamm

alam bulmaya baslamistir. Son olarak 1990'lann basmdan itibaren internet, intranet,

ekstranet ve diger ag temelli sistemlerin hizli gelisimi ve yaygmlasmasi ile elektronik

isletme ve elektronik ticaret gunumuzun isletme yapismda faaliyet ve yonetim acismdan

donusumler yaratmaya devam etmektedir.

Bu noktada elektronik ticaret ve elektronik i~ kavramrna deginmekte yarar

vardir. Elektronik ticaret (Electronic Commerce - e-ticaret), mal ve hizmetlerin iiretim,

tamtim, sans, sigorta, dagrtim ve odeme islemlerinin bilgisayar aglan uzerinden

yapilmasidir. Elektronik ticaret, ticari islemlerden biri veya tamarmrun elektronik

ortamda gerceklestirilmesi yoluyla reklam ve pazar arastmnasi, siparis ve odeme ile

teslim olmak uzere tic asamadan olusmaktadir.r" E ticaret yeni bir kavram degildir.

Bircok isletme yillardir ozel aglar iizerinden EDI islemlerini gerceklestirmektedir,

Ancak internet devrimi ile birlikte e-ticaret onemli olcude genislemis ve radikal bir

donusum yasamaktadir.r'" E-ticaretin araclan, ticareti ve iletisimi kolaylastiran; sabit ve

mobil telefonlar, faks, televizyon, bilgisayar, elektronik veri degisimi, elektronik fon

transfer ve odeme sistemleri, intranet ve internet gibi araclardir, E-ticarette kullamlan

araclann bir kismi eskiden beri bilinmekle birlikte, e-ticaretin bir kavram olarak ele

almmasi, tammlanmasi, diizenlenmesi ve insanlarrn e-ticaret olgusunu yasamaya

baslamasi, internetin yaygrn olarak kullamlmaya baslamasi ile gerceklesmistir. Bu ve

benzeri araclardan yararlanarak; isletmeden isletmeye (isletmelerarasi.Bzlf), isletmeici

(BIB), isletmeden musteriye (B2C), ve musteriden musteriye (tuketicilerarast.CzC)

elektronik ticaret uygulamalannm yapildigi gorulmektedir. Bunlarrn yam sira

238 http://www.e-ticaret.gov.tr/tanim/tanim.htm
239 Hall, a.g.e., 8.586.
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geleneksel ticaret kavrami anlayisma pek uygun olmamakla birlikte, elektronik araclarla

yaygm olarak internet iizerinden veri degisimi ve is yapma bicimlerinin bireylerarasi

(P2P), bireyden devlete (P2G), devletten tuketiciye (G2C), devletten isletmeye (G2B)

ya da isletmeden devlete (B2G) akis yontme gore farkh adlarla smiflandmldigi

gorulmektedir.f"

Bazi yazarlara gore, e-ticaret, her tiirlii malin ve hizmetin bilgisayar teknolojisi,

elektronik iletisim kanallan ve ilgili teknolojileri kullanarak satilmasi ve satin

ahnmasmi veya odeme isleminin internet iizerinden yapildigi alis-satislan kapsayan bir

kavram olarak tammlanmaktadir.r" Elektronik ticareti en temel bicimiyle verilerin

elektronik olarak sureclenmesi ve iletimi olarak tammlayanlar da vardlr. 242 Bu

tammlardaki farklihktan da anlasilacagi gibi esasmda elektronik ticaretin ne oldugu

konusunda tam bir gortls birligi yoktur. Bu durumun temel nedeni gunumuzde i~

sureclerinin cok fazla ic ice gecmis olmasi ve e-ticaret kavrammm simrlannm kesin

olarak cizilememesidir, Esasmda e-ticaret, elektronik is (Electronic Business) olarak

adlandmlan ve e1ektronik ortamda is yapilmasmi ifade eden kavramm alt elemamdir.

E-i~ kavrammm da farkh tammlamalan yapilmaktadir, Bazi yazarlara gore c-is

yalmzca internete dayah is ve islemleri kapsarken, bazilanna gore isletmeyle ilgili her

ttirlti faaliyetin ve bu faaliyetlerle baglantih etkinliklerin elektronik ortamda

yiirutulmesini ifade etmektedir. Dolayisiyla dar kapsamda isletmenin icsel surecleri ile

ilgili kurumsal sistemler e-is kapsammda degerlendirilmezken; genis kapsamda e-is bir

isletmedeki tum is sureclerinin, faaliyetlerde ve kararlarda etkinligi olan taraflar;

musteriler, cahsanlar, i~ ortaklan, tedarikciler, resmi kurum ve kuruluslar ve benzeri

arasmdaki bilgi, malzeme ve para akismm elektronik ortam iizerinden yiiriitiilmesi

olarak gonilmektedir. dolayisiyla genis bakis acisiyla ileride aciklanacak olan isletme

bilgi sistemi butunlesmesi uygulamalan ve Kurumsal Kaynak Planlamasi sistemleri de

e-isin bir parcasi olarak ele almmahdir.

E-ticaret ve e-is konusundaki bu kisa aciklamadan soma bilgi sistemleri ile ilgili

simflandirmaya gecilecektir.

240 Ergun Kaya ve Ferhan Kuyucak, "Havayollannda E-Ticaret Islemleri ve Muhasebelestirilmesi",
Kayseri V. Havacilik Sempozyumuna sunulan bildiri, (Kayseri: 13-14 Mayis 2004).
241 http://www.e-ticaretmerkezi.net/nedir.php
242 Hall, a.g.e., s.586.
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2. BiLGi SiSTEMLERiNiN SINIFLANDIRILMASI

Teknolojide, iletisimde, sosyo-ekonomik yasamda meydana gelen degisiklikler

ve bunlara bagh olarak ortaya cikan yeni istekler organizasyonlarm bilgi

gereksinimlerinin de cesitlenmesini saglanusnr. Bilgi gereksinimlerinin cesitlenmesi,

bilginin saglanmasi ile gorevli olan bilgi sistemlerinin de cesitlenmesini zorunlu hale

getirmistir. Stratejik, taktik ve operasyonel diizeylerde her birimin kendine ozgii

gereksinimleri ve buna yamt veren ozel bilgi sistemlerine gereksinimi vardir, Bu

diizeylere sahip olan her organizasyon maliyetleri azaltmak, mal/hizmet kalitesini

artirmak, daha yerinde ve dogru kararlan desteklemek, islem stirelerini azaltmak icin

bilgi sistemlerinden yararlanmaktadir.

Bilgi sistemleri ile ilgili alanyazmda bilgi sistemlerinin cesitli bicimlerde

simflandmldigi gorulmektedir, Aslmda organizasyonlarm kullandigi bilgi sistemlerini

snuflandirmanm bir zorunlulugu yolctur. Cunku asil olan bilgi sistemlerinin

gereksinimleri karsilamasidir. Ancak bilgi sistemlerinin ttirlerinin smiflanmasi ozellikle

birbirleri ile iliskilerini anlamak acismdan onemlidir.243

Sekil 13'te goruldugu gibi bilgi sistemleri, bilgi akisi suretiyle isletme

islevlerini, dolayisiyla tum yonetim islevlerini ve yonetim basamaklanm birbirine

baglayarak bir sistem seklinde btrtunlestirmektedir.

2.1. Ydnetim Diizeylerine Gore Bilgi Sistemleri

Isletmede kullamlan bilgi sistemlerinin snuflandmlmasmda yonetim duzeyleri

temel almabilir. Yonetim dilzeylerine gore bilgi sistemleri organizasyonlarda dart temel

ttirde hizmet sunmaktadirlar. Bunlar:244

• Islem (operasyon) duzeyli bilgi sistemleri,

• Alt yonetim duzeyli bilgi sistemleri,

• Orta yonetim diizeyli bilgi sistemleri,

• Ust yonetim duzeyli bilgi sistemleridir.

243 Hakan Anameric, "Bilgi Sistemleri ve Yonetimde Bilgi Sistemlerinin Kullannm",
http://www.humanity.ankara.edu.trlbilgibelge/ogrelfileslha/BilgiSistemleri%20ve%20YBSKullanimi.doc,
(08.06.2004).
244 Yasar Hoscan ve digerleri, Ydnetim Bilgi Sistemi (Eskisehir: Anadolu Universitesi Yaym No:1471,
Acikogretim Fakiiltesi Yaym No: 784,2003),5.25; Surmeli ve digerleri, a.g.e., s.33.
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Oretim Sans ve
Pazarlama

Insan
Kaynaklan

Finans Muhasebe

Sekil B, Bilgi Sistemleri Piramidi

Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon, Management Information Systems Managing The
Digital Firm, (9th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005), s.41.

Islem (FaaliyetlOperasyon) Diizeyli Sistemler: Bu sistemler orgaruzasyonun

temel faaliyetlerini ve islemlerini izleyen sistemlerdir. Islem diizeyli sistemlerin temel

amaci, organizasyonda giinliik olarak yapilan rutin isleri gerceklestirrnek ve karsilasilan

bazi sorunlann asilmasmda cozum iiretmektir.

Aft Yimetim Diizeyli Sistemler: Bu sistemler bir organizasyonda cahsanlara bilgi

ve veri saglamaktadirlar. Bilgi diizeyli sistemlerin temel amaci, isletmede yapilacak

isleri ortaya cikannak, onlan organize etmek, isletmeye yeni bilgi akrsim saglamak,

belge ve bilgi akismm saglanmasmda, kontroliinde organizasyona yardunci olmaktir.

Orta (Taktik) Yiinetim Diizeyli Sistemler: Bu sistemler orta diizeyli

yoneticilerin izleme, kontrol, karar alma ve idari faaliyetlerine yardimcr olmak amaciyla

tasarlanmaktadir. Yonetim diizeyli sistemler, daha cok kisa donemli planlamalara ve
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bolum duzeyinde olan nakit akislanna, sans analizlerine, uretim kaynaklarma ve yilhk

finansal tablolara iliskin bilgileri esas ahr.

it« (Stratejik) Diizeyli Sistemler: Bu sisternler hem organizasyon icinde, hem

de organizasyonun dis cevresindeki stratejik konular ve uzun donemli politikalarla ilgili

olarak list yonetime bilgi destegi sunan, onlan yonlendiren sisternlerdir.

Genel isletmecilikte bilgi sisternlerinin simflandinlmasmda kullamlan temel

aynmlar havaalam isletmeciligi icin de gecerlidir. Havaalanlarmda da diger isletmelerde

oldugu gibi yonetim duzeylerine gore bilgi sistemlerini simflandirmak olanakhdir. Bu

smiflandirma esas olarak list, orta ve alt duzey yonetim bilgi sistemleri ile operasyonel

yonetim bilgi sistemleri seklindedir, Bu bilgi sisternlerini aciklamadan once

havaalanlarmda cesitli yonetim duzeylerinin sorumluluk alamna giren havaalam

faaliyetlerini ve bu faaliyetlerdeki kararlan orneklendirmekte fayda vardrr. Daha once

de belirtildigi gibi bir havaalammn yapmn ve isletimi son derece karmasik, uzun

donemli ve yiiksek sermaye gerektiren bir surectir. Bu acidan havaalamnm yer secimi

asamasmdan baslayarak, planlanmasi ve insaati kararlan tamamen list yonetimin

sorumlulugunda, stratejik karakterdeki kararlardir. Isletilmekte olan bir havaalam icin

de aym bicimde, yeni bir pist insaati ya da mevcut pistin uzatilmasi ya da genisletilmesi

kararlan uzun donemli ve genis kapsamh etkiler yaratacagmdan stratejik kararlara ornek

olarak verilebilir. Diger yandan orta vade de etkili olacak, ornegin yeni hizmet sunumu

kararlan ise taktik kararlardir ve orta duzey yoneticilerince almmaktadir. Havaalammn

gunluk olarak faaliyetlerinin surdurulmesinde ise cok sayida operasyonel karara

gereksinim duyulabilir.. Ornek olarak gelen yolcu sayisindaki am artislan

karsilayabilmek ve kuyruk uzunlugunu azaltmak icin ek check-in bankolanm hizmete

sokma karan operasyonel yoneticiler tarafmdan almmaktadir, Yine aym sekilde giinliik

operasyonlar sirasmda meydana gelen acil durumlara amnda mudahale etmeye yonelik

kararlar da operasyonel kararlara omek olarak verilebilir. Genel isletmecilikte oldugu

gibi havaalanlarmda da operasyonel duzeyden stratejik duzeye dogru kararlarm sayi ve

sikligi azahrken; etki alam genislemekte ve karar sureci uzamaktadir. Operasyonel

duzeyde cok daha kisa bir zaman diliminde ve nispeten daha dar etkili kararlarm

almmasi gerekmektedir. Ancak unutulmamahdir ki, bazen bir operasyonel kararm son

derece genis ve stratejik onemde olumlu ya da olumsuz etkileri olabilmektedir, Bu

acidan alt duzeyli kararlar asla onemsiz olarak nitelenmemelidir,
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Bu bilgiler isigrnda havaalanlanndaki faaliyet ve karar duzeylerine paralel

olarak, bilgi sistemlerini stratejik, taktik ve operasyonel olarak simflandirmak

olanaklidir. Ancak havaalanlarmda uretim yani operasyon isletme sureclerinin onemli

bolumunu olusturmaktadir. Bu nedenle genel olarak havaalam isletmelerinde bilgi

sistemlerinin operasyonel duzeyde yogunlastigi gorulmektedir. Bu duruma paralel

olarak havaalam bilgi sistemleri icerisinde havaalam hizmet uretim siireci ile ilgili bilgi

sistemlerinin, yani operasyonel bilgi sistemlerinin agirlik tasidigi gorulmektedir.

Operasyonel sureclerin bu derece yogun olmasi, butunlesiklik ve coklu siireclerin

varhgi nedeniyle havaalam bilgi sistemleri icin her diizeydeki yonetim bilgi

sistemlerinin Yonetim Destek Sistemleri; tum islevsel sistemlerin de Operasyonel

Destek Sistemleri adi altmda ele ahndigi bir aynm da soz konusudur.

Bu aynmda yonetim destek sistemleri yonetsel karar almayi desteklerken;

operasyonel destek sistemleri ise isletme faaliyetlerini desteklemektedir. Aslmda

havaalanlanmn diger isletmelerden farkhligmm da operasyonlardan kaynaklandigi

dusunuldugunde, havaalanlanndaki operasyonel bilgi sistemlerinin aynntih analizi

gerekir. Bu acidan havaalam islevsel bilgi sistemleri incelenirken operasyonel bilgi

sistemleri iizerinde daha aynntih olarak durulacaktir.

Yonetim diizeylerine gore yapilan bu simflamanm yamnda, bilgi sistemleri

isletme islevlerine gore de smiflandirabilmektedir.

2.2. Isletme Islevlerlne Gore Bilgi Sistemleri

Organizasyondaki yonetim diizeylerini temel alan simflamanm dismdaki diger

bir simflama isletme islevlerine gore yapilan simflamadir. Temel isletme islevlerine

paralel olarak bu sistemler bes bashk altmda incelenmektedir. Bunlar:

• Uretim bilgi sistemi,

• Pazarlama bilgi sistemi,

• Insan kaynaklan bilgi sistemi,

• Finans bilgi sistemi,

• Muhasebe bilgi sistemidir.
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Temel isletme bilgi sistemleri ya da temel yonetim bilgi sistemleri olarak da

adlandmlabilen bu sistemler yalruzca yukanda belirtilenlerden ibaret degildir, Burada

isletmenin temel islevleri dikkate almarak belli bash bilgi sistemleri sayrlrrustir. Bu bilgi

sistemleri, isletmelerin buyukluklerine, faaliyet konularma vb. unsurlara gore

isletmeden isletmeye farkhhklar gostermektedir.j''"

Aslmda bu kuramsal aynma ragmen gercek l~ ortammda bilgi sistemleri

uygulamalan cesitli tipteki bilgi sistemlerinin butunlesik kombinasyonlarmdan

olusmaktadir. Kavramsal olarak farkli bilgi sistemlerinin isletme icerisinde farkh rolleri

olmasma ragmen; uygulamada bu roller bircok islevi yerine getiren butunlesik ya da

capraz islevsel bilgi sistemleri icerisinde birlestirilmistir, Bu nedenle gunumuzde bilgi

sistemleri cesitli yonetim seviyeleri ve isletme islevleri icin bilgi uretme ve karar almayi

desteklerken, aym anda kayrt tutma ve islem surecleme faaliyetlerini de yerine getirecek

sekilde tasarlanmaktadir. Dolayisiyla bir bilgi sistemi analiz edildiginde hem cesitli

isletme faaliyetlerine hizmet ettigi hem de yonetim seviyeleri icin bilgi sagladigi

gortllmektedir.t" Bu acidan uretim, pazarlama, insan kaynaklan, finans ve muhasebe

bilgi sistemleri seklinde islevsel bilgi sistemlerinin aciklanmasmm ardmdan butunlesik

bilgi sistemi kavrammm ayn bir bashkta ele almmasmda yarar gorulmustur.

2.2.1. Uretim Bilgi Sistemi

Uretim bilgi sistemi, mamul/hizmet uretim sureclerinin planlanmasma,

isletilmesine, denetlenmesine ve duzeltici eylemlerin yapilmasma yonelik tum

etkinlikleri kapsayan ve destekleyen butunlesik bir bilgi ve bilgi teknolojisi

sistemidir.247

Uretim bilgi sistemi, isletmede uretilen mamullerin, hizmetlerin ve bunlara

iliskin girdilerin (havaalanlan icin gelen ucak, bagaj gibi) isletme icindeki fiziksel

akislanna iliskin bilgileri saglamaya yonelik bir bilgi sistemidir. Ornegin; uretim

planlamasi ve kontrolu, stok kontrolu ve yonetimi, satmalma ve kalite kontrol gibi

isletme faaliyetlerine ait bilgileri ic;erir.248 Gunumuzde isletmelerde uretim surecinin

desteklenmesi amaciyla bilgisayar destekli uretim bilgi sistemlerinden sikca

245 Hoscan ve digerleri, a.g.e., s.29.
246 O'Brien and Marakas, a.g.e., s.15-16.
247 Sahin, a.g.e., 2005, s.225.
248 Surmeli ve digerleri, a.g.e., s. 29-30.
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yararlamlmaktadir. Bilgisayar entegre uretim (Computer Integrated Manufacturing 

CIM) olarak adlandmlan bu sistemler arasmda uretim stirecini otomasyona baglayan

bilgisayar destekli iiretim (Computer Aided Manufacturing - CAM), tasanm (Computer

Aided Design - CAD), miihendislik (Computer Aided Engineering - CAE), malzeme

gereksinim planlama (Material Requirements Planning - MRP), surec kontrol sistemleri

vb. cok sayida sistem bulunmaktadir. Bilgisayar destekli uretim bilgi sistemleri

isletmelerin her cesit mal ve hizmet iiretimi icin gerekli faaliyetlerinin basitlestirilmesi,

otomasyona baglanmasi ve buttmlestirilmesi amaclanna hizmet etmektedir.249

Havaalanlan hizmet yogun isletmelerdir ve hizmet uretimi yani operasyon sureci

isletme faaliyetlerinin onemli bolttmunu olusturmaktadir. Daha once de belirtildigi gibi,

havaalanlannda sunulan hizmetlerin olusturulmasr ile ilgili sureci izlemede yararlamlan

operasyonel bilgi sistemleri, havaalam bilgi sistemleri icinde onemli yer tutmaktadir,

2.2.2. Pazarlama Bilgi Sistemi

Pazarlama bilgi sistemi, pazarlama kullamcilanna gereksinim duyulan, zamanh

ve dogru bilgiyi toplamak, snnflandrrrnak, analiz etmek, degerlendirmek ve dagrtmak

amaciyla bir araya getirilmis insan, donamm ve prosedurlerden olusan bir sistemdir.250

Pazarlama bilgi sistemi, pazarlama planlamasi ve kontrolune bilgi saglayan bir

isletme bilgi sistemidir. Bu bilgi sisteminin destegiyle fuiin gelistirme, fiyatlama,

reklam, sans ongorusu, pazar analizi, dagrtim kanaluun secimi ve pazarlama kararlan

almir, uygulamr ve uygulamalar kontrol edilerek gerekli duzeltici eylemlerde bulunulur.

Pazarlama bilgi sistemi, pazarlama islevinin basanyla yapilabilmesi icin pazarlama

planlamasi, pazarlama kontrolil ve islem sureclemesine iliskin bilgiler saglar. Pazarlama

sisteminin urettigi bilgi formlanrun bir kopyasi, muhasebe bilgi sistemine gider ve

orada girdi olarak islem goriir. 251

Pazarlama bilgi sistemi organize ve siirekli nitelikte verinin pazardan

toplanmasnu ve analiz edilmesini saglayarak surekli pazar bilgi altyapisi olusturmanm

yam sira; pazaryerindeki potansiyel firsat ve tehditlerin gumsigma cikartilabilmesini

249 O'Brien and Marakas, a.g.e., s.232-233.
250 Philip Kotler, Marketing Management (The Millenium Edition, New Jersey: Prentice-Hall Int., Inc.),
2000), s.100.
251 Ridvan Karalar ve digerleri, GeneI Isletme. Editor: Gunes Berberoglu, (Eskisehir: A.U. Acikogretim
Fakultesi Yaymlan, No: 704,2001) s. 297.
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olanakh hale getirir.252 Gunumuzde isletme yoneticileri, tuketicilerle direkt olarak

iletisimde bulunmak suretiyle onlarm istek ve gereksinimlerini saptama ve zaman icinde

pazardaki degismeleri izleme olanagmdan yoksundurlar. Ureticilerle tuketiciler

arasmdaki mesafenin hayli artrms olmasi ve bu ikisi arasmda bircok araci kisi ve

kurulusun yer almasi, siirekli olarak karar verme durumunda bulunan yoneticiler icin

belirsizligi arttrran bir unsurdur. i~ hayatmm belirsizliklerle dolu, dinamik ve rekabetci

ortammda, pazarlama arastirmasi ve bilgi sistemi, ttreticilerle tuketiciler arasmdaki

mesafeyi kapatmaya yarayacak bilgileri saglama islevini yerine getirir. Giiniimiiziin

kiiresel pazarlarmda bir isletmenin rekabet avantajt elde etmesi acismdan basanh bir

pazarlama bilgi sistemine sahip olmasi cok onemlidir.253 Bu acidan gunumuzun bu hizlr

degisen is ortammda isletmeler icin yasamsal pazarlama islevlerinin yerine

getirilmesinde bilgi teknolojilerinden yararlamnak zorunlu hale geImektedir. Ozellikle

ag uygulamalarma dayah teknolojiler gunumuzde pazarlamayi e1ektronik hale

getirmektedir. internet/intranet uygulamalan etkilesimli pazarlamaya, mobil bilgisayar

ve internet telmolojileri sans gucunun otomasyonuna olanak tamrken; musteri iliskileri

yonetimi, uriin planlama, fiyatlama, urun yonetim kararlan, reklam ve sans promosyon

uygulamalan, hedef pazar stratejileri ile pazar arastirma

teknolojileri pazarlama yoneticilerine karar alma ve

olmaktadIr.254

ve tahIninlerinde bilgi

uygulamada yardimci

Havaalanlan 19m pazarlama, bugiine kadar pek te1affuz edilmeyen bir

kavramdrr. Havaalanlan genellikle teke1 konumunda isletmeler oldugundan,

hizmetlerini satabilmek amaciyla pazarlama faaliyetlerinde bulunmalarma gerek

kalmamistir. Ancak gunumtlzde havaalanlan arasmda rekabet baslanus ve

havaalanlannm etkin bir pazarlama stratejisi gelistirmeleri zorunlu hale gelmistir,

Havaalanlan kendilerini hem yolculara hem havayollarma hem de kuresel isletmeler

gibi diger musteri gruplarma pazarlamak amaciyla caba harcamak durumundadirlar.

y alrnzca inis kalkis trafigi icin degil aym zamanda aktarma trafigi icin rekabet, bugim

bircok havaalamnda yasamsal oneme sahip hale gelmistir, Pazarlama bilgi sistemleri

olmaksizm, etkin bir pazarlama stratejisinin olusturulmasi ve uygulanmasi

252 Peter R. Dickson, "Marketing Research and Information Systems", Marketing Principles and Best
Practices, Ed.: Jack W. Calhour, (Ohio: Thomson South-Western, 2005), s.134-135.
253 Mehmet Marangoz, "Pazarlama Bilgi Sisteminin Bankacihk Sektortmde Kullamlmasr", 3.Ulusal Bilgi,
Ekonomi ve Yi:inetim Kongresi, (Eskisehir: 25-26 Kasun 2004).
254 O'Brien and Marakas, a.g.e., s.228.
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dusunulemez, Bu amacla havaalamrun diger bilgi sistemleriyle butunlesmis bir

pazarlama bilgi sisteminin kullamlmasi havaalam yoneticileri icin rekabette avantaj

saglayacaktir,

2.2.3. insan Kaynaklari Bilgi Sistemi

insan kaynaklan yonetimi islevi, bir isletmenin isgorenlerinin bulunmasi,

yerlestirilmesi, degerlendirilmesi, ucretlendirilmesi ve gelistirilmesi faaliyetlerini yerine

getirmektedir. Pek cok isletme personel saglama, ise yerlestirme, perfonnans

degerlendirme, egitim ve gelistirme konulannda insan kaynaklan bilgi sistemlerinden

yararlanmaktadir.F''

insan kaynaklan bilgi .sistemi, yonetim bilgi sisteminin bir alt ogesidir ve insan

kaynaldanna yonelik kararlann olusturulmasmda, yoneticilere gereldi bilgileri

saglamaktadir. Insan kaynaklan bilgi sistemi, cahsanlarla ve isle ilgili bilgilerin duzenli

bicimde toplanmasi, saklanmasi ve analiz edilerek cesitli raporlann elde edilmesi

yontemidir.F" insan kaynaklan bilgi sistemi terimiyle, yoneticilerin insan kaynaklan

yonetirni alamnda karar vermelerine yardimci olmasi icin bilgi gelistirilmesi ve

kullammma iliskin cahsmalar kastedilmektedir.Y' Diger bir ifadeyle insan kaynaklan

bilgi sistemi bir organizasyonun insan kaynaklan ile ilgili bilginin elde edilmesi,

saklanmasi, islenmesi, analizi, geri caginlmasi ve dagitmn amaciyla kullamlan donamm

ve yazihma ek olarak insan, form, veri, politika ve prosedtirlerden olusan sistemdir.258

Personel yonetiminin insan kaynaklan yonetimine donusumu ile birlikte

gecmisten gunumuze genellikle bir personel kaydt tutma ve form doldunna

otomasyonundan ibaret gorulen insan kaynaklan bilgi sistemlerinin isletme icerisindeki

islevi de degismektedir. insan kaynaklan bilgi sistemleri organizasyonlar icin gticlu

maliyet tasarrufu araclan haline gelmektedir. Giiniimiizde "insan" unsurunun bir

"kaynak" olmaktan cikarak bir "varhk" haline donusumu ile birlikte teknoloji kullannru

ile insan kaynaklan yonetimi sistemleri, insan kaynaklan verisini yararh bilgiye

donusturerek stratejik nitelik kazandiracak deger katmaktadir. Boylece bilgi

255 H. Zumrtit Tonus, "Insan Kaynaklan Bilgi Sistemi ve Isgucu Planlamasmda Kullannm", (Eskisehir:
Anadolu Oniversitesi, S. B. E., Yaymlanmamis Doktora Tezi, 2001), s. 10-II.
256 Tugrul Kaynak ve digerleri, insan Kaynaklan Yiinetimi. Editor: Ramazan Geylan, (3. Baski,
Eskisehir: A.O. Yaym No:968, Acikogretim Fakiiltesi Yaym No:537, 2000), s.357.
257 Tonus, a.g.e., s.15.
258 Scott 1. Tannenbaum, "Human Resource Information Systems: User Group Implications", Journal of
Systems Management, 41,1, (Jan 1990), pg. 27.
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sistemlerinin kullanmn ile isletmelerde insan kaynaklan yonetimi islevi taktik ve reaktif

bir surec olmaktan cikarak stratejik ve proaktif bir surece donusmektedir.f'" insan

kaynaklan bilgi sistemleri de bu surecte maliyet ve zaman tasarrufu ile yalmzca taktik

ve operasyonel amaclara hizmet eden statik veri havuzlan olmaktan cikarak; diger

isletme bilgi sistemleri ile btttunlesmis stratejik karar destek araclanna

donusmektedir.260

Gunumuzde isletmelerde insan kaynaklan islevi icerisinde elektronik insan

kaynaklarz yonetimi olarak tammlanan yeni bir alan dogmaktadir. E-insan kaynaklan

yonetimi, insan kaynaklan departmamnm islevlerini yerine getirebilmek icin bilgisayar

sistemlerini, etkilesimli elektronik medyayi ve telekomunikasyon aglanm kullanmasi

seklinde tanimlanmaktadrr.i'" Ozellikle internet ve intranet gibi ag uygulamalarma

dayah kendi kendine hizmet sistemleri ve biyometrik teknoloji gibi yenilikler insan

kaynaklan bilgi sistemine yeni firsatlar vaat etmektedir.262 internet ozellikle personel

bulma ve secme islevi uzerinde i~ dunyasmda kokten degisimler yaratmaktadir. intranet

teknolojileri ise insan kaynaklan islevlerini sirket ic aglan kullamlarak gerceklesmesine

olanak saglamakta, insan kaynaklan bolumu musterilerine yani cahsanlara bu yolla

gunun her saatinde hizmet sunabilmektedir. Aynca intranetler egitim ve iletisim icin iist

duzey yararh araclar olarak hizmet vennektedir. Bu elektronik sistemler insan

kaynaklan ile ilgili her turlu bilgiyi cahsanlardan toplamakta ve yoneticilerin ve diger

cahsanlann insan kaynaklan bolumunun mudahalesine gerek kalmadan bu bilgileri

kullanabilmelerine olanak saglamaktadir,263

Arastmnalar bir isletmedeki cahsan sayisi arttikca insan kaynaklan islevinin

elektronik bilgi sistemleri yardmnyla gerceklestirilme ve insan kaynaklan bilgi

sistemine dayah analizlerden yararlamna oranmm arttigim ortaya koymaktadrr.i'"

Havaalam isletmeleri isgucu acismdan son derece yogun isletmelerdir, Aym zamanda

259 Lori Bussler and Elaine Davis, "Information Systems: The Quiet Revolution in Human Resource
Management" The Journal of Computer Information Systems, 42, 2, (Winter 200112002), p.17.
260 Kenneth A. Kovach, Allen A. Hughes, Paul Fagan and Patrick G. Maggitti, "Administrative and
Strategic Advantages ofHRIS", Employment Relations Today, 29,2, (Summer 2002), p. 43.
261 Serdar Oge, "Elektronik insan Kaynaklan Yi:inetiminde (E-HRM) insan Kaynaklan Enformasyon
Sisteminin (HRIS) Onemi ve Temel Kullannn Alanlan", 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Y6netim Kongresi,
(Eskisehir: 25-26 Kasun 2004).
262 Kovach, Hughes, Fagan and Maggitti, a.g.e,
263 O'Brien and Marakas, a.g.e., s.235.
264 Kirstie S. Ball, "The Use of Human Resource Information Systems: A Survey", Personnel Review, ,
30,5-6, (2001), p.677.
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isletme icerisinde bircok farkh islevin yerine getirilmesi amaciyla birbirinden cok farkh

uzmanlik alanlarmda ve farkh diizeylerde cahsanlann bulunmasi gerekmektedir. Bunun

yanmda, surekli gelisen bir endiistride silrekli egitim ve gelisim zorunludur. Havacihk

emniyeti ve giivenligi acismdan havacihkta insan faktoru kilit onemdedir. Tum bunlar

goz onune ahndigmda havaalam isletmeciliginde insan kaynaklan yonetimi islevinin

etkin bir bicimde yerine getirilmesinde etkin bir insan kaynaklan bilgi sistemi

altyapismm kurulmasmm onemi ortaya cikmaktadir.

2.2.4. Finans Bilgi Sistemi

Finansman islevi, bir isletmenin finansal varhklann geri donusunt; encoklamak

amactyla nakit, hisse senedi, bono ve diger yatmmlar gibi fmansal varhklanmn

yonetilmesinden ve aym zamanda isletmeye sermaye saglanmasindan sorumludur.

Isletmenin en iyi yatmm geri donusunt; gerceklestirdigini belirlemek icin finansman

islevinin isletme icinden ve dismdan gerekli bilgileri elde etmesi gerekmektedir.P"

Finansman islevi, isletmelerin faaliyette bulunabilmeleri icin gereksinim duydugu mali

kaynaklan en uygun kosullarda temin etme ve isletmede birikmis olan fonlarm

amaclann gerceklestirilmesi icin planlanmasi, orgutlenmesi, yoneltilmesi ve kontrol

edilmesi faaliyetleri olarak tammlanabilir, Bir isletmede finansman islevinin kapsamma

finansal analizler, finansal planlama, finans boltununiin orgutlenmesi, gerekli fonlarm

saglanmasi ve isletmenin sagladigi fonlan uygun bir sekilde degerlendirmesi ve denetim

I I . kt di 266ca isma an girme e IT.

Finans bilgi sistemi, isletme yonetimini uygun zamanda, uygun maliyetle parasal

kaynaklar bulma ve bukaynaklan isletme amaclanm gerceklestirecek varhklara yatirma

yonunde destekler. Baska bir deyisle, finans bilgi sistemi, isletmenin parasal

kaynaklanrun bulunmasmi, isletme varhklanna yatmlmasim ve denetlenmesini

destekleyen, butunlesik parasal bilgi sistemidir. Uretim, pazarlama, insan kaynaklan

gibi diger isletme sistemlerinin isleyebilmesi finans islevinin gorevini iyi yapmasma

baghdlr.267 Bilgisayar temelli finansal yonetim sistemleri bir isletmenin finansmam ve

isletme icerisinde finansal kaynaklarm paylastmlmasi ve kontrolii ile ilgili kararlarmda

isletme yoneticilerine destek saglar, Bashca finansal yonetim sistemleri nakit ve yatmm

265 Laudon ve Laudon, a.g.e., s.52.
266 Orner Dincer ve Yahya Fidan, Isletme Yonetlmlne Giri~ (istanbul: Beta, 4.Baskr, 1999), s.220.
267 Sahin, a.g.e. 2005, s.234.
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yonetimi, sennaye butceleme, finansal tahmin ve finansal planlama sistemleri olarak:

silllflandmlabilir.268

Havaalanlan gerek baslangic yatmmmm buyuklugu, gerekse isletme maliyetleri

acismdan buyuk finansman gereksinimine sahip isletmelerdir. Baslangic yatmmlan cok

biiyiik oldugundan genellikle finans kuruluslanndan kredi almarak: finanse

edilmektedirler. Bu acidan siirekli bir denetim soz konusu olabilmektedir. Aym sekilde

genisletme ve bakim gibi belli arahklarla yapilan faaliyetler icin siirekli fon gereksinimi

soz konusu iken; acil durumlarda beklenmeyen ve biiyiik miktarlarda fon gereksinimi

ortaya ctkahilmektedir. Hava tasnnacihgi piyasasmdaki degiskenlik havaalam

isletmeciligi icin de bir risk unsurudur. Dolayisiyla parasal kaynaklann bulunmasi ve

isletme varhklanna yatmlarak denetlenmesi amaciyla kurulacak bir havaalam finans

bilgi sistemi, havaalam isletmesinin uzun donemde varligmi surdurebilmesinde

yasamsal oneme sahiptir.

2.2.5. Muhasebe Bilgi Sistemi

Muhasebe bilgi sistemi isletmelerde en yaygm olarak: kullamlan ilk bilgi

sistemidir. Muhasebe kayrtlan isletmelerdeki bicimsel bilginin temel kaynagmi

olusturmaktadir. Muhasebe basit bicimde ele ahndigmda bir isletmedeki fmansal

islemlerin ve ekonomik olaylarm sistemli bir bicimde kaydedilmesi siirecidir.269 Diger

yandan genel kapsarmyla muhasebe, isletmenin varhklan ve kaynaklan iizerinde

degismeye neden olan ve para ile ifade edilen mali nitelikteki islemlere ait bilgileri,

muhasebenin temel kavramlan ve ilkeleri cercevesinde kaydetmek, simflandirmak,

ozetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgililere raporlar halinde sunan bir

bilgi sistemidir. Bu kapsamda muhasebe bilgi sistemi, finansal veri ve bilgileri toplayip

isleyerek urettigi bilgileri gereksinim duyanlara iletmelde ekonomik faaliyetlerin

yonetimini kolaylastmms olur.270

Muhasebe bilgi sistemi; finansal muhasebe, mali yet muhasebesi ve yonetim

muhasebesi ile ilgili mali nitelikteki tarihi (gecmise ait) ve tahmini (ileriye donuk)

verileri bilgi kullamcilannm beklentilerini karsilayacak ozellik ve niteliklerde bilgilere

268 O'Brien and Marakas, a.g.e., s.238.
269 Halim Si:izbilir, "Information Systems and Accounting in Aviation Business", Anadolu Universitesi
Afyon Iktisadi ve Idari Bilimler Fakiiltesi YIlhgl, (Eskisehir: Anadolu Universitesi Yaym No: 640,
1992), s.18.
270 Kaya, a.g.e., s.75.
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donusturen, raporlayan ve ilgili kisilere sunan; hasilat-satislar-alacaklar; harcama

satmalma-borclar, Ilcret, duran varhklar-amortisman, tiretirn-maliyetleme, maliyet

kontrolu, iscilik giderleri gibi alt bilgi sistemlerinin olusturdugu bir bilgi sistemidir.i"

Muhasebe bilgi sistemi genel olarak, yonetimin varhklar iizerindeki yonetim

sorumlulugunu yerine getirmek, isletme eylemlerinin kontroliinii yapmak, gelecege

iliskin isletme eylemlerini planlamak icin gerekli bilgileri saglamaya yonelik bir bilgi

sistemidir. Bu ozelligi sebebiyle muhasebe bilgi sistemi gecmise ait olaylara, icinde

bulunulan doneme ait olaylara ve gelecekte olusabilecek durumlara iliskin bilgileri

saglayan bir bilgi sistemidir, Etkin bir isletme yonetimi icin temel bilgi niteligi tasiyan

muhasebe bilgisinin olmamasi isletme faaliyetlerinin planlarnasnu, yurtitulmesini,

kontrol edilmesini olanaksiz hale getirmektedir.Y'

Gunumuzde bilgisayar temelli muhasebe sistemleri isletme icerisindeki fon

akislannm tarihsel temelde kayrt ve raporlama islemlerini gerceklestirerek bilanco ve

gelir tablosu gibi onemli finansal tablolan uretmek ve gelecege ait projeksiyonlan

iceren proforma fmansal tablolar ve finansal butceler gibi analitik raporlar hazirlamak

amaciyla oldukca yaygm olarak kullamlmaktadir. Siparis, stok kontrolu, alacak

hesaplan, bore; hesaplan, bordro ve buyuk defter kayitlan gibi islem surecleme

sistemleri operasyonel muhasebe sistemleri isletme icin tarihi ve yasal kayrt tutma ve

finansal tablo Iiretme islevini gerceklestirmektedir, Maliyet muhasebe raporlan, finansal

butce ve proforma tablolar ve mevcut ve tahmini performansi karsilasnran analitik

raporlar ise, isletme faaliyetlerinin planlama ve kontroliinde kullamlan yonetsel

muhasebe sistemleridir.Y' Muhasebe kayitlanmn elle ve bilgisayar kullamlarak

tutulmasmdaki fark, elle yapilan kayitlarda personelin yaptigi islemlerin buyuk

bolumunun bilgisayar tarafmdan yerine getirilmesidir. Burada unutulmamasi gereken

nokta, bilgisayarlarm muhasebe personelini devre disi birakmaktan cok, personelin isini

daha cabuk, daha kolay ve daha dogru yapma olanagi saglamasidir, Bundan dolayi

muhasebede bilgisayar kullarumi, bilgisayarlarm ilk uygulama alanlarmdan biri olarak

ortaya YlkmI~tIr.274 Giinumuzde muhasebenin islevi kayrt ve raporlamadan oteye

271 Stmneli ve digerleri, a.g.e., s. 32.
272 Siirmeli ve digerleri, a.g.e., s.29.
273 O'Brien and Marakas, a.g.e., s.236.
274 Medet Yolal, Tiirkiye'de Kiil;iik ve Orta Biiyiikliikteki Konaklama Isletmelerinde Bilgi
Teknolojileri Kullamrm, (Eskisehir: T.e. Anadolu Universitesi Yaymlan No.1445, Turizm ve Otel
Isletmeciligi Ytiksekokulu Yaymlan No.5, 2003), s.33.
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gecmistir, Muhasebe bilgi sistemi de yalmzca fmansal verileri iceren bir platform

olmaktan cikarak, operasyonel etkinligi saglamak ve pazarda rekabetci avantaj elde

edebilmek icin hem finansal hem de finansal olmayan verileri isleyerek kullamcilara

sunan, diger isletme stirecleri ile butunlesik uygulamalara donusmektedir.V''

Havaalanlannda havacihkla ilgili ya da havacihk disi faaliyetlerden kaynaklanan

mali nitelikli islemlerin duzenlenmesi, kaydedilmesi, bu kayit ve belgelere dayanarak

mali tablolarm hazirlanmasi ve bu tablolara kiyaslanabilir bir ozellik kazandmlmasi

amaciyla muhasebe bilgi sistemlerinin kullamlmasi gerekmektedir. Cok sayida ve

karmasik islemin yerine getirilebilmesi ve diger sistemlerle tam bir butunlesmenin

saglanabilmesi amacryla havaalanlarmda bilgi teknolojilerine dayah muhasebe bilgi

sistemlerinin kurulmasi onemlidir.

Genel olarak islevsel bilgi sistemleri ile ilgili bu actklamalardan soma bu

islevsel bilgi sistemlerinin butunlestirilmesi ile elde edilen butunlesik bilgi sistemi

uygulamalan ile ilgili aciklamalara yer verilecektir.

2.3. Biittlnlesik Bilgi Sistemi Uygulamalan

Butunlesik bilgi sistemi, verilerin ve is uygulamalannm farkh iletisim aglan

arasmda paylasildigi bir butunlesme olarak tanunlanmaktadir.F" Bilgi sistemi

butunlesmesini bilgisayar donammi, yazilim uygulamalan, veritabanlan ve iletisim

aglan gibi bilgi teknolojisi bilesenlerinin islevsel bir butunluk ve birlestirilmis bir bilgi

sistemi icerisindeki butunlesmesi olarak da tammlamak olanakhdir.j " Alanyazmda bilgi

sistemi butunlesmesinin isletme icindeki rolu, veri butunlesmesi ve iletisim aglan

butunlesmesi olarak ele almmaktadir,278

Veri butunlesmesi organizasyonun farkh bolumlerinde ortak alan tammlannm ve

kodlanmn kullamlmasi, yen tarumlannm standardizasyonu seklinde

tammlanmaktadir.r" Butunlesik bilgi sistemi uygulamalanmn en onemli ozelliklerinden

biri, organizasyonel faaliyetlerin koordinasyonu icin farkh is birimlerinin ve farkh

bolumlerin faaliyetleri hakkmdaki verilere erisimin saglanabilmesidir. Veri

275 Hall, a.g.e., s.l 0-11.
276 Haluk Soyuer ve Keti Ventura, "Btrtunlesik Bilgi Sistemi Uygulamalan ve Uretim - Pazarlama
Arayiizii", 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Y6netim Kongresi, (Eskisehir: 25-26 Kasun 2004).
277 Langdon, a.g.e.,
278 Soyuer ve Ventura, a.g.e.
279 Dale L. Goodhue, Michael D. Wybo and Laurie J. Kirch, "The Impact ofData Integration on the Costs
and Benefits of Information Systems", MIS Quarterly, 16,3, (September 1992) pp.293-311.
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paylasimmda etkinligin artmlabilmesi icin, isletmelerin ortak veri tabam yonetimi

politikalan gelistirmeleri onemli hale gelmistir. Veri tammlanrnn ve kodlanrnn

standardizasyonu arttikca, isletmelerin butunlesik sistem gelisimleri de artmaktadrr.

Veri butunlesmesi is sureclerinin butunlesmesi acismdan oldukca yararh

olabihnektedir?80 Veri butunlesmesi farkh zamanlarda ve farkli kullamcilar icin

verilerin farkli sistem ve veritabanlannda tutarh ve mantikh olarak eslestirilebilir anlam

ve kullamma sahip olmasmi saglamaktadir. Organizasyonel belirsizlik diizeyinin yuksek

oldugu isletmelerde bu belirsizligi azaltmak icin bilgi teknolojilerine dayah bilgi

sistemlerinin kullamnu ile bilgi isleme kapasitesinin artmlmasi olanakli hale

gelmektedir. Belirsizligin ii<; farkh kaynagi tammlanmaktadir. Bunlar, karmasik/rutin

olmayan alt birim faaliyetleri, istikrarsiz alt birim faaliyet cevresi, alt birimler

arasmdaki karsihkli bagunhhktir. Isletme faaliyetlerinin ozellikleri bu faktorlerle ne

derece ortiisuyorsa, belirsizlik de 0 oranda artmaktadir. Bilgi sistemlerindeki veri

butunlesmesinin derecesi organizasyonel belirsizligin azaltIlmasmda onemli bir

d ~. k di 281egis en ir.

Bilgi sistemi butunlesmesinin diger bir yonu iletisim aglanna dayanan

butunlesik sistem mimarisidir. Isletmenin mevcut bilgi teknolojisi yapisma gore bilgi

sistemi butunlesmesinde dart farkli olgunluk seviyesi tammlanmaktadir. Bunlar,

noktadan noktaya entegrasyon, yapisal entegrasyon, surec entegrasyonu ve dissal

entegrasyondur.Y' Temel entegrasyon seviyesi olan birinci asamada sistemler arasmda

veri degisimi olanakh iken, bir ust seviyede daha ileri orta katman uygulamalan ile

sistemler arasmda veri standardizasyonu ve kontrolu saglanmaktadir. Ucuncii seviyede

ise uygulamalar arasmda bilgi paylasunmdan bilgi akismm yonetimine gecilmektedir,

En ust seviyede ise, es zamanli uygulamalar, i~ sureclerinin donusumt; ve musteri odakli

yeni bir isletme yapisi ile dissal entegrasyon seviyesi tanimlanmaktadir.

Gunumuzde ttlm isletme islevlerine, veri tabam ve is analizi araclanm paylasma

olanagi veren uygulama paketleri sunulmaktadir. Kurumsal sistemler olarak adlandinlan

bu yeni sistemler ayrn zamanda ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal

Kaynak Planlamasi - KKP) sistemleri olarak da bilinir. ERP adi, bu sistemlerin uretim

280 Soyuer ve Ventura, a.g.e.
281 Goodhue, Wybo ve Kirch, a.g.e.
282 John Schmidt, "Enabling Next - Generation Enterprises", EAJ Journal, 2, 7, (July/August 2000),
pp.74-84.
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koklerini yansitir, ERP butun isletmeyi yonetmek icin kullamlabilecek uygulamalar

toplarrudir. ERP sistemleri sans, uretim, insan kaynaklan, lojistik, muhasebe ve diger

isletme islevlerini butUnle~tirir.283 ERP'nin en genel kabul goren tammlanndan biri, bir

isletmenin finans, muhasebe, uretim, insan kaynaklan, tedarik zinciri, musteri

hizmetleri gibi islevlerinin tumunden gelen aynk bilgilerin olusturdugu isletme bilgi

akisimn kesintisiz bicimde butunlesmesini saglayan ticari yazihm paketi seklindedir.e'"

ERP, tum dunyada yonetim bilgi sistemlerinin geldigi son asama olarak

gosterilmektedir. Odagi butunlesme kavrarm olan ERP yazihmlan, tiim isletme islevleri

arasmdaki koordinasyonu saglamaktadir. Diger bir deyisle ERP, biitiin islevsel

alan1ardan ge1en bilgiyi, isletmenin is ve islem sureclerini organize edip yonetmek icin

gelistirilen yazlhmdrr.285 ERP paket uygulamalan bu konuda uzmanlasrms frrmalar

tarafmdan (Oracle, SAP, Baan vs.) musteri isletmelere standart prosedurleri destekleyen

modtiller halinde sunulmaktadir. Sikhkla kullamlan bazi ERP modulleri su sekilde

slralanabilir:286

• Varhk yonetimi,

• Finansal muhasebe,

• insan kaynaklan,

• Endiistri-spesifik cozumler,

• Tesis bakimi,

• Uretim plan1ama,

• Kalite yonetimi,

• Sans ve dagrtim,

• Envanter yonetimi.

Bu noktada Kurumsal Uygulama Butunlesmesi (Enterprise Application

Integration - EAI) kavramina yer vermek gerekmektedir. Kurumsal Uygulama

Butunlesmesi isletme ici uygulamalann butunlesmesini ifade etmektedir. Esasen bu

sistemler ERP uygulamalarmm temelini olusturmaktadir. Ancak isletmeler birer acik

283 Ozlem Oktal, "Kurumsal Sistem Olarak ERP Sadece Bir Yazihm nn?", 4. Orta Anadolu Isletmecilik
Kongresi'ne sunulan bildiri, (Ankara: 12 Mayis 2005).
284 Thomas H. Davenport, "Putting the Enterprise into the Enterprise System", Harvard Business
Review, Vol. 76, Issue 4, (July - August 1998), pp.121-131.
285 Mehmet Sahin ve Umut K09, "Kurumsal Kaynak Planlamasi'nm Yayihrru: Eskisehir'deki Isletmeler
Uzerinde Bir Inceleme", 5. Bilgi, Ekonomi ve Yonetim Kongresi Bildiriler Kitabi Cilt 1, (Kocaeli: 3-5
Kasun 2006), s.854-864.
286 Hall, a.g.e., s.37
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sistem olduklarmdan dis cevreleri ile de iliski icerisindedirler. Bu yuzden hem isletme

ici hem de isletmeler arasi uygulamalarm butunlesmesini ifade eden ve daha genis bir

kapsanu iceren Uygulama Butunlesmesi (Application Integration - AI) kavrami

isletmenin dis cevresi ile olan iliskilerini de icermesi acismdan onemlidir?87 Sekil 14

capraz islevli bilgi sistemi uygulamalarmm aralarmdaki iliskileri gosteren Kurumsal

Uygulama Mimarisini (Enterprise Application Architecture) ortaya koymaktadrr.

Sekil l-l. Kurumsal Uygulama Mimarisi

James A. O'Brien and George M. Marakas, Management Information Systems, (7th Edition,
Boston: McGraw-Hill Irwin, 2006), s.2l6;

Sekilde de goruldugu gibi musteri iliskileri yonetiminde bilgi teknolojilerinin

entegrasyonuna dayanan musteri iliskileri yonetimi (Costumer Relationship

Management - CRM) yazihmlan, tedarik zinciri yonetimi (Supply Chain Management 

SCM), veri tabaru havuzlan, intranetler ve ekstranetler de giiniimiizde isletme sistem

btltnnlesmesinde cesitli sekillerde kullarulan uygulamalardir.288 Bugiiniin is diinyasmda

isletme bilgi sistemi uygulamalan isletme simrlanru asarak musterileri, tedarikcileri, is

287 Arman Aziz Karagul, "Bilgi Yonetimi Surecinde Kurumsal Kaynak Planlamasi Uygulamalarmm
Muhasebe Bilgi Sistemine Etkisi ve Bir Uygulama". (Yaymlanmamis Doktora Tezi, Anadolu Universitesi
SBE, 2006), s. 49-50.
288 Louis E. Mendoza, Maria Perez and Anna Griman, "Critical Success Factors for Managing Systems
Integration", Information Systems Management, 23, 2, (Spring 2006), pp.56-75.
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ortaklanm ve elektronik pazaryerlerini kapsayacak bicimde genislemekte ve bu amacla

cok cesitli uygulamalardan yararlarulmaktadir.P"

Kurumsal sistemler bir isletmenin cok sayidaki icsel is sureclerinin tek bir bilgi

mimarisinde butunlesmesini saglar ve bu butunlesme, eger isletme kurumsal yazilmn

dogru bicimde kurar ve kullamrsa, isletmeye cok buyuk bir geri donus yaratir,

Kurumsal sistemler aym zamanda hem organizasyonel etkinligi artirarak hem de

yoneticilere daha iyi karar almalarmda isletme capmda bilgi saglayarak isletmeye deger

yaratirlar. Temel olarak butunlesmis isletme bilgi sistemlerinin iiC; faydasmdan soz

edilebilir. Bunlar:290

• Daha tekbicimli ve diizenli bir organizasyon: Isletmeler kurumsal sistemleri

daha once olanakli olmayan bir organizasyonel yapmm desteklenmesinde ya

da daha disipline bir orgut kiiltiirii yaratilmasmda kullanabilir. Bu sistemlerle

isletme cografi ya da is birimi smirlannm otesinde tekbicimli bir sekilde

btitunlesebilir.

• Daha etkin operasyonlar ve musteri odaklz i~ siirecleri: Sans, iiretim,

fmansman, lojistik gibi ayn i~ sureclerinin butunlesmesi ile isletmeler

musterilerin iiriin ve bilgi gereksinimlerine cok daha hizli yamt

verilebildiginden ve de dogru miktarda urtm dogru zamanda iiretilerek

musteriye ulastmlabildiginden stok maliyetlerinin azalmasryla daha etkin ve

musteri odakh bir isletme yapisma ulasihr.

• Gelismis karar alma icin isletme capinda bilgi: Tiim operasyonel

faaliyetlerin izlenmesini saglamalanmn yam sira kurumsal sistemler isletme

capmda raporlama ve karar almayi da gelistirirler. Tum isletmeyi kapsayacak

tek ve butunlesik bir veri havuzu olusturarak tum isletme tarafmdan kabul

edilen ortak, standart tamm ve formatia veri olustururlar. Birimlerin

performansi insan faktoru olmaksizm amnda yoneticiler tarafmdan

izlenebilir, analitik araclarla isletmenin genel performansi gorulebilir.

Karhhk yonetimi, iiriin ve hizmet maliyet yonetimi, risk yonetimi, dengeli

sonuc karti gibi analitik uygulamalara yer veren kurumsal paket uygulamalar

mevcuttur.

289 M.A. Roth, D.C. Wolfson, IC. Kleewein and C.J. Nelin, "Information Integration: A New Generation
ofInformation Technology", ffiM Systems Journal, 41,4, (2002), p. 563.
290 Laudon and Laudon, a.g.e., s.383-384.
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Gtmiimuzde ERP yapisi da degismekte ve gelismeler ERP'yi internet ortammi

bunyesine alacak bicimde genisletmektedir. Temelde ERP kurum ici firmanm tum

departmanlanm ve kurum disi tum is ortaklanm cok genis bir yapi ile butunlestirse de;

bu, dis sistemlere kapah bir uygulamadir. internet teknolojilerinde yasanan gelismenin

1990'h yillardan soma kurumsal kaynak planlamasmda yeni bir donem baslatarak

ERP 'nin, sirket ici operasyonlann yonetiminden cok deger zincirinin her noktasi ile

etkilesim saglamaya yonelen bir boyuta cekildigi gorulmektedir. Isletmelerin

otomasyon siirecinde, e-ticaret ve lojistik konulannda duyduklan gereksinimler ERP II

kavrammi ortaya cikartrmstir. ERP II, musteri iliskileri yonetimi, tedarik zinciri

yonetimi ve is zekasim (business intelligence) kapsayacak sekilde kurumsal kaynak

planlamasmm genisletilmesi ve diger isletme surecleriyle butunlestirilmesidir.

Dolayisiyla e-isi internetle smirlayan goruslere gore bile gunumuzde e-is ve ERP

neredeyse aym kavramlan ifade eder sekilde yakmlasmaktadir. Bu acidan e-is

kavrammm i9 ortammdaki isletme ici ve disi her tiirlii uygulamayi ve iliskiler btitiiniimi

kapsadigi dtlsuntilmektedir.

Kiiresel ticaretin gittikce daha cok hissedildigi gunumuzde, rekabetin onemli bir

unsuru haline gelen tedarik zincirinin uclannda yer alan tedarikciler ve musteriler

arasmdaki kopruyu olusturan kurumsal is sureclerinin e-ortamda yurutulmesi, sirketlerin

buna uygun bir genisletilmis ERP yapistm arka ofislerine (back office) entegre edecek

yonde ugraslan gundeme getirmektedir. i9 sureclerine musteri ve tedarikci katmanlanm

alan ve bunlan bilgi teknolojileri ve Bilgi Yonetimi (Knowledge Management) ile

destekleyerek bilisim teknolojilerini kuresel agda kullanarak e-donusumu kulturel

boyutlarda gerceklestirebilecek sirketler basanya ulasacaktir.

ERP sistemleri acik bilgiyi (explicit knowledge) bu bilginin dogasi geregi elde

etmekte, islemekte, saldamalcta ve yaymakta zorlanmamaktadir. Diger bir deyisle ERP

yazihmlan information anlammdaki bilgi uzerinden hareket etmekte ve ortiilii bilgiyi

(tacit knowledge) isleme yetenekleri bulunmamaktadir. Ancak gunumuzde knowledge

anlammda bilginin isletmelere rekabette avantaj sagladigr dusunuldugunde bu

sistemlerin ortulu ve acik bilgiyi de isleyebilecek hale getirilmesi onemlidir. Bu amacla

ortuk ve acik bilginin depolanmasi icin olusturulan bilgi havuzlannm, bilgi yonetimi
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araclanmn ve temel ERP sisteminin bir birlesiminden olusan bilgi tabanh ERP sistemi

modeli (Knowledge - Based ERP Systems) ortaya c;Ikrm~tIr.291

Sistem butunlesmesi isletmenin birbirinden farkh bolumleri arasinda ahengi

artirdigi gibi, bircok durumda ozellikle cografi acidan dagmik yerlesimli isletmeler icin

stratejik iistiinluk saglamaktadir. Isletmenin tedarikcileri ve iliskili oldugu diger

isletmelerle tam butunlesme uygulamalanna gitmesi kuresel rekabette avantaj

yaratmaktadir, Bununla birlikte butunlesme son derece karmasik ve uygulama

projelerinde yiiksek hata olasiligma sahip bir uygulamadir.Y' Aynca gereksiz yere

bircok sistemin birbiri ile etkilesiminin saglanmasi ve merkezilestirilmesi, isletme

acismdan gen donusu olmayan son derece maliyetli yatmmlar anlamma

gelebilmektedir. Bundan dolayi isin ve isletmenin gereklerine gore sistem

butunlesmesinin derecesine karar vennek yoneticiler icin 6nemlidir.293

Havaalanlannda da islevsel bilgi sistemleri temel isletme faaliyetlerine paralel

olarak ele almmahdir. Organizasyonel belirsizlik acismdan havaalanlan list duzey bir

belirsizlige sahiptir. Havaalanlannm oldukca karmasik I~ surecleri isletme

faaliyetlerinde ve dolayisiyla kullamlan bilgi sistemlerinde yuksek diizeyde

buttmlesmeyi gerekli kilmaktadir. Havaalam bilgi sistemleri btrtunlesmesi konusu

ileride aynntih olarak incelenecektir.

Gerek isletmenin cesitli yonetim duzeylerinde gerekse farkli isletme islevlerinin

yerine getirilmesinde farkh ttirlerdeki bilgi sistemleri kullarulmaktadir. Bu acidan bilgi

sistemi ttirlerini aciklamakta fayda vardir,

2.4. Bilgi Sistemi Tiirleri

lsletmelerde kullamlan bashca bilgi sistemi ttirlerinin gelisimi aym zamanda

kronolojik bir sua da izlemektedir. Bilgi teknolojilerindeki gelismelere paralel olarak

bilgi sistemi turleri de gelismis ve isletme icerisindeki rolleri artnustir, Temel olarak alti

tiir bilgi sisteminden soz edilebilir. Bunlar:

• Kayrt/Veri Isleme Sistemleri - Vis, (Data/Transaction Processing Systems - TCP),

291 Karagiil, a.g.e., s.63,71-72.
292 Mendoza, Perez and Griman, a.g.e,
293 Dilek Karahoca ve Adem Karahoca, Isletmeciler, Miihendisler ve Ytineticiler iein Ytinetim Bilisim
Sistemleri ve Uygulamalan (Birinci Basnn. istanbul: Beta Basun Yayim Dagrtnn A.~., 1998), s. 37.
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• Ofis Otomasyon Sistemleri - OOS (Office Automation Systems - OAS),

• Yonetim Bilgi Sistemleri - YBS (Management Information Systems - MIS),

• Karar Destek Sistemleri - KDS (Decision Support Systems - DSS),

• 0st Yonetim Destek Sistemleri - UYDS (Executive Information Systems - EIS),

• Uzman Sistemler- US (Expert Systems - ES)'dir.

2.4.1. Kayrt/Veri Isleme Sistemleri

da isimlendirilen veri i~leme sistemleri,

organizasyonun temel faaliyetlerinin ve islemlerinin izlenmesine olanak saglayan

sistemlerdir. Islem surecleme sistemi, isletme faaliyetlerinin .surdurulmesi icin gerekli

gtmltik rutin islemleri gerceklestiren ve kaydeden bilgisayarh sistemlerdir.294 Diger bir

ifadeyle, basit ve cok kez tekrarlanan aritmetiksel ya da mantiga dayah hesaplama

yoluyla bilgi iiretilmesini ve iiretilen bilgilere dayanarak prograrnlanabilir bir dizi karar

almmasmi ve cok sayida bilgi formu iiretilmesini gerekli kilan uygulamalar icin

gelistirilen sistemlerdir.295

vis, organizasyonlara birtakim avantajlar saglamaktadir. Bu avantajlarm

basmda verilerin daha hizh islenmesi ve iletilmesi gelmelctedir. Bu kolayhklarm yam

srra hatalann azaltilmasi, saklanan veri ve bilginin guvenliginin saglanmasi, terminaller

aracihgiyla veri ve bilgiye ulasilmasi, dogruluk ve guvenilirlik orammn artmlmasi,

islemlerin gerceklestigi anda kayrtlara gecirilmesi ve analizlerin gerceklestirilmesi de

veri isleme sistemlerinin organizasyonlara sagladigi kolayhklardrr.t'"

Vis, ozetle su niteliklere sahiptir; bu sistemler islemleri yuriitme ve kayit tutma

uzerinde yogunlasir, ciktilan belirli arahldara gore belirlenmistir, organizasyonlarm

eylemsel planlama kademesindeki cahsanlara ve yoneticilere bilgi saglarlar, Bu

sistemlerin karar alma islemleri uzerinde etkisi azdir, Bunun nedeni, sonucu bilinen

rutin hesap islemlerini yerine getirmesi ve farkh bilgi gereksinimlerini karsilama

yeteneginin olmamasidir.

294 Laudon ve Laudon, a.g.e., s.43.
295 Hasgiil, a.g.e., s.25.
296 Anameric, a.g.e,
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2.4.2. Ofis Otomasyon Sistemleri

Otis otomasyon sistemleri, verileri elektronik otis iletisimi formunda toplayan,

isleyen, saklayan ve iletimini saglayan bilgi sistemleridir.f'" Otis bilgi sistemleri olarak

da adlandmlan OOS'ler, verimliligi artirmak ve isletmedeki isin kalitesini yiikseltmek

amaciyla cesitli otis islerini destekleyen teknoloji odakli sistemlerdir. OOS bir otis

ortammda form, tekst, imaj, ses, hareket vb. sekillerdeki dokiiman ve mesajlann

islenmesini ve iletilmesini destekler ve koordine eder. 298

OOS, kurulmasmdaki temel amaclar, otis cahsanlanmn iletisimlerini ve

aralanndaki bilgi ahs verisini hizlandirmak, gunluk islerin hizlanmasim saglamak ve

kurumsal islemleri bilgisayarlastirmaktir. OOS'ler bilgi teknolojilerinin sagladigi

olanaklarla organizasyondaki rutin islerin etkinligini ve verimliligini artirmada yardimci

olmaktadir, Bu sistemlerde bilgisayarlar basta olmak mere yazici, tarayici, sunum

sistemleri gibi bilgisayar destekli arac-gerec, cesitli yazihm ve paket programlar, e

posta, internet veya intranet, telefon sistemleri, faks gibi iletisim araclan, fotokopi

makineleri, kelime islemciler gibi cikti alma ve belge cogaltma araclan

kullamlmaktadir. Bu araclann ttunu islemlerin luzlanmasi, verimin artmlmasi, yeni

dusunce bicimlerinin gelistirilmesi, iletisimin hizlanmasi, kirtasiye giderlerinin

azaltilmasi yonunde kullarulmaktadir.i'"

OOS'ler sadece cesitli yonetim kademelerindeki yoneticilere degil, tum

organizasyon cahsanlanna yardimci olur. Bu sistemler, diger bilgi sistemleri ile

butunlesik olarak cahsabilirler, Otis otomasyon sistemleri, bir taraftan veri ve bilgi

cahsanlanmn verimliligini artmrken, diger taraftan da otis iletisim giderlerini azaltir.

OOS'ler belge ve iletilerin hazirlanmasi ile aranmasi arasmdaki zamam olaganustu

kisaltmis, bu alandaki geleneksel hatalan en aza indirmistir.r'"

297 Ogut, a.g.e., s.132.
298 Haidar M. Fraibat, "Taxonomy and Remedy of Work Hazards Associated with Office Information
Systems", Journal of American Academy of Business, 3, 1-2, (Sep 2003), p. 127.
299 Anameric, a.g.e.
300 Sahin, a.g.e., s.112.
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2.4.3. Yonetlm Bilgi Sistemleri

Yonetim bilgi sistemleri genel olarak bilgi sistemlerinin isletmecilikte ve

yonetimde kullanumm inceleyen bir cahsma alarum ifade etmesinin yam srra, bir

organizasyonun yonetim seviyelerine hizmet eden bilgi sistemlerinin ozel bir tiiriinii de

ifade etmektedir. Bu acidan ele ahndigmda, yonetim bilgi sistemleri, planlama, kontrol

ve karar alma islevlerini yerine getiren yonetim seviyelerine rutin ozet ya da istisnai

raporlar saglayan bilgi sistemleri olarak tammlanmaktadlr.301 Baska bir deyisle yonetim

bilgi sistemi, isletme kaynaklanmn etkili ve verimli bir sekilde kullamlmalanm ve bir

biitiin halinde calismalanm saglamak uzere planlama, kontrol ve koordinasyon

faaliyetlerinde gereksinim duyulan fmansal ve finansal olmayan bilgilerin yonetimin

tum duzeylerine, zamamnda, yeterli ve dogru olarak iletilmesi icin olusturulan karmasik

bir sistem seklinde tammlanabilir.302

Yonetim bilgi sistemleri yeni bir kavram degildir, Gecmisten beri ulke

yonetiminde, uretimde ya da savaslarda yoneticiler kararlarma destek olmak amaciyla

bilgi saglayan cesitli sistemleri kullannnslardir. Omek olarak, Quipus Inka

hanedanlarmm yonetim guclerini saglamlastmnak icin kullanrms olduklan bir

yontemdir ve yaklasik 5000 yil oncesine dayanmaktadir. Bu sistemle yapilan hesaplar

ve olusturulan istatistilder, egemen snufin, imparatorlugun butun bolgelerinin kesin

ekonomik kosullanm ogrenrneai, kurakhk ve ac;II1( gibi felaketlerin onlenmesi icin

onemli bir rol oynalTIl~t1r.303 Dolayisiyla yeni olan yonetim, bilgi ve sistem

kavramlannm bir arada kullamlmasi degil, bu surecteki bilginin hacmi ve islenme

yontemi olmaktadir,

Yonetim bilgi sistemlerinde, gercek zamanh raporlar araciligi ile isletme

islevleri ile ilgili faaliyetlere iliskin tarihsel kayitlar ve cari dururna ve gelecege iliskin

bilgiler sunulmaktadir, Ozellikle bu sistemlerde; planlama, yiirutme, karar alma, kontrol

ve duzeltici faaliyetler gibi yonetim islevlerine iliskin bilgiler fuetilir. Bu bilgiler orta

duzeydeki yoneticilere, gunluk faaliyetlerden cok haftahk, ayhk ve yilhk olarak

raporlamr. Bu raporlar genellikle esnek raporlar degildir, Bunlar analitik ozellikleri

simrh, ozet ve karsilastmlabilir ozellikte ve bilgi uzerinde odaklanrrus bulunan ve alt ve

301 Laudon ve Laudon, a.g.e., s.44.
302 Ali Kartal, KonakIama Isletmelerinde YonetseI Planlama ve KontroI SistemIeri, (Eskisehir:
Anadolu Universitesi Egitim, Saghk ve Bilimsel Arastmna Cahsmalan Vakfi Yaymi No: 108, 1996), s.7.
303 Anameric, a.g.e.
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orta duzey yoneticilerin faaliyetlerini destekleyen nitelikte raporlardir, Bu kapsamdaki

yonetim bilgi sistemleri, ortak bir veri tabam uzerinde sorgulama ve rapor iiretme

tekniklerini kullanarak isletme islevlerinin butunlesmesini saglamaktadirlar.r'"

YBS'nin iki temel ozelligi bulunmaktadir: 305

1. Bilgisayar temeline dayanan insan/makine sistemi: Bir yonetim bilisim

sistemi, bilgisayarsiz da dusunulebilir. Fakat esas olarak sistemin etkinligini

saglayan bilgisayarlann gucudur. YBS bir insan/makine sistemi olarak

tammlanmaktadrr. Bu sekildeki bir tammlamanm ana nedeni, bazi islerin

insanlar, bazi islerin de makineler tarafmdan en iyi bicimde

yapilabilmesinden kaynaklanmaktadir,

2. Biaunlesik Sistem: Butnnlesik sistem kavrarm, veri-bilgi iliskisi ve bilgi

islemin butunlesmesini esas alan bir kavramdir. Verilerin butunlesikligi ile

bir kez depolanan verilerin cok cesitli amaclar ve uygulamalar i<;in

kullamlmak uzere erisilebilir olmasi; bilgilerin buttmlesikligi ile de sistemin,

sistem elemanlannm ya da alt sistemlerin karsihkh iliskileri dikkate almarak

genel bir plan icerisinde gelistirilmesi ifade edilmektedir. Bir YBS 'yi tipik

bir bilgi islem sisteminden ayrran en belirgin ozellik de bu butunlesiklik

ozelligidir,

Guntimuzun isletmeleri icin "bilgi-karar-uygulama" cevrimi oldukca karmasik

bir yapi gostermektedir. Bu karmasik yapi ancak bir sistem yaklasnru ile ele almarak

yonetilebilir. YBS, organizasyon kaynaklanm etkili bir yonetimin yerine getirilmesini

saglamak amaciyla birlestirir, butunlestirir ve aralanndaki etki-tepki siirecini tammlar.

Diger bir deyisle, organizasyonun para, isgucu, malzeme ve makine gibi temel

kaynaklanna iliskin sistemlerin bir butun olarak cahsmasnn saglar. YBS, bu temel

sistemlerin butunlestirilmesini gerceklestirirken, bir yandan da yonetim islevleri icin

gerekli olan tum bilgileri saglamaktadir.

Yonetim siirekli olarak karar verme, gelecegi planlama, gecmisi kontrol siirecleri

icindedir, Turn bu sureclerin etkin bir bicimde gerceklestirilebilmesi icin cesitli verilere

304 Siirmeli ve digerleri, a.g.e., s.35.
305 Savas Bakir, "Bilgisayar Destekli Yonetim Bilisim Sistemi: Finans Bilisim Sisteminin Bir Sirketin
Y6netimi Uzerine Olan Etkileri". (Yaymlanmarms Ytiksek Lisans Tezi, istanbul Universitesi SBE, 1999),
s.12.
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gereksinim duyulur. YES, bu amacla, verileri kaynaklanndan toplar, suzgecten gecirir,

depolar, belli prosedurlere gore duzenler, yeni islemlere tabi tutar, ozetler ve karar

vericilere iletir. Gunurnuzun hizla degisen sosyo-ekonomik cevresinde her duzeydeki

y6neticinin siiratli ve kaliteli karar alma gereksinimi, bilgisayar destekli etkin bir

y6netim bilgi sisteminin geregini cok acik bir sekilde ortaya cikarmaktadir.r'"

2.4.4. Karar Destek Sistemleri

Karar Destek Sistemleri, karar alma surecini etkinlestirmek ve bu siirecin

sonucundaki karar ciktisim gelistirmek amaciyla tasarlannns bilgisayar temelli

sistemlerdir.t'" KDS'ler, karar alma durumunda olan y6neticilere, karar ve analiz

modelleri (matematik ve istatistik teknikler), bilgi, hesaplarna, karsilastirma destegi

saglamak suretiyle, belirsizligi azaltmak, secenekler gelistirmek, secenekleri

karsilastirmak, gerekli her turlii analizi yapmak amaciyla gelistirilen bilgi sistemleridir.

Bunlar ust yonetim tarafmdan da kullamlmaktadrr.308 Bazi yazarlara gore, KDS,

yonetim bilgi sistemlerinin bir parcasi olarak dusunulmektedir. Bu gorusun temelinde,

karar destek sistemlerinin sonuclara ulasilmasim saglayan verilerin incelenmesinde

yoneticilere yol gostermeleri dusuncesi bulunmaktadir.

KDS, insan zekasi, bilgi ve iletisim teknolojileri ile yazilim unsurlannm bir

araya getirilerek olusturulan ve yonetici ile etkilesimli olarak, onlann organizasyon

faaliyetlerini siirdiirmeleri icin gerekli olan kararlan vermelerinde destek saglayan bir

sistemdir. Esasen yoneticilere hizmet verecek bir arac olarak tasarlanmalanna ragmen

bu sistemler sanspersonelleri ve satm alma gorevlileri gibi yonetici olmayan, ancak cok

miktardaki bilgiyi analiz etmek durumundaki diger isletme personeli tarafmdan da

kullamlabilmektedir. KDS'ler farkh kaynaklardan cok sayida verinin analizini

gerektiren karmasik durumlarda ozellikle yararh araclardir.i'" Cografi bilgi sistemleri

ve veri gorsellestirme sistemleri (Data Visualization Systems-DVS) bilgisayar grafikleri

ile diger KDS ozelliklerini birlestiren karar destek sistemlerinin ozel turleridir.""

306 Bakrr, a.g.e., s.ll.
307 David Arnott, "Decision Support Systems Evolution: Framework, Case Study and Research Agenda",
European Journal of Information Systems, 13, (2004), pp.247-259.
308 Stmneli ve digerleri, a.g.e., s.35.
309 Maris G. Martinsons and Robert M. Davison, "Strategic Decision Making and Support Systems:
Comparing American, Japanese and Chinese Management", Decision Support Systems, 43 (2007) 284
300.
310 O'Brien, 2002, a.g.e., s.21O.
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Sonne olarak karar destek sistemlerinde bilgisayar sistemi, daha cok yapisal

nitelikteki sorunlarm coziimunil destekler, yoneticiler ise, kendi muhakeme giicleri ve

sezgileri yardirmyla yapilan analizleri yonlendirerek yapisal nitelik tasnnayan sorunlan

cozmeden sorumludurlar. KDS bu iki unsurun amaclanm birlestirerek iyi, dogru ve

zamanh karar almaya yardimci olurlar. Bu sistemler, karar vericinin yerini almaktan cok

onun kararlanmn etkinligini ve verimliligini artiran sistemlerdir.311

Bu asamada karar tiplerinin de tammlanmasmda yarar vardir. Kararlar cesitli

amaclarla farkh bicimde simflandmlabilir. Bilgi sistemlerinde etkili olan ve kararlann

yapisal olarak simflandmlmalannda en kabul goren aynm Gorry ve Scott Morton

tarafmdan yapilan simflandirmadir. Buna gore organizasyonlarda iiC; farkh karar tipi

vardir. Bunlar: 312

• Yapilandmlrms (structured),

• Yan yapilandmlmis (semi-structured),

• Yapilandmlmarms (unstructured) kararlardir,

Yaptlandtrtlmis kararlar tekrarh, rutin ve karar verme siirecini yerine getinnek

icin tammh bir prosediire sahip olan kararlardir, Ortaya cikan sorunun yapisma gore

belirli bir yontem veya kurallar dogrultusunda almabilen karar tiiriidiir. Yapilanrms

kararlar, organizasyonlarm daha onceden karsilastiklan durumlar sonucu elde ettikleri

deneyimlerden olusmaktadir. Bu tiir kararlar buyuk oranda alt kaderne yoneticileri

tarafmdan ve operasyonel planlama islemleri icin kullamlmaktadir. Yart yaptlandirtlmts

kararlar karar verme asamalanndan bir ya da ikisinin yapilandmlmis oldugu kararlardir.

Bu kararlarda, karsilasilan sorunun bazi yonlerine belirli bir karar prosedfirii ya da

yontemi uygulanabilir. Sorunun bazi yonlerinde ise, yoneticinin muhakemesi ve yetkisi

gerekmektedir. Yaptlandtrtlmamis kararlar ise, karar ahnaya etki eden bircok rastlantisal

durum nedeniyle belirli bir prosediir ve yontem uygulanarak c;oziimlenemeyen olgular

icin alman kararlardir. Bu tiir kararlar organizasyonun belirlenmis olan planlan,

politikalan, stratejileri, butceleri ve yontemlerine uygun olmayan kararlardir.

Yapilanmamis kararlarm her biri ahsilmarms, rutin olmayan ve onemli kararlardir, Bu

311 Anameric, a.g.e.
312 G. Anthony Gorry and Michael S. Scott Morton, "A Framework for Management Information
Systems", Sloan Management Review, 13, 1, (Fall 1971), p.55.
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kararlara organizasyon genel olarak hazirhksizdir. Cunku orgamzasyon bu karan

gerektirecek durumla karsilasmamis ya da bu durumla ilgili yeterli bilgiye sahip

degildir. Yapilanmanus kararlar, list kademe yoneticiler tarafmdan stratejik plan1ama

icin kullamlmaktadir.313

KDS, cogunlukla list kademe yoneticiler tarafmdan kullamlan ve daha once

karsilasilmanus durumlarda neler yapilabilecegine yardunci olan etkilesimli bir bilgi

sistemi turudur. KDS genellikle yapilanmanns ya da yan yapilanrms durumlarda

yoneticilere destek saglar. Bilgi teknolojilerine dayali bilgi sistemlerinin kullarumi karar

alma surecinin etkinligini ve daha da onemlisi etkililigini artirrnaktadir. Bilgi teknolojisi

problemin tammlanmasi, verilerin islenmesi ve iletilmesinde avantajlar sunma yoluyla

karar destegi saglamaktadu.l'"

2.4.5. Ust Yonetim Destek Sistemleri

Ust Yonetim Destek Sistemleri, isletme icinden ve dismdan genis kapsamda

kritik bilgiyi kullannm kolay bir bicimde list duzey yoneticilere saglayan bilgi

sistemlerdir.i'" Bu sistemler, ileri grafik ve iletisim teknolojileri aracilrgiyla stratejik

diizeydeki yapilandmlmarms kararlara destek saglamaktadir, UYDS; dis cevreden ge1en

bilgilerin yam sua; isletme ici YBS ve KDS'den gelen bilgilerin ozetlerini cikartma;

kritik verileri sikistirma, filtre etme, zaman kisitlanm vurgulama ve gerekli bilgileri

saklama gorevlerini yerine getirir. 316 Boylece list kademe yoneticileri organizasyonun 0

anki durumu hakkmda istedikleri tum bilgileri kisa surede elde edebilirler. Bu sistemler

isletmenin mevcut durumu ile ilgili list duzey stratejik bilgiye kolay erisim olanagi

saglayan bilgisayar temelli sistemlerdir. UYDS, isletmenin islevsel alanlanndan (icsel)

ve dis kaynaklardan kritik veriyi elde eder, organize eder ve stratejik karar almaya

yardimci olacak sekilde list yonetime sunar. Bir UYDS'nin basansmi sahip oldugu bazi

ozellikler belirler. Bu ozellikler su sekilde siralanabilirr'l"

• Coklu kaynaklardan verinin entegrasyonu,

313 Hoscan ve digerleri, a.g.e., s.49; Anameric, a.g.e.
314 Steve Mollow, "The Effects of Information Technology on Strategic Decision Making", Journal of
Management Studies, 32, 3, (May 1995), pp. 283-311.
315 O'Brien and Marakas, a.g.e., s.14.
316 Karahoca ve Karahoca, a.g.e., s. 33.
317 Narender Ramarapu, "Executive Information Systems in Financial Institutions: An
Introduction", Information Management & Computer Security, Vol.4, Iss. 5, (1996), p. 18.
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• Zamanh bilgi raporlama,

• Ust yoneticilere ozel tasarlanma (kisisellestirme),

• Kullamci dostu olma.

UYDS, list yoneticilere problemlerin tam iizerine egilme, firsatlan tammlama ve

egilimleri tahmin konularmda asistanhk islevi gormektedir. Bircok farkh yol kullanarak

bu sistemler muazzam miktardaki bilgiyi parcalara aymr, keser, kiimeler, ozetler ve

boylece anahtar egilimleri tammlar, problemleri izole eder ve firsatlan goo isigma

yIkartU.318 UYDS, isletme icerisinde daha etkin iletisim ve daha iyi bir gori.i~ alam

saglarken aym zamanda yoneticinin verimliligini de artirmaktadir. Bu sistemlerin karar

alma tepki siiresini ktsalttigi, bilgi dagitim maliyetlerini azalttigi ve uzun donemde

organizasyon basamaklanm ve yonetsel yiikiimliiliikleri azalttigi cesitli arastirmalarla

ortaya konmustur. Tum bu etkiler toplam olarak isletme etkinligini olumlu yonde

etkilemektedir.319

DYDs'nin cahsma mantigi, karar destek sistemi ile benzer bir yapidadir. Ancak

aralarmda bazi farklar vardir. KDS'ler kisa arahklarla karsilasilan durumlara cozum

bulurken, UYDS'ler az karsilasilan ve istisnai durumlara destek saglarlar, KDS

belirlenmis ve genellikle yapilandmlrms kararlarm ahnmasmda cesitli diizeylerdeki

yoneticilere destek saglarken, DYDs sadece list kademe yoneticilere destek saglayan bir

sistemdir. Mintzberg'e gore isletmelerde yoneticinin iiy ana grupta toplanabilecek rolii

bulunmaktadir. Bunlar kisilerarasi roller, bilgilendirme rolleri ve karar almaya iliskin

rollerdir. 32o UYDS'ler diger yonetim bilgi sistemleriyle etkilesimli olarak bu yonetsel

rollerin en can ahcisi durumundaki karar alma roliiniin yerine getirilmesinde iist

yonetime dogrudan destek saglarlar.321 Bu sistemler iist yoneticiler icin kilit performans

318 Ram D. Gopa1 and Y. Alex Tung, "An Examination of the Role of Internet Technologies in
Developing Next Generational Executive Information Systems", The Journal of Computer
Information Systems, 39,3, (Spring 1999), p. 81.
319 Deepinder S. Bajwa, Arun Rai and Arkag1und Ramaprasad, "The Structural Context of Executive
Information Systems Adoption" Information Resources Management Journal, 11,3, (Summer 1998),
p.28.
320 Henry Mintzberg, "Managerial Work: Analysis From Observation" Management Science, 18,2, (Oct
1971), p. B97-110.
321 John van den Hoven, "Executive Support Systems & Decision Making", Journal of Systems
Management, 47, 2, (Mar/Apr 1996), p. 48.
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gostergelerinden elde edilen bilgiyi hizh ve yalm bicimde suzerek karar almanm

ozellikle bilgi toplama safhasmda yonetim destegi saglarlar.322

2.4.6. Uzman Sistemler

Belirli buyuklukteki organizasyonlarda bazi bireysel kararlar orgamzasyonun

toplam krvamhhgmi etkilediginden bu kararlann, uzman kisiler tarafmdan verilmesi

gerekir. Bu tip kararlann cozumleri belli y6ntemlere dayanmaz, bir defaya ozgiidur,

karmasik yapidadir ve risk unsuru tasir. Iste bu tiir iist yonetim kararlan, bilgi

teknolojisinde onemli gelismelerden biri olarak kabul edilen uzman sistemler tarafmdan

desteklenmektedir.Y'

Bir uzman sistem smirlandmlrms bir uzmanhk alamndaki uzman problem cozme

becerilerini taklit ederek karmasik cikanmsal rnuhakemeler yapan ve iyi organize

edilmis bir bilgi tabamm iceren bir bilgisayar sistemidir.I" Uzman sistemler, yapay

zeka tekniklerinin uygulamadaki sorunlara coziim onermek amaciyla kullamlmalan

biciminde de tammlanmaktadrr.V' Bunlar, yan yapisal sorunlarm coztimlenmesinde

yoneticilere verdigi onerilerle yardimci olan, bilgisayar tabanh sistemlerdir. Bu

sistemlerin en onemli 6zelliklerinden biri, uzmanlar tarafmdan hazirlanan kurallan

iceren bilgi tabanli bir sistem olmalandir. US, giiniimiizde karar destek sistemlerinin

gelismis bir seviyeye ciktigmi gostermektedir. Bir uzman sistem, bir veya birden fazla

uzmamn ozel bilgisini ve deneyimlerini icinde bulunduran bir bilgisayar sistemidir ve

uzman olumnayan bir alanda yonetime, uzmana damsmadan coztim yolu bulunmasmi

saglar. Bu sistemler insan uzmanhk bilgileri ve muhakeme yetenegi ile sorun cozebilen

etkilesimli bilgisayar programlandir.V" Kullamcmm bir insana damsiyormus gibi bir

problemin nedeni ve olasi c;oziimii konusunda destek alabildigi bu sistemler

kullamcilara yonelttigi sorularla problemle ilgili olarak ek bilgi ya da veri cikanmi

yapabilir. Bir cesit gorii~ ahsverisi niteligi tasiyan bu uygulamada sistem belli bir

bilginin nicin gereldi oldugu ya da bir coztime ulasmak icin gerekli mantiksal adimlar

322 Martinsons and Davison, a.g.e.
323 Sakar, a.g.e., s.19.
324 K. Metaxiotis and John Psarras, "Expert Systems in Business: Applications and Future Directions for
the Operations Researchers", Industrial Management + Data Systems, 103,5-6, (2003), p. 361.
325 Ogut, a.g.e., s.135.
326 Anameric, a.g.e,
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konusunda kullamciya aciklama yapabilir ve bu danismanhk sonunda problemin

c;oziimii icin cnerilerde bulunabilir.327

US'ler karar destek sistemlerine benzer bir mantik ile cahsirlar, Bu sistemler,

yoneticilere sorun cozme ve etkili kararlar almada yardimci olan bilgisayar destekli

sistemlerdir. Ancak uzman sistemleri karar destek sistemlerinden ayiran en onemli fark,

belirli bir konuda uzman bir kisinin bilgisayara kendi yeteneklerini aktararak,

bilgisayara dogrudan sorulan sorulara yamt veren, oneriler sunabilen, aciklamalar

yapabilen bir sistem olusturmasidir. Esasen bilgi tabanh sistemler (Knowledge-based

Systems - KBS) olarak da adlandmlan uzrnan sistemler isletmenin sahip oldugu

entelektiiel sermayenin yani "knowledge" anlanundaki bilginin isletme icinde yonetim

destegi saglamasi amaciyla kullamlan bilgisayar uygulamalandir, Isletme icin bilgi

yonetiminin oneminin farkma vanlmasiyla uzman sistemler, bilginin yonetiminde

teknolojiden yararlamlan araclar olarak isletmelerde diger bilgi sistemleri ile butunlesik

olarak kullamlmaya ba~lanml~tlr.328

Goruldugu uzere cesitli bilgi tiirlerini elde etmek icin farkh tiirlerde bilgi

sistemleri kullamlmaktadrr. Bu bilgi sistemi tiirleri isletmenin cesitli yonetim

duzeylerinde ve cesitli isletme islevlerini gerceklestirmek amaciyla kullamlmaktadir.

Bilgi sistemleri ile ilgili bu aciklamalardan soma havaalam bilgi sistemleri ile

ilgili aciklamalara gecilecektir.

3. HAVAALANI BiLGi SiSTEMLERi

Havaalanlan, hava tasimaciligi sistemine temel altyapi saglama islevini yerine

getirmelerinin yam sira, tiim hava tasimaciligi sureclerinin etkilesimde bulundugu yerler

olma gorevini de iistlenirler. Bu acidan havaalanlan ve gene1 olarak hava

tasimaciligmm bilgi gereksinimine deginmekte yarar gorulmustur.

3.1. Havaalam Ydnetiminde Bilgi Gereksinimi

Hava ve kara ulasmn modlan arasmdaki gecis stirecini kontrol eden havaalanlan

hava trafik ve seyrusefer saglayicilan, havayollan, yer hizrneti isletmeleri, yolcular ve

327 Robert J. Mockler, Knowledge-Based Systems for Management Decisions, (Englewood Cliffs:
Prentice Hall Inc., 1989), s.18.
328 Mohd Syazwan Abdullah, Chris Kimble, Ian Benest and Richard Paige, "Knowledge-based Systems:
A Re-evaluation", Journal of Knowledge Management, Vo1.10,No.3, (2006), pp.127-142.
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destek hizmeti sunanlar gibi bircok alt elemanla uyumlu ve butunlesik bicimde cahsmak

durumundadir, Havaalanlarmda bilgi ve teknolojinin onemini ele alirken, hava

tasimacihgi sisteminin genel yapisim ve hava tasimaciligi sistemi elemanlan arasmdaki

iliskiyi goz onunde bulundurmakta yarar vardir.

Bilgi yogunlugunun ve teknolojinin rolti ve onemi endustrilere gore farkhlik

gostermektedir. Ornegin bankacihk ve sigortacihk sektoru her zaman bilgi yogun

sektorler durumundadir. Bu gibi endtistriler, elektronik veri isleme sureclerinin ilk ve en

hevesli kullamcilan olmuslardir. Buna karsin cimento ve madencilik gibi diger bazi

endustriler ise, deger sureclerinde fiziksel sureclerin baskm oldugu isletmelerdir,

Uriiniin BilgiYogunlugu

Yiiksek

Yiiksek

Sekil l S. Endustrilere Gore Bilgi Yogunlugu Matrisi

Michael E. Porter ve Victor E. Millar, "How Information Gives You Competitive Advantage",
. Harvard Business Review, (July-August 1985), s.149-174.

Sekil 15'te cesitli endustrilerde bilginin rolu ve yogunlugundaki farkhliklar urun

ve sureclerdeki bilgi yogunlugu acismdan karsilastirmah olarak gosterilmektedir.Y''

Porter ve Millar havayollanru gerek iirunun gerekse deger zincirinin bilgi yogunlugu

acismdan yuksek duzeydeki endustriler arasma yerlestirmislerdir. Genel olarak bircok

alt sistemi iceren hava tasimacihgi endustrisini ve havaalanlanru .da aym konuma

yerlestirmek yararh olabilir. Bilgi teknolojilerindeki gelismeler bilgi yogun endustrileri

329 Michael E. Porter ve Victor E. Millar, "How Information Gives You Competitive Advantage",
Harvard Business Review, Vol.63, Is.4, (July-August 1985), s.149-l60.
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cok derinden etkilerken, fiziksel sureclerin yogun oldugu bilgi yogun olmayan

endustrilerin de fiziksel sureclerinde donusumler meydana getirmektedir.F" Ancak

gunumuzde bilginin rolu oylesine artrmstir ki, fiziksel deger zincirinin her asamasmda

performansi artirmak ya da koordinasyonu saglamak amaciyla bilginin kullamlmasi

gerekmektedir. Bundan dolayi uretime dayah bazi endustri liderleri kendilerinin bundan

boyle uretim sektorunde degil bilgi sektorunde cahsmakta oldugunu ifade etmektedirler.

Bu yaklasimla bilgi cagmda tfun isletmeler bilgi isletmeleri olmaya dogru yol

almaktadrrlar.331

Kuresel ve cok bilesenli bir endustri olarak hava tasimacihgi endustrisi her

seyden once bir bilgi endustrisidir. Hava tasimacihgi sisteminin temel yIktISI ucus

hizmeti (havayoluyla tasimacihk) olmakla birlikte, tiiketiciler hizmetten once bu

hizmete yonelik bilgiyi satm almaktadirlar. Havayolu urtmu buyuk olcude hizmete

dayanmaktadir ve hizmetlerin soyut niteliklerinden dolayi tiiketicisinin tirtintl gormeden

ve denemeden iirtin hakkmda tam bir fikir sahibi olmasi olanakh degildir, Dolayisiyla

tiiketiciye oncelikle sanlan unsur, hizmetin kendisinden once hizmet vaadiyle ilgili

bilgidir. Aym sekilde isletmenin de tiiketiciler hakkmda bilgi sahibi olmasi

gerekmektedir. Gunumuzde musteri beklentilerinin artist isletmelerden musterilerin

urun ve hizmetle ilgili taleplerini artirdigi gibi, bilgiye yonelik taleplerini de

artumaktadir. Kaliteli bir hizmet sunabilmek musteri hakkmda daha fazla ve

derinlemesine bilgi salribi olmaya dayanmaktadir,

Diger yandan hava tasimacihgi hizmetinin sunumunda pek cok farkli ogenin bir

araya gelmesi gerekmelctedir. Ticari hava tasimacihgmm baslamasmdan cok onceki

donemlerde bile hava tasnnacihgmm emniyetli bicimde gerceklestirilebilmesi icin temel

olarak cografi ve meteorolojik verilere gereksinim duyulmaktaydi. Her seyin basmda

hava tasimacihgimn temeli olan havaaracmm kendisi, son derece yogun bilgi birikimi

ve her donemde ileri teknoloji kullannm ile imal edilmektedir. Ticari hava

tasnnacihgmm baslamasi, olaya dahil olan kesimlerin sayismi arnrdigi gibi, gereksinim

duyulan bilginin nicelik ve niteligini de artirmistir. 1945'ten soma ticari hava

tasimacihgi ichat pazarlanm uluslararasi arenaya tasimaya baslanus ve bu nedenle

330 Porter ve Millar, a.g.e,
331 Michael J. Earl, "Every Business is an Information Business", Mastering Information Management,
Editorler: Donald A. Marchand, Thomas H. Davenport and Tim Dickson, (London: Prentice Hall, 2000),
s.18-l9.
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seyriisefer yardimctlan ve hava durumu raporlarna sistemleri gibi operasyonel

uygularnalarm standardizasyonu gerekli hale gelmistir,

Hava tasnnacihgi endustrisinde bilgi, farkh ve cografi olarak: birbirinden ayn

mal ve hizmet ureticilerini bir arada tutan birlestirici bir unsurdur. Bu farkh taraflar bir

ag seklinde orgutlenmislerdir ve aralarmdaki bilgi, iletisim ve hizmet akisi ile nihai urun

ortaya cikmaktadir. Havacihk bilgi hizmetleri (AIS), hava seyrusefer sistemleri ve

benzeri sistemler hava tasimacihgunn yapismda dogal olarak: verilmesi gereken

hizmetlerdir. Ticari acidan havaalanlan, havayollan, yer hizmeti kuruluslan ve hava

tasnnacihgirun diger 5geleri arasmda haberlesme ve bilgi paylasuru ile hem emniyetli

hem de kaliteli ve yiiksek gelir getiren bir hizmet sunumu gerceklesebilmektedir,

Dolayisiyla hava tasimaciligmda bircok alt sistemin butunlestirilmesi icin bilgi

paylasirm zorunlu olmaktadrr. Havacihk yalmzca sivil kaynakh bir endustri degildir.

Aym hava sahasmm kullanmu ve ulusal guvenlikle dogrudan iliskili olan bir faaliyet

olarak: algilandigi icin sivil-asker koordinasyonunun saglanmasi zorunludur. Bu da bilgi

ve iletisim yoluyla gerceklesmektedir.

Havacihk isletmelerinin bilgi gereksiniminin karsilanmasi icin bu isletmelerin

kendi aralanndaki bilgi ahsverisi yeterli degildir, Isletmeler aym zarnanda havacilik

otoriteleri, yasal kuruluslar ve diger karar odaklan ile etkilesim halinde olmak:

durumundadirlar. Gerek sektorun simrlar ustii ozelliginden ve gerekse basta teknik

olmak: iizere uluslararasi standartlarm uygulanmasi gerekliliginden, faaliyetlerini

surdurebilmek icin surekli, guncel, zamanli ve dogru bilgi akisi ile iletisim gereklidir.

Emniyet ve guvenlik hava tasimacihgi sisteminin vazgecilmez unsurlandir.

Yolcu, kargo ve postanm emniyetli ve gtivenli bir bicimde son vans noktasma

ulastmlmasi taraflar arasmda bilgi ahsverisi ve iletisim araciligiyla saglanmaktadir.

Ornegin tehlikeli maddelerin tasmmasi, guvenligi tehdit edici durumlarm iletilmesi,

egitim gibi tiim emniyet ve guvenlik sureclerinin her asamasi yogun bir bilgi surecini

icermektedir, Dolayisiyla bu bilgi yogunlugunu isleyebilmek ve bilginin zamanhhgmi

ve tutarhhgim garantilemek amaciyla bilgi teknolojilerine dayah bilgi sistemlerinin

kullamlmasi gerekmektedir.

Hava tasimacihgi dissalligi yuksek duzeyde olan bir endustridir. Dolayisiyla

ekolojik, sosyal, politik ve diger cevresel faktorlere cok aciknr. Bu endustri-cevre
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etkilesiminde taraflan en yuksek diizeyde mernnun edebilmek ve anlasmazhklan

onlemek amaciyla saydamlik ve yeterli bilgilendinne onem tasimaktadir.

Hava tasimacihgi hizmeti zamana karst bir yansla ve yirmi dort saat sureklilik

arz eden bir sekilde gerceklestirilmektedir, Belli bir zaman dilirninde bircok tarafm

dahil oldugu cesitli sureclerin bir araya gelerek olusturdugu hizmetin ortaya

konulabilmesi zamanmda, dogru ve tutarh bilgiye baghdir.

Hava tasnnaciligi degisimin cok hizli oldugu bir endiistridir. Teknolojik ve yasal

gelismeler her an sektoru etkilemeye devam etmektedir. Bu gelismelerden haberdar

olabilmek, hem standartlara uyulmasi hem de rekabette one gecilmesi acismdan

gereklidir. Diger tum sektorlerde oldugu gibi rekabette one gecebilmede bilgi ve

teknolojinin etkin kullammi stratejik onem tasimaktadir.

Hava tasnnacihgmm bir elemam olarak havaalanlan hem urun acisindan hem de

deger zinciri acismdan yogun bilgi iceren bir ortamda faaliyet gostermektedirler. Hava

tasnnaciligi sisteminin diger alt elemanlannm bircoguna kiyasla havaalanlannm,

nispeten cok daha bilgi yogun isletmeler olduklan soylenebilir. Bu durumun nedenleri

asagida kisaca aciklanmaya cahsilnnsnr:

• Havaalanlan hava tasimacihgi sureclerinin gerceklesmesinde bircok farkli

isletmenin dahil oldugu operasyonel sureclerin gerceklestigi karmasik

yapilardir. Belli bir zaman icerisinde, emniyetli ve giivenli bicimde

gerceklestirilmesi zorunlulugu bulunan, tum bu etkilesimli sureclerin isleyisi

acismdan bilgi ve iletisim baglayici bir oneme sahiptir. Bu baglayicihk

gorevini de altyapi sunucusu ve birlestirici unsur olarak havaalanlan

iistlenmektedir,

• Operasyonel sureclerin coklugunun ve karmasikhgmm yamnda

havaalanlanmn fiziksel olarak cok buyuk isletmeler olmasi bilgi ve

iletisimin onemini artirmaktadir,

• Havaalanlarmda hizmet siireklidir ve kesinti soz konusu degildir, Acil

dururnlarm her zaman yasanmasi olasidir, Siirekli ve zamana karst

gerceklestirilen bir hizmet siirecinde bilginin kendisi bash basma deger

yaratan bir unsurdur.
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• Havaalanlan ekonomik anlamda cok buyuk yatmmlardir ve gerek cevresel

gerekse finansal kisrtlar nedeniyle genisletilmeleri ya da yenilerinin

yapilmasi kolay degildir, Havaalanlarmda yatmm miktan fazla, yatmmm

geri donusu uzun siireli ve yeni yatmm kararlannm verilmesi zordur.

Dolayisiyla gerek fiziksel, gerekse operasyonel acidan eldeki krt

kaynaklardan en yuksek duzeyde yararlamlabilmesi ve bu varhklann etkin

kullarulabilmeleri icin bilgi teknolojilerinin etkin kullamlmasi zorunludur.

• Havaalanlan surec acismdan ucus ve yer emniyetinde kilit konumdadir,

Ucusun basladigi ve bittigi yerler olarak her turlu emniyeti ve guvenligi

tehdit ediei unsurla basa cikabilmede havaalanlarmda bilginin ttretilmesi,

kullamlmasi ve paylasilmasi gerekmektedir.

• Havaalanlan hizmet isletmeleridir, Havaalanlanni yalruzea yolculara degil

tum musteri gruplarma etkin bir hizmet sunabilmek ve musteri

memnuniyetini saglayabilmek icin, musterilerinin istek ve gereksinimleri

konusunda bilgi edinmeleri ve bu bilgiyi eyleme cevirmeleri gerekmektedir.

Havaalanlan acismdan bilgi, her zaman onemli olmakla birlikte giiniimiizde bazi

gelismeler bu gereksinimi artrrmaktadrr. Bu gelismeler kisaca su sekilde srralanabilir:

• Yoleu haemindeki ve havaalam kullamcilannm cesitliligindeki artis,

• Kapasite kisitlanrun hilt olmadigi kadar artist nedeniyle kaynaklardan en

yiiksek verimi elde etme zorunlulugu,

• Teknolojideki donusum nedeniyle bilgi yogunlugunda ve haemindeki artis,

• Musteri beklentilerinin cesitlenmesi ve musterinin gticltl konuma gelmesi,

• Turn ekonomik sistemde bilginin oneminin artnns olmasi,

• Piyasada degiskenligindeki artis nedeniyle isletme yonetiminde karar almada

belirsizligi azaltmada ve esneklik kazanmada daha fazla bilgiye gereksinim

duyulmasi,

• Guvenlikle ilgili endiselerin ve onlemlerin artmasi.

Bilgi sistemleri yogun bicimde bilgi teknolojilerine bagli oldugundan oncelikle

havaalam bilgi teknolojileri iliskisi uzerinde durulacaktir,
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3.2. Havaalanlarmda Bilgi Teknolojileri

Belirtildigi gibi havacihk bilgi bagimh bir endiistridir. Havada ya da yerde ucak

hareketlerinin yonetimi ucak konumu, ucagm mevcut ve planlanan hareketi, havaalam

yiizey kisrtlan ve farkh sartlar altmdaki meteoroloji bilgisi gibi konularda yiiksek

duzeyde dinamik ve hizh degisen buyuk miktarda bilgiye erisimi gerektirmektedir.

Buna havaalam kullarucilannm ve ucak isleticilerinin istek ve gereksinimleriyle ilgili

bilgiler de eklendiginde gereksinim duyulan bilginin elde edilmesi, yonetilmesi,

yorumlanmasi, guncellenmesi ve dagitmn gorevi son derece karmasik bir hal

almaktadrr.332 Tum bu karmasik ve birbirine bagunh sureclerin yonetilmesi hava

tasimacihgi sistemi icerisinde yiiksek hacimdeki bilginin dogru, zamamnda ve giivenilir

bicimde akmasma baghdir. Dstelik bu farkh sistemler arasmda kullamlacak veri ve

bilginin bir standarda oturtulmasi hava tasimacihgi sisteminin islevini saghkh bir

sekilde yerine getirebilmesinin temel sartlanndandir, Dolayisiyla teknik diger bircok

alanda endustri capmdaki standardizasyon bilgi acismdan da endustrinin temel

vurgusudur. Isleticiler, tedarikciler ve kural koyucular gibi her birim arasmda siirekli bir

veri degisimi soz konusudur ve veri degisim standartlanndan tam faydayi

saglayabilmek icin ustduzey bir isbirligi seviyesine gereksinim Vardlf.333 Tiim bu

kosullar goz online almdigmdan hava tasimacihgi endustrisinin biiyiik miktarda ve

standardize edilmis dogru bilgiyi zamamnda ve giivenli olarak isleyecek bilgi

teknolojilerine bagimhhgi tartisrlamaz bir hal almaktadir.

Hava tasimacihgi sisteminin bir elemam olarak bir havaalam miikemmel bir

yonetim sistemi olmadigmda kolayhkla kaos ortamma sliriiklenebilecek karmasik bir

yapidir, Bir havaalammn isleticisi birbiriyle iliskili bir dizi karmasik sistem ve kaynagm

btltunlestirilmesinden sorumludur. Bu sistemlerin etkin ve etkili kullarumi ve

koordinasyonunun onemi artan ticari hava tasimacihgi talebi, altyapi yatmmlannm

yuksek maliyeti ve havaalam kolayhklannm genisletilmesi kisrtlan ile birlikte daha da

artmaktadir, Havaalam islevlerinin etkin ve etkili bicimde yerine getirilmesindeki

firsatlar bilgi yonetim teknolojilerinin kullammmda ortaya cikmaktadir. Bu firsatlar

332 Amy Spencer, Chris Brinton and Stephen Atkins, "Decision Support and Information Exchange to
Improve Airport Surface Management", http://www-iwse.eng.ohio-state.edu/philsmith/Pub docs/
0305ISAP-Amy%20paperNEW3.doc, (24.10.2003).
333 Thomas L Seamster and Barbara G. Kanki, "Future of Aviation Operational Information", Aviation
Information Management From Documents to Data. Edited by Thomas L Seamster and Barbara G.
Kanki, (Aldershot, Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2002), s.169.
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ozellikle bilgisayar ag sisternlerinin ve ortak iletisimin gerceklestigi i~ uygulamalannda

acikca gorulmektedir.334 Basanh bir havaalam yonetimi birbirleri ile etkilesim

icerisindeki karmasik bircok farkh havaalam bolumunden farkh uzmanlar tarafmdan

alman kararlann basanli bicimde butunlesmesi ile gerceklesir. Bir havaalamnm

yonetimi icin bilginin havaalam birimleri arasmda etkin bicimde paylasimi

gerekmektedir. Havaalanlan bunu basarmak icin operasyonel, istatistiksel ve finansal

bilginin elde edilmesi, islenmesi ve paylasimi amaclanna hizmet eden donamm, isletim

sistemleri ve aglara dayanan acik bilgi teknolojilerine dayanan bilgi sisternlerini

uygulamaya koymaktadirlar. Havaalam kaynaklanm (insanlar, kolayhklar, donamm ve

bilgi) gunluk bazda birbirine baglama ve butunlestirme amaciyla ileri bilgi ve iletisim

teknolojilerinden yararlanma geregi aYlktu.
335 Havaalamndaki ucuslann emniyeti,

duzenliligi ve etkinligi ile havaalam teknolojilerinin kalitesi arasmda dogrudan bir iliski

bulunmaktadlr.336

Operasyonel bazda bilgi sistemlerini kullanmamn geregine ek olarak gtmumuzde

stratejik olarak da bilgi sistemleri havaalanlan icin bilytik onem arz etmektedir. Bir

biitiin olarak hava tasimaciligi sisteminin hava tasnnacihginm pazar odakh buyumesini

karsilamasi buyuk olcude havaalam altyapismm mevcut kapasitesine baghdir. Son

yillarda bu buyumeyi karsilamak ozellikle cevre ve emniyetle ilgili kisrtlardan dolayi

daha smirh hale gelmektedir. Bunun sonucunda yasanacak talep ve kapasitedeki

uyumsuzluk havaalani operasyonlanmn etkinligi ve seyahat eden halkm alnus oldugu

hizmetin seviyesini olumsuz etkileyen bir yigilma problemini de beraberinde

getirmektedir. Bir havaa1ammn kapasitesi yalmzca krvamh yatmma degil, aym

zamanda havaalam kolayhklannm etkin yonetimine baghdir. Havaalam kolayhklanrun

gereginden erken satin almmasi ya da yenilenmesi gereksiz yatinma neden olabilirken,

bu konuda gee kalmmasi yetersiz islem kapasitesi nedeniyle yolculann yigilmalara

maruz kalmasma ve kolayhklann cok daha sik anzalanmasma neden olacaktir. Bu,

yalmzca hizmet kalitesinin dusmesine ve bakim maliyetlerinin artmasma neden olmakla

kalmaz, aym zamanda ucus gecikmelerine neden olur ve havacihk guvenligini riske

334 J. P. Needham ve E. L. Murphee, Jr., "Information Structure for Integration of Facility Projects at
Operational Airports", Construction Informatics Digital Library, http://itc.scix.net/paper w78-l999
2224.content, (07.08.2006).
335 "Time for TAMS", Future Airports, www.futureairPort.com. (12.05.2005).
336 V. Balanin, V. Shepetov ve V. Stadnychenko, "Quality of Airport's Technologies and Safety,
Regularity and Effectiveness of Flights", The World Congress "Aviation in the XXIst Century",
(Kyiv, Ukraine: September 14-162000).
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atar. Bu nedenle havaalam kolayhklan icin en uygun satm alma ve yenileme

programmm belirlenmesi biiyiik oneme sahiptir.337

Yigilma havaalam isleticilerinin yuz yuze oldugu konulardan yalmzca biridir.

Giiniimiizde havaalam isletmeciligi gitgide daha dinamik, rekabetci, karmasik hale

gelmekte ve ongorulememe ozelligi daha da artmaktadrr. Dolaytsiyla herhangi bir

biiyiik havaalammn gelisimi ve buytunesi biiyiik olcude i~ gercekleri ile uzun donemli

genisleme gereklilikleri ve toplumsal gereklilikleri denge1eme yetenegine bagh hale

gelmektedir. Havaalam isleticisinin faaliyet gosterdigi saghkli ortam hizla

degismektedir. Havaalanlarmm ozellestirilmesi, hava tasimaciligmdaki serbestlesme ve

liberallesmenin havaalanlarma etkileri (uc omeklerde Sabena ve Swissair'in iflaslanmn

etkileri) havaalam isletmeciligine yeni girenlerin varhgi ve son olarak havaalanlanmn

cevrelerine etkilerinin kabul edilebilirligi konusundaki toplumsal gereklilikler bu

degisimin gostergeleridir. Tum bunlarm anlami havaalanlan icin uzun donemli stratejik

planlamanm her zamankinden cok daha karmasik hale gelmesidir. Uzun donemli bir

vizyon ve strateji olmaksizm bir havaalammn bu ortamda ayakta kalmasi guctur,

Politik kararlar orne gin gece ucus yasaklan ya da maksimum giiriiltii seviyesi

talepleri gibi uygulamalarla havaalam operasyon ve stratejileri iizerinde muazzam bir

etkiye sahip olabilir. Ek olarak guntnnuzde havaalanlan ile ilgili paydaslar da

degismektedir. Ozellikle ozellestirilmis havaalanlan icin artik biiyiik hissedar, finansal

perfonnans uzerinde yeni finansal gereklililder getiren finansal piyasalardrr. Bu artan

karmasikhkta ve dinamik kosullar dizisi havaalanlan icin karar destek sistemleri

gereksinimini dogurmaktadir. Karar alma ortammm karmasikhgi ile basa cikmada bir

havaalam karar destek sistemi tutarhhk, hiz ve maliyet gerekliliklerini karsilamahdir.

Gunumuzun i~ cevresi gecmisteki gibi sabit bir master planlamadan kaynaklanan

tutarsizliklan, zaman ahci uyumlastirma cabalanm ve maliyetleri daha fazla tolere

edebilecek bir yapida degildir. Bu amacla havaalam stratejik planlamasmda da karar

destek sistemlerinden yararlamlmasi zorunlu hale gelmektedir.v'''

337 Chang-Ing Hsu and Ching-Cheng Chao, "Scheduling Purchase and Renewal of International Airport
Departure Facilities", Journal of Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 6, (2005),
pp.736-751.
338 H.G.Visser, R.AAWijnen, R.T.H.Chin, W.E.Walker, N.ALang, lKeur, D.Kohse, J.Veldhuis, and
AR.C. De Haan, "The Airport Business Suite: A Decision Support System for Airport Strategic
Exploration", Proceedings of the American Institute of Aeronautics and Astronautics's (AIAA) 3rd

Annual Aviation Technology, Integration, and Operations (ATIO) Technical Forum, (Denver, U.S.A:
2003).
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Tum bu faktorlerle birlikte giinfuniizde havaalanlanmn bilgi teknolojilerine

bagunhhguu artiran diger bir faktor one cikmaktadir. Bu faktor, cahsmanm konusunu

da olusturan, havaalam yonetiminde bilgi teknolojilerine dayanan bilgi sistemlerinden

deger yaratma araci olarak yararlanabilinecegidir, Bilgi teknolojileri, havaalanlan icin

onerilen deger odakh yonetimin odak noktasi durumundaki deger yaratma hedefinin

gerceklestirilmesinde giinfuniiz havaalam yoneticisine en fazla avantaj saglayacak

kaynaklardan biridir. Sekil lri'da Bilgi Teknolojileri Etkilesim Modeli gosterilmektedir.

Kiiresel i~ Cevresi

Sekil 16. Bilgi Teknolojileri Etkilesim Modeli

James A. O'Brien Management Information Systems Managing Information Technology in the E
Business Enterprise (Stll Edition, Boston: McGraw-Hill Irwin, 2002), s.31; Mark Silver, M. Lynne
Markus and Cynthia Mathis Beath, "The Information Technology Interaction Model: A Foundation for
the MBA Course", MIS Quarterly, Vo1.I9, Issue 3, (September 1995), p.361-390.

Sekil 16'da da gorlildiigii gibi giinfuniiz kiiresel is dunyasmda isletmelerin is

stratejilerini, sureclerini, organizasyonel yapi ve killttlrlerini ag butunlesik bilgi

teknolojilerine dayanan bilgi sistemleri ile desteklemeleri musteri ve i~ degeri

yaratmalanrn ve elektronik isletme haline gelmelerini saglayacaktir. Havaalam yonetimi

icin de ayrn modelin gecerli oldugu ve Deger Odakh Yonetim Modeli ile Bilgi

Teknolojileri Etkilesim Modeli'nin birebir ortii~tiigii dtlsunulmektedir.

Havaalanlan faaliyetlerinde yogun bicimde bilgi teknolojilerine bagnnli

olduklanndan cok sayida bilgi sistemi cesitli havaalam faaliyetlerinin
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gerceklestirilmesinde kullamlmaktadrr. Ancak bu sistemlerin birbirinden bagimsiz

cahsmasi stirec odakh bir faaliyet ortammda bircok olumsuzlugu da bereberinde

getirebilmektedir. Bu acidan ticari bir yonetim modelinde bilgi sistemlerirIin

butunlesmesinin onemini vurgulamak uzere oncelikle havaalanlannda bilgi sistemleri

btltunlesmesinin gerekliligi uzerinde durulacaktrr.

3.3. Havaalanlannda Bilgi Sistemlerinin Biitiinlesmesi Gereklillgi

Basanh modem bir havaalammn yonetim ve operasyonlan her zaman karmasik

bir deneyim olmaktadir. Daha once de belirtildigi gibi bir havaalam mukemmel bir

yonetim sistemi olmadigmda kolayhkla kaos ortamma suruklenebilecek karmasik bir

yapidir. Havaalam sureclerinin coklugu ve karmasikhgma paralel olarak

havaalanlannda bilgi teknolojileri uzun yillardir farkh sureclerde kullamlmaktadir,

Havaalam organizasyonlan oldukca genis bicimde farkh uygulama alanlannda

bilgisayar sistemlerinden yararlanmaktadrr.r'" Bugtm uzun yillardir hizmet veren bircok

buyuk havaalam farkh karmasikhk duzeyinde ve cok yogun bilgi sistemlerine

sahiptir.340 Ancak buyuk bir havaalamnda emniyetli ve etkin havaalam operasyonlannm

saglanabilmesinde bu cok sayida otomasyon sistemi arasmda otomatik bilgi degisimi

gerekmektedir. Bugun, yeni havayolu isbirliklerini ve dusuk maliyetli tasiyicilann

baskisi ile havaalam ozellestirmeleri ve el degisikliklerinin birlesimi havaalanlan

arasmda cok daha rekabetci bir cevre yaratmaktadir. Bu ortamda buyumeve kaliteden

odun vermeksizin daha avantajh maliyet yapist ile operasyonel etkinlige gereksinim

duyulmaktadir. Bu da havaalam sistemlerinin daha yuksek duzeyde otomasyon ve

entegrasyonunu gerelctirmekte ve rum havaalam isletmeciliginin daha acik, tutarh ve

zamanh gorunumtmu gerektirmektedir.t" Havaalam faaliyetlerindeki butunlesme

duzeyinin artist ile birlikte faaliyetlerin daha etkin gerceklestirilmesi ve kaynak

tasarrufu olanakli hale gelebilecektir.Y Ozellikle ag sistemleri alanmda bilgisayarlasma

ve iletisimin suregelen yakrnlasmasi organizasyonel etkililik ve verimlililcte artis

acismdan firsatlar vaat etmektedir.343

339 Needham ve Murphee, a.g.e.
340 "Time for TAMS", a.g.e.
341 Ninjiang "Jay" Cheng, "An Integration Framework for Airport Automation Systems", The Mitre
Corporation, 2001, http://ieeexplore.ieee.orgfieI517625/20787/00964256.pdf, (26.03.2004).
342 "Time for TAMS", a.g.e,
343 Needham ve Murphee, a.g.e.
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Ancak uzun yillardrr bilgi teknolojilerine dayah bilgi sistemleri havaalanlannda

kullamhyor olmasma ragmen, bu sistemlerin aralarmda iletisime sahip olmamalan

etkinligin arzulanan ust duzeyde olmasmi engellemektedir.Y" Bu nedenle gunumiizde

havaalanlan kullanrms olduklan bilgi sistemlerini butunlestirmeye yonelmektedirler.

Ancak her ne kadar egilim bilgisayar sistemlerinin daha yiiksek diizeyde bilgi ahsverisi

yapabilme ve birlikte islerlik yeteneginin artmlmasi yonundeyse de bircok havaalamnda

bu butunlesme istenen duzeyde gerceklesmemektedir.I" Bunun cesitli nedenleri

bulunmaktadir. Her seyden once mevcut bir havaalamnda bu sistemler farkh

zamanlarda kuruldugundan bunlan etkin bir bicimde butunlestirmek yeni bir sistemi

kurmaktan 90k daha maliyetli olmakta, bazen de teknolojilerinin uyumsuzlugu

nedeniyle bu butunlesme olanaksiz bulunmaktadir.r" Aynca bu sistemler genellikle

farkh saticilar tarafmdan gelistirilmis ve birlikte islerlige uygun sekilde tasarlanmarms

oldugundan sistem entegrasyonunu son derece karmasik hale gelmektedir.i'"

Bircok havaalam bu aynk sistemlerin birbirlerine baglanmasmda noktadan

noktaya sistem arayuzleri kurmaktadir. Ancak bir kerelik noktadan noktaya entegrasyon

sikhkla problemli olmaktadir. Entegre edilen sistemlerin sayisi arttigmda arayuzlerin

sayrsi idare edilemez hale gelmektedir. Havaalam sistem entegrasyonuna bu taktik

yaklasim siirdurme, gelistirme ve genisletme acismdan guclukler yaratmaktadir. Bu

sistemlerin her birinin isleyisinin birbirinden bagimsiz oldugu bir sistem tasanmi tercih

edilmesi durumunda, tekrarlayan veri girisleri ve kontroller gerekmelctedir. Bu durum

hem operasyonlardaki etkinligi azaltmakta hem de hata olasiligmi arnrmaktadir. Bu

birbirinden ayn baglantilar arasmda parcah durumdaki bilgi depolanmasi ve saklanmasi

gitgide artan rekabetci bir havaalam cevresinde daha yavas karar alma ve daha az etkin

takim cahsmasina neden olmaktadir. Bu durum aym zamanda farkh uygulamalardaki

ortak verilerin tutarsrzhgi riskini de beraberinde getinnektedir. Rekabet ile kin ve

etkinligi encoklama gereksinimi arttikca havaalanlan bu "bolunmus" sistemleri entegre

etmenin daha iyi yontemlerini bulmak zorunda kalmaktadirlar.r'"

344 "Time for TAMS", a.g.e.
345 Needham ve Murphee, a.g.e.
346 "Time for TAMS", a.g.e.
347 Cheng, a.g.e,
348 Cheng, a.g.e,



171

3.4. Biitilnlesik Havaalam Bilgi Sistemi Kavrami

Havaalanlanndaki birbirinden ayn sistem yapismm olumsuz yonlerinin farkma

vanlmasryla havaalanlannda birbirinden ayn donamm ve operasyon sistemlerinin ortak

paylasimh ve erisimli ag sistemleri halinde bnttmlestirilmesini amaclayan Toplam

Havaalam Yonetim Sistemi (Total Airport Management System - TAMS) kavrarm

ortaya anlrmstrr. Bu kavramla bir havaalamnda faaliyetlerin ytirutiilmesi icin gerekli her

tiirlii sistemin merkezi bir veri tabamyla ve birbirleriyle etkilesim icerisinde

buttmlestirilmesi amaclanmaktadir, Bugun dunyada yem kurulan modem

havaalanlannm hepsinde olmasa da bircogunda TAMS genis bicimde uygulanmaktadir.

Yeni havaalanlan icin baslangicta yatmm yapmak ve butunlesik bir sistem kurmak cok

daha kolay olmaktadir, Malezya'daki Kuala Lumpur International Airport (KLIA) 1998

yihnda $165m'hk bir TAMS yatmrru ile faaliyetlerine baslayarak TAMS kavrammm ve

butunlesik bilgi sistemi uygulamalannm havaalanlanndaki oncusu olmustur.I"

Diinya capmda TAMS'l benimseyen havaalam isletmelerinin kullanrms

olduklan butunlesme bicimi ve sistemler birbirinden farkhhk gostermektedir, Bu

durumun temel nedeni havaalam isletmesinin sorumluluk alanlan ve faaliyet

konulanndaki farkhliklardir. Ornek olarak hava trafik hizmetleri de dahil olmak Iizere

hava ve kara tarafim isletme gorevini yerine getiren bir havaalamnda "hava trafik

sistemleri" ile "terminal yonetim sistemleri" ve "apron yonetim sistemleri"nin

butunlestirilmesi ile elde edilen bir TAMS kullamhrken; yalmzca terminal isletmeciligi

yapan bir havaalam isletmesi icin terminal surecleri ile ilgili bilgi sistemlerinin

buttmlestirilmesi ile olusmus bir TAMS kullamlmaktadir. Yine havaalammn havayolu,

yer hizmeti isletmeleri, tedarikciler, ulusal ve uluslararasi kuruluslar ile sistem

butunlesmesine gidip gitmedigi ya da ne derecede gittigi de bu sistemlerin ozclliklerini

belirlemektedir. TAMS genel olarak havaalam sistem entegrasyonunu ifade eden bir

marka haline gelmekte ve havaalam bilgi sistemlerinin omurgasuu olusturma yonunde

ilerlemektedir. Daha once de belirtildigi gibi gunumuzde bir isletmede operasyonel,

taktik ve stratejik acidan basan saglanmasi icin butunlesik bilgi sistemleri bir

tamamlayici olmaktan cikarak isin yapihs sekline donusmektedir. Bu yaklasimla, temel

amacr pazar odakh etkin ve verimli bir yonetim olan deger odakh havaalam

yonetiminde, tum havaalam sureclerini butunlestiren bir entegre bilgi sisteminin

349 "Time for TAMS", a.g.e,
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kullammmm zorunluluk haline gelmesi kacnulmazdir. Sekil 17'de Havaalanz Bilgi

Sistemleri Entegrasyonu Orneg! yer almaktadir. Unutulmamasi gereken nokta bu seklin

bir omek oldugu ve havaalanmm buyuklugu, fmansal yapisi, yolcu hacmi, yonetim sekli

ve felsefesi gibi etmenlere gore entegre edilen sistemlerin farkhlasabilecegidir,

Isletmeden isletmeye farkhhklar gostermekle birlikte bu butunlesmenin temelinde bir

veri yonetim sistemine bagli operasyonel veri tabam ile havaalam yoneticilerinin

ongordugu entegre edilecek altsistemler yer almaktadir. Bu elemanlan aciklamadan

once havaalam bilgi sistemi butunlesmesi tasanmi iizerinde durulmasi yararli olacaktir.

3.5. Btlttinlesik Havaalam Bilgi Sistemi Tasarmn

Karmasik bir havaalam ortammda sistem entegrasyonunun iki temel yonu vardir.

Bunlardan ilki entegrasyon gerekliliklerinin ve bilginin toplanmasi ve yonetilmesi

yaklasimi; digeri ise, fiziksel sistem mimari tasanm ve degerlendirmesine rehberlik

edecek kavramsal entegrasyon sistem mimarisidir. Bu iki yon bilginin entegrasyonu ve

sistem mimarisinin entegrasyonu olarak iki modelde tammlanabilir.F" Bu iki model

birlikte havaalam otoritesine havaalam otomasyon sistemlerinin entegrasyonunun

planlama, tedarik ve bakirm icin "ne" ve "nasil" sorularma yuksek diizeyde yamt

icermektedir. Bunlar aym zamanda gerekliliklerin analizi ve mimari tasanm konusunda

entegrasyon projesine bir temel olustururlar, Entegrasyon projesinin bakim asamasmda

bu cerceve entegre edilmis havaalam otomasyon sistemlerinin kolay bicimde

degerlendirilmesini saglarlar.

3.5.1. Biitilnlesik Bilgi Modeli

Buyuk bir havaalamnm operasyonlan isletme bilgisi ile gerceklesmektedir,

Havaalamnm farkh is birimleri bilgiyi yaratir, donusturur, dagitir ve alman bilgiye gore

islem gerceklestirir. Bilginin entegrasyonu modeli havaalam is entegrasyonunun

gerekliliklerinin ve bilgi degisim gereksinimlerinin tammlanmasi icin gereldidir. Bu

model operasyonlar-arasi bilgi elemanlannm tanimlanmasmdan olusur, Isletme icinde

cesitli birimlerden ve BT biriminden elemanlardan olusan, belirlenmis bir surecle bu

bilgi elemanlanmn tammlanmasi ve bakumm yonetecek bir entegrasyon kontrol

takimmin olusturulmasi onemlidir. Bu model sistem entegrasyon gereklilikleri icin bir

cerceve saglar.

350 Cheng, a.g.e.
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Esasmda bir havaalam sistemini tek bir ortak platformda butunlestirmede veri ve

bilginin entegrasyonu oldukca zorlayicidir. Bazr verilerin 90k farkh kaynaklardan

ahnmasi (devlet kuruluslan, havayolu, ATe, yer hizrneti isleticisi vs.) ve aym zamanda,

verinin ilgililigi ve uygunlugunun zaman icinde hizla degismesi bu uygulamayi

karmasrklastmnaktadir.351

Bir havaalammn tfun operasyon misyonunun yerine getirilmesinde birbirleriyle

isbirligi icerisinde cahsmasi gereken i§ alani fonksiyonlaruiux tarumlanmasi

gerekmektedir. Aym zamanda bu fonksiyonlann yerine getirilmesinden sorumlu i§

birimleri de tammlanmahdir. Ornek olarak bagaj isleme bir havaalanmm i~ alanr

fonksiyonlarmdan biri olup, bagaj isleme hizrneti sunan is birimi tarafmdan otomatik bir

bagaj isleme sistemi kullamlarak gerceklestirilmektedir.

Modem havaalanlarmda i~ alam fonksiyonlannm buyuk cogunlugu bilgisayarla

gerceklestirilmektedir. Genellikle her bir i~ alam fonksiyonunda bilgisayarh otomasyon

sistemi bulunmaktadrr. Bu uygulama sistemleri havaalam operasyonlan ve kaynak

atamalan konusunda bilgi uretir ve/veya tiiketirler.

Bir havaalam operasyonu hava tarafi operasyonlan ve kara tarafi (terminal)

operasyonlan olarak ust duzey is alanlanna da aynlabilir. Bunlarm altmda ise daha

spesifik is alam fonksiyonlanna aynlabilir, ornegin U9U~ bilgi gosterim, bagaj isleme,

kargo isleme, ramp kontrol, bina yonetimi gibi. Bu is alam fonksiyonlarmm, diger i~

alam fonksiyonlanndan hangisine gereksinim duyduklan ve diger is alam

fonksiyonlarma ne saglamalan gerektigini ifade eden entegrasyon gereldiliklerinin

tammlanmasi icin analiz edihneleri gerekmektedir. Analiz sonuclan entegrasyon bilgi

modelinde ifade edilmelidir.

Havaalam is olaylarmm da tammlanmasi gerekmelctedir. Bir i~ olayi bir

havaalamn tfun operasyonlan icin onemli olarak ele almmasi gereken bir olus ya da

durum olarak tammlanabilir. Tipik olarak bir olay, bir i~ alam fonksiyonunda ortaya

cikar ve sonuclan diger is alam fonksiyonunu/fonksiyonlanm etkiler. Bilgi sistemleri

entegre edilmediginde kullamci, ilgili is birimlerinin isleticilerinin tumune sonuclarla

ilgili bilgileri gondermek durumundadir. Entegre bir sistemde ise olayla ilgili sistemler

anmda bilgilendirileceklerdir. i~ olaylan meydana geldiginde tetiklenmis bilgi

351 Daniel Eijgendaal, "Turning Technical Complexity into Operational Ease", Airport 2005 The
International Review of Airport Development, Technology and Management. Editor: Julie Wedd
(London: Sovereign Pub. Ltd., 2005), s.183-184.
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paylasmnnm kullamrm havaalamna onemli yararlar saglayabilir. Uretilen is ve etkinlik

artist, elle islem ve hatalarda azalma ve genel yamt verebilirlik artist bunlardan

bazilandir,

Ornegin, bir ucus gecikmesi diger bircok farkh is alam fonksiyonunu etkileyen

bir is olayidir. Bu olay hava trafik kontrol biriminden kaynaklanabilir ve UC;U~ bilgi

gosterim, ramp, bagaj isleme ve kargo isleme gibi diger bircok fonksiyonu etkiler.

Aym zamanda bu olaylarm tammlanmasi icin veri nesneleri yaratilmahdir.

Ornegin UC;U~ tarifesi bir veri nesnesidir ve UC;U~ numarasi, belirlenmis kalkis ve inis

zamam ve havaalam kodu gibi ozniteliklerden olusur, Veri nesneleri tipik olarak

mesajlar olarak transfer edilir ve havaalam merkezi veri tabamnda toplanabilir.

Tammlanmasi gereken diger bir unsur da havaalani # siirer;leridir. Bir is olayi,

olayi ve ilgili veri nesnelerini baska olay ve nesnelere donusturen bir is siirecini aktive

eder. Bunlar genellikle UC;U~ gecikme, ucak inisi, UC;U~ iptal ve yolcu check-in gibi

ucusla ya da yolcuyla ilgili olaylar tarafmdan baslatihr. Bir havaalam i~ fonksiyonu

genellilde bir havaalam i~ surecinde bir siirec basamagidir. Omegin UC;U~ gecikme olayi

ile baslayan bir silrec, UC;U~ bilgi gosterim, bagaj isleme ve ramp kontrol gibi bircok is

fonksiyonunu icerir, Surec akis diyagrarm havaalam is alaru fonksiyonlannm bir

havaalam olayi meydana geldiginde birlikte nasil faaliyet gdstereceklerinin acik bir

resmini verir. Bircok siirec birden fazla uygulama icermektedir ve bircok uygulama da

yine, bir is alamndaki daha alt duzey fonksiyonlarm gerceklestirilmesini saglayan Kendi

icsel i~ sureclerine sahiptir.

Bir siirec bir i~ olayi ile baslatildigmda surecteki ilgili sistemler uyan ahr ve

olaym verisi veri tabam sunucusunda ya da entegrasyon uygulama sunucularmda yer

alan entegrasyon yazihm bilesenleri tarafmdan teslim edilir.

3.5.2. Btitilnlesik Bilgi Sistemi Mimarisi

Havaalam otomasyonu bilgi teknolojisi altyapisi ile aralannda bilgi paylasirm

gerektiren bircok aynk bilgi altsisteminden olusmaktadir. Diger bir deyisle bir havaalam

bilgi sistemi sistemlerin sistemidir. Boyle bir sistemin gelistirilmesinde kaostan

kacmmak icin sistem mimari modeli onemli hale gelmektedir. Sistem entegrasyonunun

ikinci bileseni olan sistem entegrasyon modeli, havaalam bilgi teknolojisi mimarisinin

planlanmasi ve entegrasyon sistem tasanm ve gelisimi icin bir rehber niteligindedir, Bu

model aralarmda entegrasyon orta katmam (middleware) ve bir Havaalam Operasyonel
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Veri Tabam (AOBD) da bulunan, entegrasyon icin onemli sistem bilesenlerini

tammlamaktadir. Bir AODB ortak havaalam operasyonel verilerinin yiiksek yen

kalitesinde ve gtivenilirliginde merkezi yonetimini saglamaktadir. Entegrasyon orta

katmam ise, sistem entegrasyon hizmetlerini saglamakta ve daha yiiksek

genisletilebilirlik, olceklenebilirlik ve gelistirilebilirlik duzeyinde sistemleri birbirine

baglamaktadir,

Sistem entegrasyon modeli bir dizi amaca ulasacak bicimde tasarlanmahdir. Bu

amaclar, gtrvenilirlik, surdurulebilirlik, gelistirilebilirlik, genisletilebilirlik, olceklenirlik

ve birlikte islerlik olarak siralanabilir. Bunlar isletme faaliyetlerinin etkinligini

artmrken sistem yasam dongusunde maliyetin azaltilmasma da yardimci olurlar. Bu

amaclar aym zamanda btlttmlesik bir havaalam bilgi sisteminin tasimasi gereken temel

ozelliklerdir. Bu ozelliklerin uzerinde kisaca durmakta fayda vardrr:352

Giivenilirlik: Guvenilirlik, bilgi sistemi altyapismm duzgun bicimde islevini

siirdurmesi ve dogru bilgiler saglamasmi ifade etmektedir.353 Giivenilirlik tiim

operasyonel sistemlerde onemli olmakla birlikte bir havaalam evreninde ozellikle

onemlidir. Eger bir major altsistem (ornegin bagaj isleme ya da yolcu check-in sistemi

gibi) anzalamrsa bunun havaalam operasyonlan ttzerindeki etkisi de major olacaktir.

Entegre edilmis bir havaalanmda bircok farkh altsistem birbirine bagh oldugundan, cok

daha fazla is ve stirec kotuye gidebileceginden bu durum daha da onemli hale

gelmektedir. Bu nedenle sistem mimarisi yalmzca merkezi sistemlerin guvenilirligini

saglamakla kalmayip, ayru zamanda bir altsistemdeki herhangi bir anzanm diger

altsistemlerin isleyisini de bozmayacak sekilde tasarlanmahdir. Omegin ucus bilgi

gosterimdeki bir anza yolcu check-in sisteminin faaliyetini durdurmamahdir.

Havaalam operasyonlan birbirini takip eden ve biri digerini baslatan olaylardan

olustugundan, guvenilir bir sistem havaalam faaliyetlerinin basansmi garanti eder. Bu

siralama ve duzen bozulursa havaalam operasyonlan da duracaktir. Bunu onlemek icin

yuksek duzeyde guvenilir bir sistem yeterli olmayip, aym zamanda gerektiginde

operasyonlann elle yapilabilmesine olanak saglayan bir yedek plamn olusturulmasi, test

edilmesi ve uygulanmasi gerekmektedir.

352 Cheng, a.g.e.
353 Stephen Haag, Maeve Cummings and Amy Pbilips,Management Information Systems for the
Information Age, (6th Ed., Boston: Mcgraw-Hill Irwin, 2007), s.327.
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Siirdiiriilebilirlik: Surdiiriilebilirlik, rum sistemin ne kadar kolay bir bicimde

isler halde tutulabilecegini ifade etmektedir. Omegin bir altsisteme giren bir virus en az

maliyetle ve isletme faaliyetleri ile diger entegre altsistemler iizerinde en az etkiyle lnzli

bicimde yok edilebilmelidir. Bir degisiklik gerekliligi en az sayida modulti

etkileme1idir. Gerektiginde yalmzca bir modtil hatta modul icindeki veri nesne1erinin

giincellenmesi olanakh olabilmelidir. Iyi tarumlanrms arayiizler sistemin

surdurulebilirligini artiracaktir.

Gelistirilebilirlik: Gelistirilebilirlik, entegre bir sistemin i~ gereklilikleri ve

teknolojilerindeki siirekli degisimlere uyum saglayabilme yetenegi olarak:

tammlanmaktadir. Aym zamanda esneklik olarak da ifade edilebilen bu ozellik bir

sistemin aym islevi yerine getirebilmesi icin farkh bicimde tasarlanabilirligini de

icermektedir.354 Sistem hiyerarsisindeki her sistem nesnesi arasinda iyi tammlanrrus

arayiizler saglayan hiyerarsik bilesen-tabanh bir acik sistem mimarisi bu amaci yerine

getirebilir.

Her mimari katmandaki sistem bilesenleri ust katmana uluslararasi standartlarda

bagimsiz islevsel hizmet saglarlar. Bir katmanda kullamlan is gerekleri ya da

teknolojide degisim oldugunda katmanm yalmzca ilgili bilesenlerinin degismesi gerekir,

turn diger altsistem ya da bilesenlerde degisiklik gerekmez. Bir servis saglayici isletme

kapamrsa ya da bakim hizmetini durdurursa, yalmzca bu kullamlamaz hale gelmis

bilesenler diger tedarikcilerden alman bilesenlerle degistirilir, Tammlanrms arayuzler

isler oldugu siirece diger sistem bilesenleri bundan etkilenmez.

Genisletilebilirlik: Genisletilebilirlik, ya yeni isletme islevlerinin desteklenmesi

ya da yalmzca mevcut faaliyetlerdeki etkinligin artmlmasi amaciyla sisteme yeni

fonksiyonlann eklenmesindeki kolayhk olarak tammlanabilir. Diger bir deyisle

genisletilebilirlik organizasyonun bilgi teknolojisi altyapisim kokten degistirmeksizin

yeni teknolojik gelismeleri biinyesine katabilme yetenegi olarak tarumlanmaktadir.P''

Gelistirilebilirlik ozelliginde oldugu gibi, genisletilebilirlik ozelligi hem bireysel

altsistemlere hem de entegrasyonu gerceklestiren tum sistem BT altyapisma uygulamr.

Ornek olarak, yeni bir havaalamnda projenin ilk asamasmda yalrnzca 8 altsistem

entegre edilmis olabilir. Ardindan projenin ikinci asamasmda 35 farkh altsistem daha

sisteme eklenebilir. Ornegin, Hong Kong'un $20 milyarlik Chek Lap Kok mega

354 Haag, Cummings and Philips, a.g.e., s. 327.
355 Partridge, Teo and Lim, a.g.e.
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projesinde entegre bilgi sistemleri yalruzca havaalammn ilk asamadaki 35 milyon yilhk

yolcu kapasitesinin gereksinimlerini karsilayacak bicimde degil; aym zamanda elli yilhk

planlannus genisleme gereksinimlerine gore tasarlanrrustir.P" Sistem entegrasyonunu

baslangic mimarisi, izleyen asamalann kolay entegrasyonunda cok onemli hale

gelmektedir.

Olreklenirlik: Olceklcnirlik, sistem performansimn gelistirilmesi icin daha fazla

sistem ya da bilesenin eklenebilme yetenegi olarak ifade edilebilir. Ornek olarak, bir

sunucu farkh uygulama sistemleri arasmdaki mesajlasma gorevini yerine getirmektedir.

Baslangictaki entegre edilmis gruba sonradan cok daha fazla uygulama sistemi entegre

edildiginde mevcut sunucu tatminkar bir mesaj hizmeti saglayamayabilir, Bu darbogaz

eger cok katmanh bir dagitnn sistem yaplSI varsa BT altyapisina daha fazla sayida

sunucu ya da daha giiclti tek bir sunucu eklemnesiyle kolayca cozumlenebilir.

Birlikte Islerlik: Yiiksek diizeyde otomasyon ve bundan dolayi isletme

faaliyetlerinde yiiksek etkinlige ulasmak icin bir sistemdeki bilesenlerin serbestce veri

ahsverisinde bulunabilmeleri onemlidir. Bu, uluslararasi standartlann olusturulmasi ve

izlenmesi ile basanlabilir. Bireysel havaalam altsistemlerine gerekli entegrasyon

hizmetleri saglanarak birlikte islerlik gerceklestirilebilir. Bu konuda onde gelen

sirketlerden hizmet satm almmasi farkh altsistem saglayicilannm kendi sistemlerini

merkezi sisteme entegre etmede standart arayiizlerden yararlanabilmelerine olanak tamr.

Standart ticari olarak kullamma hazir iiriinler (commercial-off-the-shelf - COTS) diger

sistemlerle cok az uyumlastirma gereksinimi ile ya da uyumlastirma gerekmeden

iletisim kurabilmektedirler.

Bu ozelliklerin yanmda butunlesik bir sistem her bilgi sisteminin sahip olmasi

gereken kullamma hazir olma, erisilebilme, yonetilebilirlik, yeterli performans, yeterli

kapasite ve ust duzey guvenlik gibi ozellikleri de dogal olarak ta~lmahdlr.357 Bu

ozelliklerin yukandaki ozelliklerle birlikte isletme icin her biri onemli olmakla birlikte

farkli durumlarda farkh ozellikler one cikmaktadrr. Ornegin, herhangi bir yeni sistemin

gelistirilmesinde vurgu, birlikte islerlik ve olceklenebilitlik iizerinde olmahdlr.358

Isletmenin bilgi teknolojisi altyapisi, bir isletmenin degisen cevresel sartlara ve

artan rekabetci tehditlere tepki olarak neyi yapip neyi yapamayacagmi belirlediginden

356 Chaplin, Dodson and Adams, a.g.e.
357 Haag, Cummings and Philips, a.g.e., s. 326-327; Siirmeli ve digerleri, a.g.e., s.72-73.
358 Partridge, Teo and Lim, a.g.e,
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bilgi sistemi butunlesmesini hedefleyen bir havaalam icin tum bu ozelliklere sahip bir

sistem mimarisinin olusturulmasi onemlidir. Ancak entegrasyonda onemli olanm

isletmenin gereksinim duydugu entegrasyon duzeyi oldugu unutulrnamalidir.

Entegrasyonun bircok yaran olmakla birlikte "spagetti entegrasyon" olarak adlandmlan

gereksiz ve karmasik entegrasyondan da kacmilmasi gerekmektedir.F"

3.6. Blittlnlesik Havaalam Bilgi Sistemi Elemanlari

Daha once de belirtildigi gibi bir havaalam sistem entegrasyonunda havaalanlan

arasrnda farkh uygularnalar soz konusu olabilmektedir. Fakat her durumda bir havaalam

sistem butunlesmesinin merkezinde olmasi gereken yapi, bir veri tabam yonetim

sisteminin odagmdaki merkezi bir veri tabam ile bu veri tabammn birbirine entegre

ettigi uygulama sistemleridir. Bu acidan oncelikle havaalam operasyonel veri tabamnm

uzerinde durulmasi gerekmektedir.

3.6.1. Havaalam Operasyonel Veri Tabam

Havaalam Bilgi Sistemi olarak da adlandmlabilen Havaalam Operasyonel Veri

Tabaru'm (Airport Operational Database - AODB) aciklamadan once veri tabam

yonetimi ile ilgili kisa bir aciklama yapmakta fayda vardir, Daha once de belirtildigi

iizere veri yonetimi bilgi sisteminin en temel elemanlarmdan biridir. Verilerin

toplanmasim, suuflandmlmasim, saklanmasmi ve tekrar kullamlmasim

(sorgulanmasmi) iceren veri yonetiminde; geleneksel yaklastm ve veri tabanz yaklastmi

olmak uzere iki yaklasim bulunmaktadir. Geleneksel yaklasimda her bir uygulama icin

ayn ayn veri dosyalan yaratihr ve saklamrken; <;:agda~ yaklasim olarak nitelenen veri

tab am yaklasimmda her bir uygulama icin birlestirilmis birbiri ile entegre veri dosyalan

kullamhr. Veri tabam yonetim sistemi (VTYS) ise, veri tabammn olusturulmasi,

yonetilmesi ve korunmasmi amaclayan yazihm prograrrudir. Dolayisiyla VTYS, bir

isletmenin veriyi merkezilestirmesine, onu etkin bir sekilde yonetmesine ve saklanmis

olan verilere belli bir amaci gerceklestirmek icin uretilmis yazilimlar olan uygulama

programlarma erismesine olanak saglayan bir yazihm olmaktadir.I'" Bir veri tabam

yonetim sisteminin bu islevlerini yerine getirebilmesinde kullandigi cesitli altsistemler

bulunmaktadir. Cahsma ile dogrudan iliskili olmadigindan bunlar uzerinde durulmasi

tercih edilmemekle birlilcte ustveri (metadata) olarak ifade edilen kavrami havaalanlan

359 Cheng, a.g.e.
360 Siirmeli ve digerleri, a.g.e., 75-77.



180

acismdan aciklamakta fayda vardrr. Cesitli sekillerde tammlanmakla birlikte en temel

anlarmyla ustveri veri hakkmdaki veri/bilgi seklinde tanimlanmaktadrr.i'" Ustveri

merkezi veri tabanmda saklanan verinin bicim ve kisrtlanni tammlar. Ornegin tablolann

ozellikleri, maksimum depolanabilecek veri miktan, guvenlik kisrtlan, butunluk ve

referans kisrtlan gibi veriler iistveridir. Bunun yanmda ustveri aym zamanda entegre

altsistemler arasmda hangi bilgilerin paylasilacagmi ve bu bilginin nasil paylasilacagmi

da icermektedir, Tipik olarak ustveri bir dizi farkli kategorilerdeki havaalam verisi

hakkmda bilgi i<;ermektedir:362

• 0 gunku ucuslann fiili durumu ve havaalam sistemlerinin durumu gibi daimi

olarak giincellenen dinamik/operasyonel veriler,

• Gelecekteki tarifeli ucuslar gibi tarifeli veriler,

• Stand/kapi, check-in kontuan ve karusel gibi kaynaklann verileri,

• IATA ucak tipi, havayolu kodu, havaalam kodu gibi referans verileri.

Veri tabam sistematik erisim olanagi olan, yonetilebilir, giincellenebilir,

tasmabilir, birbirleri arasmda tammh iliskiler bulunabilen duzenli bilgiler toplulugudur,

Bir baska tanmu da, bir bilgisayarda sistematik sekilde saklanmis, programlarca

istenebilecek veri yiguu ~eklindedir.363 Bir havaalam veri yonetim sisteminin

merkezinde operasyonel veri tabam olan AODB bulunmaktadir. AODB havaalam

yonetimi, havayollan, ticari isletmeler ve yolcular icin ucus, yolcu ve perakende sans

verilerini guvenli erisimle butunlestiren bir veri tabamdir. Bu veri tabam ucus bilgi

(FIDS), bagaj isleme (BHS), bina yonetim (BMS) ve kapi yonetim (GOS) gibi her turlu

icsel havaalam sisteminin yamnda; SITA364 ve AFTN365, havayolu sistemleri, hava

361 Bu konuda aynntih bilgi icin bkz. Mehmet Emin Kucuk ve Umut AI, "Metadata Kavrann", Bilgi
Dtinyasr, 2, 2, (2001),169-187.
362 Cheng, a.g.e,
363 http://tr.wikipedia.org!
364 SITA (Societe Intemationale de Telecommunications Aeronautiques): Uluslararasi Havacihk
Haberlesme Toplulugu, havacihkla ilgili her turlu haberlesme ve bilgi hizmetlerinin sunumu icin
havayollan, havaalanlan, resmi kuruluslar ve diger isletmeler icin ortak kullamlabilecek aglar tasarlayan,
gelistiren, butunlestiren; her turlu havacilik bilgi teknolojisinin sunumuna ve kullammma onctiluk eden
ticari bir kurulustur. Hava tasimacihgi sektoru genelinde bu kurulusun sunmus oldugu haberlesme
hizmetlerinin kurulusun adiyla ozdeslestirilerek; SITA olarak ifade edildigi gorulmektedir.
365 AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network ): Mesajlarm ve/veya sayisal bilgilerin aym
veya uygun haberlesme ozelliklerine sahip havacihk sabit istasyonlan arasmda emniyetli, saghkli ve
guvenilir bir sekilde almip verilmesi icin, havacihk sabit servisinin bir parcasi olarak, havacihk sabit
devreleriyle saglanan diinya capmda bir sistemdir. mIMI, http://www.dhmi.gov.tr/dosyalar/baskanliklar/
Ssy/havamuhabere/havamuhabere.asp, (14.12.2005).
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trafik sistemleri ve havacihk veri saglayicilan gibi dissal bilgi sistemleri ile de etkilesim

halindedir.

Veri tabammn en onemli islevi bircok genis kaynaktan gelen bilginin anmda

giincellenerek gerekli sistemlere iletimidir. Boylece tekrarlayan elle veri girisi

azaltilarak hata olasihgi en aza indirilmektedir. Turn sistemlerin aym veri tabanma

baglanmasi ile birbirinden ayn sureclerin arasmda istikrarh bir iletisim ortarm ve

guvenli veri akisi saglanmaktadir. Havaalam operasyonel veri tabam ile master sistem

entegrasyon plam kapsammda cok sayida izleme, kontrol ve bilgi sisteminin kesintisiz

bicimde bir araya gelmesi olanakli hale gelmektedir. Tek ve stirekli bicimde

gtmcellenen bir AODB bir havaalanmm isletimi icin kritik bilgi havuzu islevi

gormektedirr''" Merkezi olarak yonetilen bir veri tabam yuksek veri kalitesi, azaltilmis

kaynak tuketimi ile daha etkin sistem ve isletme faaliyeti faydalanni saglamaktadir.i'"

AODB 'nin bashca ozellikleri su sekilde siralanabilirr'I"

• Havaalam operasyonel verilerinin tumu icin merkezi bir arsiv islevi gorme,

• Dissal ve icsel veri saglayicilan ile arayuzleri yonetme,

• Plan1ama, operasyon, cevre ve sans sistemleri ile etkilesim,

• Faturalama, analiz ve yonetim raporlan icin veri saglama,

• Kullanicilar, diger sistemler ve kamuoyu icin tutarli ve dogru veri saglama,

Esasen AODB 'nin yalmzca verilerin tutuldugu veri deposunu degil, aym

zamanda tum veri tabam yonetim sistemini ifade edecek sekilde kullaruldigr da

gorulmektedir. Buna gore AODB havaalam operasyonel ve tarihse1 verileri icin

merkezilestirilmis veri yonetimi saglamakta ve merkezi bir veri havuzu ile veri tabamna

erisim ve besleme icin araclar sunmaktadir, Havaalam operasyonel ve tarihsel verileri

icin veri hizmeti ve veri hizmetinin kullammim tammlayan ve bu kullamma yardrmci

olan ustveri (metadata) hizmeti olmak uzere iki tip hizmet sunmaktadir.l'"

Havaalam operasyone1 veri tabamnda btrtunlestirilmis sistemler, havaalammn

hem gunluk operasyonlanru gerceklestiren hem de yonetsel kararlara destek olan

sistemleri icermektedir. Esasen operasyonel bir veri tabam gereksinim duyulan bilgileri

366 Richard Chaplin, Terry Dodson, Thomas G Jr Adams "Hong Kong's New Airport is a Model of
Integration", InTech, Nov, 1997. http://www.findarticles.com. (12.12.2005).
367 Cheng, a.g.e,
368 Robert Zimmerman, "Helping Airport Partners Communicate Together", Aviation Informatics, Vol.
11, 1s.3, (Sep. 2001), www.attis.com/aviainfo/sept2001mag.pdf. (24.10.2003).
369 Cheng, a.g.e.
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icermesine karsin; bu ortamda bilgi, is zekasi olarak ifade edilen bicimde orgamze

edilmis degildir, Bu acidan veri tabam uygulamalarmm bir sonraki asamasi olarak

isletmeler veri ambarlan ve bu ambarlardan bilgileri cikartacak veri madenciligi

araclanm kullanmaya yonelmektedirler, Veri ambarlan, is analiz islemleri ve karar alma

faaliyetlerini destekleyen is zekasi yaratmak amaciyla farkli operasyonel veri

tabanlarmdan harmanlanan bilgilerin mantIksal bir bicimde bir araya getirildigi veri

depolandtr.V'' Amac dogrultusunda kullarulamadrgi surece kendi basma degerli

olmayan biiyiik miktardaki verilerin saklanmasmda kullamlan veri ambarlan, geleneksel

sorgulama ve raporlama yontemlerinin yam sira, veri madenciligi ve cok boyutlu

cozumleme gibi guclu veri cozumleme teknikleri icin altyapi saglar, Bu tekniklerin

kullamlmasi sayesinde, karar venne surecinde gerekli olan bilgiye daha kolay erisim

saglanabilmektedir.V' Bir veri tabam cevrimici islem siirecleme islevini desteklerken;

veri ambarlan cevrimici analitik surecleme ile karar alma islevini desteklemektedir.372

Veri madenciligi ise, veri tabanlarmdaki bu buyuk miktarda veri icinden gelecekle ilgili

tahmin yapilmasmi saglayacak bagmti ve kurallarm bilgisayar programlan kullanarak

aranmasldrr.373

Deger odakli bir modeli benimseyen bir havaalammn bilgi sistemi

butunlesmesine .dogrudan karar destegi sunan boyle bir sistemin bulunmasmda yarar

gorulmus ve omek entegrasyon modeline dahil edilmistir, Bu kapsamda

degerlendirildiginde gene1 olarak entegre bir havaalamnda en azmdan iki fizikse1 veri

tabam kurulmaktadir: operasyonel veri tabam ve bir veri amban. Operasyone1 veri

tabam tipik olarak cevrimici islem sureclemede ve 0 an gereksinim duyulan ya da yakm

gelecelcte gereksinim duyulacak bilginin tutulmasmda kullamlmaktadir, Veri amban ise,

operasyonlarm tum tarihsel verilerini tutmalcta ve karar alma ve analiz islevlerini

desteklemektedir. Veri amban ile operasyonel veri tabam arasmda bazi farklar

bulunmaktadlr:374

370 Haag, Cummings and Phillips, a.g.e., s.140.
371 Fatih Aydogan "E-Ticarette Veri Madenciligi Yaklasimlariyla Musteriye Hizrnet Sunan Akilli
Modiillerin Tasarirni ve Gerceklestirmi", (Yaymlanmanns Yiiksek Lisans Tezi, Hacettepe Universitesi
FBE Bilgisayar Muhendisligi ABD, 2003), s.34.
372 Haag, Cummings and Phillips, a.g.e., s.141.
373 Aydogan, a.g.e., s.8.
374 Cheng, a.g.e.



183

• Saklanan verinin miktan: Operasyonel veri tabarunda yalruzca guncel ve

yakrn gelecekle iliskili veriler tutulurken tum tarihsel veriler veri ambarmda

saklanmaktadir.

• Giivenilirlik seviyesi: Operasyonel veri tabaru tum entegre uygulamalar

tarafmdan kullamldigmdan veri ambarma gore yak daha yuksek guvenilirlik

seviyesine sahip olmahdir.

• Cahsma modeli: Operasyonel veri tabani surekli bicimde ve aym anda

gerceklesen yak sayida kucuk islem sureclemesine sahiptir. Buna karsm veri

ambarmda daha az ve daha surec-yogun sorgulamalar yer almaktadir,

3.6.2. Havaalam Bilgi Sistemi Modiilleri

Altsistemler olarak da adlandmlabilen bu moduller bir havaalanmm gunluk

operasyonlanm desteldeyen havaalaru uygulamalandrr, Sikhkla aym UyU~ bilgisi ve

havaalaru kaynak bilgisini kullanmalarma ragmen bunlar bagimsiz sistemlerdir. Farkh

sistemler arasmda veri tutarsizhgi ile sonuclanabilecek sekilde farkh kanallardan bu

bilgileri elde edebilirler, Merkezi havaalaru bilgi yayihmi ve kalite kontrolu saglayan

AODB ile havaalarunda bir uctan digerine veri tutarsizhgi en aza indirilmis olur. Her bir

altsistem belirlenmis zaman arahklarmda kendi yerel verilerini AODB ile yeniden

senlcronize edebilir. Havaalaru altsistemleri genellikle havaalaru i~ fonksiyonlarma

paralel olup; UyU~ bilgi gosterim sistemi, bagaj isleme sistemi, kapi yonetim sistemi,

guvenlik sistemi gibi isimler almaktadrr.V''

Havaalaru bilgi sistemleri de, diger isletmelerde oldugu gibi, isletme islevlerine

gore veya operasyonel ya da yonetsel islev gormelerine gore simflandmlabilmektedir.

Ancak daha once de belirtildigi gibi aslmda operasyonel sistemlerin yonetim destek

islevleri mevcuttur ve aym sekilde yonetim destegi saglayan sistemler de dogrudan

gunluk operasyonlan desteklemekte kullarulabilmektedir. Dolayisiyla havaalan1an icin

isletme islevleri arasmda capraz baglantilara izin veren matris bilgi sistemi yapist daha

dogru bir yaklasim olarak dusunulebilir, Aynca, daha once de belirtildigi gibi bir

havaalarum diger isletmelerden ayiran temel ozellikler operasyonlardan

kaynaklanmaktadir. Bu acidan daha once ayrmtih olarak aciklandigmdan ve

havaalanlan icin buyuk farkhhk arz etmediginden finansman, muhasebe, insan

kaynaklan ve pazarlama islevsel bilgi sistemlerinin cahsmanm bu bolumunde tekrar ele

375 Cheng, a.g.e,
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almmasi gerekli gorulmemistir. Bunun yenne havaalam acismdan farki yaratan

operasyonel bilgi sistemleri aynntili incelenecektir. Bu sistemler oldukca aynntih

olarak ele almacagmdan ve butunlesik bilgi sistemi yapist olmaksizm da bu sistemlerin

havaalanlarrnda kullammi olanakli oldugundan ayn bir bashk altrnda ele almmasi tercih

edilmistir.

Havaalam operasyonel veri tabam ile butunlesik hale getirilecek operasyonel

sistemler daha once de belirtildigi gibi farkhhk gosterebilmektedir. Bu acidan bir

havaalanrnda faaliyetlerin gerceklestirilmesinde kullamlan sistemler genel olarak

siralanmis, bunlardan ozellikle terminal isletmeciliginde kullamlan ve havaalam

isletmeciligine ozel olanlar aynntih sekilde aciklanmistir.

Bu sistemler su sekilde siralanabilir:

• Bina Yonetim Sistemi,

• Ucus Bilgi Sistemleri,

• Giivenlik Sistemleri,

• Check-in Sistemleri,

• Enerji Yonetim Sistemi,

• Iletisim Sistemleri,

• Bagaj Yonetim Sistemi,

• Ramp Yonetim Sistemleri,

• Cografi Bilgi Sistemleri,

• Gelir Yonetim Sistemleri,

• Yonetim Bilgi Sistemleri,

• Kaynak Yonetim Sistemleri,

• Ag Uygulamalan.

Bu sistemlerinin her birinin aynntih aciklamasma yer verilecektir.

3.6.2.1. Bina Yonetim Sistemi

Bina otomasyon sistemleri olarak da adlandmlan bina yonetim sistemi (Building

Management System - BMS) yalrnzca havaalanlarrnda degil, diger bircok buyuk

binamn yonetiminde de kullamlmaktadir, Bina yonetim sistemi, bir yapida veya tesiste

kullamlan, bilinen otomatik kontrol sistemlerinin (isitma, sogutma, havalandirma ve

iklimlendinne kontrol sistemleri) yam sira kontrol edilebilir diger parametrelerin ve
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olaylann (aydmlatma kontrolu, guc kontrolii, asansor kontrolii, zaman programli

kontroller, kullamci yogunluguna gore enerji kivamhhgi vb.) tek bir merkezden veya

dagrtilnus noktalardan izlenmesine ve kontrol edilmesine olanak saglayan sistemdir.I"

Bir bina yonetim sistemi kapi, pencere gibi "pasif" elemanlann yanmda kendi alanlanm

kontrol eden bilgisayar tenninalleri, mobil iletisim araclan ve mikro islemciler gibi

"akilh" elemanlardan olusan cok genis bir sistemdir.I" Bu sistemlerin bina kontrolii,

bina bakim ve korumasi ve enerji korunumu gibi temel fonksiyonlarmm yamnda

yonetsel acidan onemli bir digerislevleri ise, enerji kullamm ve maliyet verilerinin

kayrtlanmn tutulmasma ve izlenmesine olanak tarumasidir.V''

Bu tiir bir sisteme sahip binalar "akilh bina" olarak da adlandmlmaktadir. Bir

binanm akilh bina olarak tammlanabilmesi icin birtakim ozelliklere sahip olmasi

gerekmektedir: 379

• Karth gecis sisteminin, iklimlendirme, havalandirma, yangm algilama,

alarm, giivenlik, aydmlatma ve asansorlerinin de akilh sistemler olmasi,

• Binanm tek noktadan kontrol edilmesi ve yonetilmesi,

• Sistemin binanm icindeki kisileri tamyabiImesi,

• Gecis teknolojisinin giivenlik teknolojisiyle entegre olmasi,

• Tum teknolojilerin birbiriyle entegre cahsmasi,

• Kullamlan teknolojinin gelecekte de kendi kendini etkin kilabilmesi,

• Projenin sabit olmamasi, tasanmin degisime uygun sekilde yapilmasi,

• Koruma ve emniyetin on planda tutulmasi,

• Mekanik sistemin her yonuyle gereksinimleri karsilamasidir,

Akilh bina ozelliginde bir havaalam terminali icin bina yonetim sistemi,

havaalammn buyuklugune ve yatmm miktanna bagh olarak farkli alt sistemlerden

olusur. Temel olarak bir terminal bina yonetim sistemi terminal icerisindeki asansor,

yiiriiyen bant ve merdiven gibi sistemlerin durum ve anzalannm izlemnesi ile

376 Okan Toker, EMO Dergi-TMMOB Elektrik Miihendisleri OdaSI Dergisi, "Giivenlik Yonetim
Sistemleri ve Diger Yonetirn Sistemleri ile Entegrasyon", Sayi: 410, http://dergLemo.org.tr/
altindex.php?sayi=41O&yazi=146, (08.09.2006).
377 Domenico Cotroneo, Patrick Nixon, Stefano Russo ve Domenico Vele, "Object-oriented Design of an
Intelligent Building Management System", http://wpage.unina.it/cotroneo/dwnd/SCI2000.PDF.
(11.10.2005).
378 G. Lowry, "Factors Affecting the Success of Building Management System Installations". Building
Services Engineering Research & Technology, Vol. 23, Is. 1, (Apr 2002), p. 57.
379 Niliifer Goziitok, Capital, "Tiirkiye'nin En Akilh Binalan", (1 Aralik 2005).
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aydmlatma sisteminin gun isigma bagh olarak otomasyonunu yapan noktalardan olusan

bir sistemdir. Sistemin merkezinin havaalam operasyon merkezinde olmasi ile

terminalin tum teknik ve isletme ile ilgili islevleri izlenerek gerekli mudahalelerin

yapilmasi olanakh hale gelmektedir. Aneak havaalam sureclerinin karmasikhgi siradan

bir bina yonetim sistemi yerine cok daha farkli alt sistemlerin de butunlestirildigi bir

yapiyt zorunlu kilmaktadir, Havaalanlan icin gunluk operasyonlannm akicthgmm ve

kesintisizliginin saglanmasi icin entegre sistem kontrolu basanmn temel sartlanndan

biridir. Her biri yiiksek duzeyde teknik ozelliklere sahip olan cok sayida altsistem

entegre bir kontrol sistemini gerektirmektedir.380 Havaalanlan arasmda bina

otomasyonu ile btitunlesik farkh sistemler ya da farkh butunlesme bicimleri olmakla

birlikte, genel olarak bir terminal bina yonetim sistemi su alt sistemlerin

butunlestirilmesinden olusmaktadir:

• Yangin Uyan Sistemi,

• Saat Sistemi,

• Yoleu Ulasim Sistemleri,

• Aydmlatma Sistemleri,

• iklimlendirme Sistemleri,

• Diger Sistemler.

Yangm Uyari Sistemi: Bu sistem terminal genelinde olasi bir yangmi hizla

algilayan erken uyan ve alarm sistemidir. Alarm yonetim sistemleri olarak da

adlandmlan bu sistemler yangm algilama, ihbar, bina bosaltma uyan ve kontrol

ile sondurme kontrol sistemlerinin bir merkezden veya dagrnlnus noktalardan

izlemnesi ve kontroliine yonelik sistemlerdir.381 Sistem yangin algilama, yangm

uyan ve yangm sondurme gibi cesitli alt sistemlerden olusmaktadir. Terminalin

cesitli noktalanna yerlestirilmis cok fazla sayida detektorden bilgi alarak sesli ve

I§OOI eihazlar yardnmyla uyan yapilmaktadir. Bunun sonueunda da gelistirilmis

sulu ve gazh sondurme sistemleri otomatik olarak devreye girer. Yangm

algilama sisteminin devreye girmesi ile yangm bolgesine ait duman perdeleri

duserek dumamn yayilmasi engellendigi gibi, bolgedeki aeil C;lkI§ kapi kilitleri

380 Mark Ancevic, "Intelligent Building System for Airport", ASHRAE Journal, (Nov 1997), p.31.
381 Taker, a.g.e.
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serbest kahr ve asansorler sistemde onceden tammlanrms katlanna giderek

kapilan acihr ve beklemeye girerler.

Saat Sistemi: Terminal icerisinde ve ucusla ilgili sistemlerin eszamanli ve

uyumlu olarak faaliyetlerini siirdiirebilme1erinde zaman senkronizasyonu cok

onemlidir. Terminal icerisinde genellikle hem analog hem de dijital gosterimli

saatler kullamlmaktadrr. Saatler bir merkezden kontrol edilmekte olup; merkezi

Unite uydu ile surekli haberleserek GMT382 saat sistemini izlemektedir.

y oleu Ulasim Sistemleri: Havaalanlan ve terminaller buyuk yapilardir ve

yolculann ellerinde bagajlanyla birlikte uzun mesafeleri yiiriimeleri

gerekmektedir. Dolaytsiyla ozellikle buyuk terminallerde ve birden fazla

terminali iceren havaalanlannda yolcunun bir noktadan digerine erisimini

kolaylastirmak icin hareketli sistemler kullamlmasi gerekmektedir. Bu durum

hem giivenlik ve emniyet hem de yolcu memnuniyeti actsmdan onemlidir, Bu

hareketli sistemler genel olarak yolcu, yuk ve agir bagaj tasima asansorleri,

yiiriiyen bantlar ve yiiruyen merdivenler seklinde, hidrolik ya da mekanik

sistemlerdir. Ancak yiiriiyen bantlar ve merdivenler iizerinde, sistemlerin

kullarulmadiginda otomatik olarak uyku moduna gecmelerini saglayan bir enerji

tasarruf sistemi bulunmasi enerji maliyetlerinin azaltilmasi acismdan onemlidir.

Aydmlatma Sistemleri: Havaalanlanmn her bolttmu icin gece ve gunduz

aydmlatmasr hem UyU~ ve yer emniyeti actsmdan hem de guvenlik acismdan

onem arz etmektedir. Terminal ici ve disr ile apron alanlanrun uluslararasi

havacihk standartlanna gore aydmlatilmasi gerekmektedir. Yalrnzca terminalle

simrh olmayip tum havaalamrn kapsayan bina yonetim sistemlerinde pist ve

apron aydmlatmalan da otomasyonla gerceklestirilmektedir, Kullamlan ust

duzey yazilunlarla bu sistemler, UyU~ plamndaki tarife bilgisine bagli olarak

ucak inis ve kalkis saatlerine gore ucak bekleme alanlanndaki aydmlatmayi

otomatik olarak planlayabilmektedir.P'' Bu sistemlerin bilgisayara dayah

merkezi bir sistemden kontrol edilmesi ve uygun bolumlerde otomasyona

382 GMT (Greenwich Mean Time): Greenwich Ana Zamam. Greenwich'ten gecen meridyen baslangic
meridyeni kabul edilerek buna gore tum dtmyadaki saat ayarlamasi yapilmaktadir, Bu saat, 0 yerlesim
biriminin Greenwich'e gore doguda ya da banda olusuna gore yerel saatten farkhhk gosterir. Havacihkta
da operasyonlarda birligi saglamak amacryla GMT saati kullarulmaktadir.
383 Ancevic, a.g.e.
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gecilmesi hem emniyet ve guvenlik hem de maliyet tasarrufu acismdan fayda

saglamaktadir.

Iklimlendirme (HVAC) Sistemleri: Bu sistem temel olarak iiC; elemandan

olusmaktadir:

• lSI Sistemi: Steak su ttretimi ile klima santrallerinin ve tiim terminalin

steak su gereksinimini otomatik kontrol ve otomasyonla saglayan

sistemlerdir.

• Sogutma Sistemi: Sogutma kuleleri ve klima santrallerinin soguk su

gereksinimini otomatik kontrolle ve otomasyonla saglayan sistemdir.

• Havalandirma Sistemi: Klima santralleri ve fanlar otomatik kontrol ve

otomasyonla terminalin havalandrrma gereksinimini karsilamaktadir,

Diger Sistemler: Bina yonetim sistemine bagh olarak bir terminalde gereksinim

duyulan baska sistemler de bulunmaktadir. Su temini sistemi, atik su antma

sistemi, cop top lama ve kati atik imha sistemi, sihhi tesisat sistemi, LPG sistemi

gibi sistemler terminal binasmm cesitli gereksinimlerini karsilamak iizere

kurulur ve isletilirler.

Daha once de belirtildigi gibi gereksinimlere ve planlanan sistemin ozelliklerine

gore farkh sistemler de bina yonetim sistemi tarafmdan kontrol edilebilir. Ornegin

Mtmih Havaalam'nda, havaalanma kendi araclanyla gelenler sensor kontrollu sinyaller

yardirmyla sistem tarafmdan bulunduklan yere en yakm bos park yenne

yonlendirilmektedir.Y" Boylece musteri memnuniyeti isaglanmaktadir. Akilh binalar

sahip olduklan ozellik ve avantajlarla enerji, zaman ve isgucunden tasarruf saglarken

cahsanlara da guvenli, saghkli ve keyifli bir cahsma ortami sunmaktadirlar. Akilh bina

teknik olarak yapim maliyetini %20 oranmda artirmakla birlikte Turkiye'de 15-20 yil

icinde bu maliyetin geri donusu saglanabilmektedir.385 Bina yonetim sistemlerinin temel

avantajlan dusuk isletme giderleri, yiiksek guvenlik standartlan ve bireysel konfor ayan

olarak siralanabilir. Havaalanlarmda da bina yonetim sistemleri ile yuksek duzeyde,

standart konfor ve rahatligm yamnda maliyet tasarrufu ile emniyet ve guvenlik amaclan

gerceklestirilebilmektedir.386

384 Ancevic, a.g.e.
385 Goziitok, a.g.e.
386 Ancevic, a.g.e.
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3.6.2.2. Uf;U~ Bilgi Sistemleri

Terminal icerisinde ucusla ilgili gorsel ve isitsel bilginin hem yolculara ve hem

de havaalanmda faaliyet gosteren taraflara duyurulmasi amaciyla kullamlan

sistemlerdir. Bu kapsamda ucus bilgi gosterim ve duyuru sistemleri asagida kisaca

aciklanmistir.

Ueus Bilgi Gostertm Sistemleri (Flight Information Display Systems 

FillS): Bu sistem gercek anlamda havaalam yonetim sisteminin on yiiziinii

olusturmaktadir. Giden ve gelen yolcular, karsilamaya ve ugurlamaya gelenler

icin ucuslann statusu ve kontuar, kapi, bagaj karuseli387 yerlesim bilgisi gibi

bilgilerin sunulmasi gereklidir. Dunya capmda bu bilgi terminallerde mekanik,

elektromekanik ya da elektronik bilgi gosterim panolan ile yapilmaktadir, Son

zamanlarda ise, Gorsel Gosterim Sistemleri (VDUs) yardumyla terminalin pek

cok noktasmda ucus bilgisi sunulabilmektedir.388 FillS'ler, ag temeline gore

cahsan sistemlerdir ve isletmen terminaller ile ucus bilgisinin duyuruldugu uc

merkezlerden olusur, Isletmen terminalleri ucus bilgileri yonetimi, logo tasannu,

duyuru ve telefon yamtlama islemleri icin kullamhr. FIDS, gerekli tamm ve

tariflere gore ucus bilgisinin iletisim agi ile sahadaki renkli yolcu monitorleri,

personel monitorleri ile diger gostergelerde goruntulenmesini saglayan

sistemdir. Bu sistemlerdeki bilgiler diger sistemler tarafmdan girilir, arayuzle

almir ya da tetiklcnir.i'"

Gunumuzde FIDS'de kullamlan ileri teknoloji kod paylasimh logo ve

ucus numaralanmn, cok bolumlu havaalanlanmn aym anda farkli dillerde check

in, gidis, gelis, kapilar ve bagaj karusel ekranlannda gosterimine olanak

tarumaktadir.Y'' Son yillarda musterinin oneminin farkma vanlmasiyla FIDS

uzerinde daha da fazla durulmaya baslanrmstir, Bu sistemlerin yolculara acik,

okunabilir ve gercek zamanh bilgiler SUflIDaSl ve yolcu akisma uygun bir yerde

konumlandmlmasi gereklidir. FIDS'lerin onerni 11 Eylul saldmsmdan soma

387 Bagaj Karuseli (Carousel): Giden bagajlarda ucaga aymna isleminin, gelen bagajlarda ise yolcuya
bagajmm tesliminin gerceklestirilmesi amaciyla iizerine bagajlarm yerlestirildigi snrekli hareket halindeki
doner mekanizma.
388 Ashford, Stanton and Moore, a.g.e., s.244.
389 Tetikleme (Trigger): Bir tablo iizerinde belirli bir olaya bagh olarak tetiklenip cahsan SQL kodlandir,
Bu kodlar, tabloya veri eklendiginde, silindiginde ve tablodaki veri guncellendiginde otomatik cahsir.
390 R. C. Goold, "Airport Management Systems for the 21st Century", Airports International,
http://www.airport-int.com/categories/airport-management-systems/airport-management-systems-for-the
2Ist-century.asp, (04.01.2005).
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yeni ve siki guvenlik onlemleriyle daha da artnus, daha fazla izleme, daha fazla

sayida ekran ve daha guvenli sistemler gerekli duruma gelmistir,391

Duyuru Sistemi: Terminal ve ilgili birimlerinde yolcular, ugurlamaya ve

karsilamaya gelenler ve havaalam cahsanlan gibi bircok tarafm bilgilendirilmesi

amaciyla duyurular yapilmasi gerekmektedir. Ucus, kapi, karusel vb. bilgilerdeki

degisiklik; gecikme ve inis bilgileri, boarding isleminde gelmeyen yolcu ismi

gibi duyurular kurulan duyuru sistemi ile yapilmaktadir, Bu tur bir duyuru

sistemi, herhangi bir durumda gerekli bilgilerin tum taraflara ulastmlabilmesini

olanakh kilacak sayida hoparlore sahip olmahdir.

3.6.2.3. Giivenlik Sistemleri

Havaalam guvenliginin saglanmasi havaalam yonetiminin en onemli

islevlerinden birisidir. Bu amacla icsel ve dissal guvenlik sistemleri olusturulmaktadir.

Genel olarak terminal guvenliginde kullamlan sistemleri islevlerine gore ue; bashk

altmda incelemek olanaklidir, Bunlar; izleme ve kontrol sistemleri, gecis kontrol

sistemleri ve tespit sistemleridir. Bu sistemlerin iizerinde kisaca durmakta fayda vardir,

a) izleme ve Kontrol Sistemleri: Bu sistemler havaalam ic ve dis

mekanlanndaki tum olaylan ve kisileri amnda izlemek tizere gelistirilen goruntu

kaydedici ve aktanci sistemlerdir. Bunlar sabit ya da hareketli kamera sistemleri

seklinde olabilmektedir. En yaygm kullamlani kapah devre televizyon sistemidir.

Kapah Devre Televizyon Sistemi (Closed Circuits Television System 

CCTV) : Havaalam genelinde sabit ve hareketli kameralardan olusan bir kapah

devre televizyon sistemi kurulmasi havaalamnm guvenligi acismdan onemlidir,

Elde edilen goruntuler fiber optik kablolar yardumyla resmi guvenlik birimlerine

ve havaalammn ozel guvenlik birimlerine tasmarak izlenmektedir.

b) Gel;i~ Kontrol Sistemleri (Access Control Systems - ACS): Erisim kontrol

sistemleri olarak da adlandmlan gecis kontrol sistemleri kapilar, turnikeler ve bariyerler

gibi gecis noktalannda, pinli ve sifreli tip cihazlar, kart okuyucular, parmak izi

okuyucular, g6z iris okuyucular, yuz tamma cihazlan gibi cihazlarla gecis izninin

kontrollu olarak verildigi sistemlerdir. Kullamciya ozel tammlanrms sifre, kart, etiket,

391 Michael Hunter, "Who Needs Information?", Passenger Terminal World 2002, (2002), s.152-154.
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parmak izi veya iris kayrtlan, veri izleme ve kontrol merkezinde hangi zaman diliminde

hangi bolgelere girebilecegi bilgilerine gore programlamr. Bu sayede kullamcmm

istenmeyen bir zamanda istenmeyen bir bolgeye girmesi engellenir. Kisinin hangi

zaman dilirninde yapinm hangi bolgesinde oldugu izlenebilir ve kaydedilebilir. CCTV

sistemi ile btrttmlesik calistigmda belirli gecis noktalannda kullanici goruntusu ile

kaydedilmis gortmtu kontrol edilerek dogrulamah gecis izm verilebilir.392

Havaalanlannda kullamlan bashca gecis kontrol sistemleri karth gecis sistemleridir.

Karth Ge~i~ Sistemi: Terminal biinyesinde bulunan kapilann gtrvenlik

yetkilerine gore cahsmasmi saglayan bir sistemdir. Tum havaalam gtivenlik

sisteminin onemli bir parcasi olarak Kartli Gecis Sistemi havaalamnm cesitli

gecis noktalanna yerlestirilmis kart okuyucular ve klavyelerden olusmaktadir,

c) Tespit Sistemleri: Bu tip cihazlar, disandan iceriye gizlice sokulmak

istenebilecek, silah, patlayici veya tehdit unsuru materyaller ile ucus esnasmda

tasmmasi ucus emniyetine tehlikeye atacagmdan ya da gumruk acismdan yurtdisma

cikisi yasaklanrms bulunan maddelerin tespit edilmesi icin kullamlan cihazlardir.

Havaalamnda kullamlan tespit sistemlerinin basmda Patlayici ve Patlayici Dtizenek

Tespit Sistemleri, X-Ray kapi ve el dedektorleri gelmektedir.

Patlayrci ve Patlayicr Diizenek Tespit Sistemleri (Explosive

Detection/Explosive Device Detection Systems - EDSIEDDS): Bunlar bir

bagajm uretim materyali ne olursa olsun bagajm icerisindeki patlayici

madde/patlayici madde duzenegini tespit ve dolayisiyla alarm yetenegine sahip,

farkh teknolojilerin kombinasyonundan olusan ve asamali bir guvenlik kontrolu

yapan sistemlerdir ve ust duzey guvenlik saglamaktadir.

X-Ray Kapi ve EI Dedektorlerl: Yolcu terminallerinde yolcu ve personel gecis

kapilan ile hava-kara tarafnu ayiran yerlerde ust ve bagaj guvenligini saglamak

icin kurulmus cihazlardir. Kargo terminallerinde ise gelen ve giden kargolann

guvenlik kontroliinden gecirilmesi amactyla cok daha buyuk boyutlu X-Ray

cihazlan kullamlmaktadir, Bagaj kontrolu icin kullamlan X-Ray cihazlan, ust

kontrolu icin kapi dedektorleri, bomba koklama dedektorleri ve aynca el ile

kontrol icin detektorler de guvenlik icin kullamlan donammlardan bazilandir.

392 Taker, a.g.e.
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3.6.2.4. Check-in Sistemleri

Check-in sureci genellikle havayollan ya da yer hizmeti isletmelerinin

sorumlulugunda olmakla birlikte havaalanlan tarafmdan gerceklestirilmesi de soz

konusu oldugundan ve check-in sureciyle diger havaalam sureclerinin ic ice olmasi

nedeniyle bu sistemler de toplam havaalam yonetim sistemlerinin bir parcasi olarak

dusunulmektedir. Normal olarak havaalanlan check-in surecinde havayollarma ya da

yer hizmeti isletmelerine kontuar tahsisi yapmakta ve 0 kontuardaki bilgisayar check-in

yapan isletmenin kullanimma sunulmaktadir, Bu amacla havayollan ya da yer hizmeti

isletmeleri kendilerine ait cesitli sistemler kullanmaktadir. Ancak gunumuzde ortak

kullamm fikrinin benimsenmesi ile check-in islemlerinin kolaylasmasi ve sfuecin

Iuzlanmasi saglanabilir, Bu konudaki en onemli gelisme "ortak kullammh terminal

donammi (CUTE)" sistemini gelistirilmesidir.

Ortak Kullammh Terminal Donannm Sistemi: SITA firmasmm urunu olan

Common Use Terminal Equipment - CUTE sitemi havacihk sektoru icin ortak bir

kullamm platformu sunmayi amaclamaktadir. CUTE sistemi havaalanlarma, havayolu

sirketlerine ve yer hizmeti sirketlerine terminalin herhangi bir noktasmda tum

kullamcilarla paylasilan donamm uzerinde ve bir dizi bilgi teknolojisi uygulamasmi

kullanarak kendi bilgi teknolojisi uygulamalarma gercek zamanli erisim olanagi saglar,

Havaalam terminal altyapismm en uygun kosullarda kullamlmasmi saglayan bu sistem,

yolcu akismi hizlandmnayi ve hizmet kalitesini artirmayi hedeflemektedir. Aynca

havaalam terminal isletmecisine de fiyat etkin, saydam ve kuresel cozumler sunmayi

hedeflemektedir. CUTE sisteminin farkh amaclara ozel gelistirilmis farkh surumleri

bulunmaktadir. Ornek olarak Airporttlonnect CUTE havaalanlan icin yazihm, donamm

ve ag cozumleri sunan bir ortak kullamm platformudur. Bu platform sayesinde

havayollan ve yer hizmeti acenteleri paylasimh i~ istasyonlarmdan ve yazicilardan

kendi sistemlerine Windows XP isletim sistemini kullanarak erisebilmektedir. Bu

sistem aym zamanda kalkis kontrol, boarding sistemleri gibi yolcu islem

uygulamalanmn yamnda ucus bilgi gosterim ve kaynak yonetim gibi havaalam

operasyonel sistemlerini de desteklemektedir. Boylece guvenli, kolay erisimli, cok

amach ve uzaktan kontrol edilebilir bir sistem olusturmaktadtr.P"

393 CUTE hakkmda aynntih bilgi icin bkz. http://www.sita.aero/Industries/Airports/Infrastructure
Services!AirportConnectiAirportConnect CUTE.htm, (12.10.2006).
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3.6.2.5. Enerji Ydnetim Sistemi

Tennina1in enerji dagilimmm ve guc kontrolunun yonetim icin olusturulmus

bilgisayarlarla donatilmis merkezi bir sistem odasi enerji yonetim sisteminin (Energy

Management System - EMS) teme1ini olusturmaktadir. Bu sistemin temel elemanlan

soyle siralanabilir:

• Enerji Temini ve Dagmmi Sisterni,

• ic; ve Dis Aydmlatma Sistemleri,

• Yedek GuC; Temin Sistemleri,

• Yedek GuC; Unitesi ve Jenerator Sistemleri.

3.6.2.6. Iletisim Sistemleri

Fizikse1 olarak genis alana yayilrms isletmelerde icsel ve dissal iletisim buyuk

onem tasimaktadir. Bu amacla bilgisayarh, kablolu ya da kablosuz sistemler

kullamlabilmektedir.

• Intercom Sistemi: Havaalanmm birbirinden ayn cesitli birimleri arasmda

haberlesmeyi saglamak amaciyla kurulmus icsel iletisim sistemidir.

• Kablosuz Teknoloji: Havaalanlannda icsel iletisimin yiiriitiilebilmesi ve

aym zamanda yiiksek kalitede verim elde edilebilmesi icin kablosuz

teknolojinin olanaklanndan her gecen gun daha fazla yararlamlmaktadir,

Kablosuz teknoloji gunumuzde havaalanlan icin cok buyuk firsatlar vaat

etmektedir:394

o Isletme uygulamalanna dogrudan erisim,

o Tenninalin her noktasmdan persone1 ve yo1cular icin internet erisimi,

o VoIP395 uygulamalan,

o Videokonferans uygulamalan,

o Gercek zamanli meteorolojik bilgi gtlncellemeleri,

o Acil servislerle ilgili bilgi erisimi,

o Mobil telefonlar, PDA ve dizustu bilgisayarlar icin havaalam yolcu

bilgilerine erisim olanagi,

o VPN destegi.

394 "Opti-Fi - Wireless Networks For Airports", http://www.airport-technology.comlcontractors/ comms /
opti%2DfJ/, (12.10.2006).
395 VoIP (Voice over Internet Protocol): internet uzerinden ses iletimi sistemi.
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Bu kablosuz teknolojiler, havaalanlannda kablolama ve iletisim

maliyetlerini azaltirken, aym zamanda kablosuz teknoloji kullanan

havayollan, yer hizmeti isletmeleri ve resmi kurumlarla havaalam

yonetiminin gercek anlamda bir ag butunlesmesine girebilmesine olanak

saglar, Bu durum soz konusu hizmetlerin ticret karsihgmda sunuldugu

havaalanlan icin ek gelir kaynagi olmasmm yanmda, yolcular icin de fist

duzey bir musteri memnuniyeti yaratmaktadir.

3.6.2.7. Bagaj Yonetim Sistemi

Bagajlarm teslim almarak yolcuya son vans noktasmda zamanmda, dogru ve

hasarsiz sekilde teslim edilmesi havaalammn kilit terminal sureclerinden biridir. Yolcu

acismdan tasmmak uzere teslim ettigi bagaji kendisinden fiziksel olarak ayn

bulundugundan psikolojik olarak surekli bir huzursuzluk konusudur. Havayolu

acismdan ise kayip ve hasarh bagaj sayilan hem musteri memnuniyetsizligi yaratan

konularm basmda gelerek; hem de maliyet artmci faktor olarak cozulmesi gereken en

onemli sorunlardan biridir. Bu surecin duzgun bicimde gerceklesmesi icin

havaalanlarmda etkin bir bagaj yonetim sistemi kurulmasi gerekmektedir. Havaalamnda

bagajla ilgili sistemler iki ana bashk halinde incelenebilir:

• Bagaj Isleme Sistemi

• Ayirma Tahsis Sistemi

• Bagaj Isleme Sistemi (Baggage Handling System - BHS): Bagaj isleme

sistemi genel olarak giden yo1cu bagajlarmm yolcudan teslim ahmp kara

tarafindaki check-in sahasmdan hava tarafmdaki bagaj sahalarma ya da

transfer bagajm havatarafi apron sahasmdan bagaj sahalarma ve izleyen

ucaga transferini saglayan sistemdir. Gidis bolumtt bagaj isleme sistemleri

basit bir elle ayirma sisteminden ibaret olabilecegi gibi; tamamen otomatik

akilli bagaj izleme sistemleri, transfer girdileri ve erken bagaj deposu (Early

Baggage Store - EBS)396 ile butunlesik bir otomatik ayirma sistemi seklinde

de olabilir. Havaalamndan gecen toplam bagaj sayisi ile pik saatte islenen

396 "Sistemde kahs slireleri 2 saati asan bagajlar Erken Bagaj olarak adlandinlir ve Erken Bagaj Deposuna
yonlendirilebilir." lATA, Airport Development Reference Manual, (9th Ed.,Montreal: lATA, January
2004), s.600.
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bagaj sayisi arttikca ayirma sistemlerinin otomasyon seviyelerinin

yiikselmesi bagaj isleme sisteminin perfonnans gereklerini yerine getinnesi

olasihgim aruracaknr.f" Gelen yolcu bagajlannm ucaktan almarak otomatik

bicimde yolcunun alacagi karusele yonlendirilmesi islemleri de bu sistem

tarafmdan gerceklestirilebilmektedir.

Bir bagaj isleme sisteminde bagaj tasima sisteminin yanmda check-in

adalan, tarti-etiket konveyorleri ve agir bagajlar icin tarn aletleri

bulunmaktadir. Giden yolcu check-in islemi icin havayolu kontuarma

geldiginde check-in islemi sonucunda cikan barkodlu etiket bagajma

yapistmhr. Bu barkod, ucus numarasi, vans noktasi, ucus tarihi ve bagajm

tiirii gibi bilgileri icermektedir. Bu veri havayollanna da gonderilmek iizere

merkezi bir veri tabanma gonderilir. Bu asamadan soma bagaj, bagaj tasima

sistemi ile ucaga yiiklenmek Ilzere ayirma sahasma dogru yol alrr.

• Ayirma Tahsis Sistemi (Sort Allocation Computer- SAC): SAC sistemi

bagaj yonlendirme ve izleme ile ilgili olan cesitli bagaj bilgi sistemlerini

ifade etmek uzere uretilmis bir terimdir.398 Bu sistemin cesitli fonksiyonlan

farkh havaalan1armda, farkli bicimde butunlestirilmis ve farkli adlarla

kullamlabilmektedir.. Her havaalam sistemin tum fonksiyonlanm

kullanmayabilir. Bagaj ayirma sistemi teriminin gene! olarak tiim SAC

sisteminin yerine de kullamlabildigi gorulmektedir. Genel olarak SAC

sisteminin islevleri su sekilde siralanabilir:

o Bagaj Ayirma (Baggage Sortation),

o Bagaj Eslestirme (Baggage Reconciliation),

o Bagaj izleme (Baggage Tracking),

o ~ut399 Atama (Chute Allocation).

Bagaj tasima sistemiyle iletilen bagajlarm el degmeden yuklenecegi

ucak icin tahsis edilen suta (chute) dusmesini saglayan otomatik ayirma

sistemidir. Bu amacla bagaj isleme sahasmda giden bagajlar icin otomatik

397 lATA, Airport Development Reference Manual, s.568.
398 Aym, s.64I.
399 Sut (Chute): Bagaj ayirma karuselleri iizerindeki her biri iizerine tek bagaj gelecek sekilde ve
bagajlarm ilgili arabayalkonteynere dogru dusmesini saglamak iizere tasarlanmis her biri tek bir ucaga
tahsis edilen kanallardir.
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bagaj ayirma sistemi ve bagaj ayirma karuselleri; gelen bagajlar icin de

konveyor hatlan ve egimli karuseller kullamlmaktadir.

Sistemin cahsma sureci check-in sirasmda operatorun havayolunun

kalkis kontrol sistemine (departure control system- DCS) bagajla ilgili

bilgileri girmesi ile baslar, DCS, bu bilgilerle Bagaj Kaynak Mesaji

(Baggage Source Message-BSM) ureterek bagajla ucagi eslestirecek SAC

sistemine gonderir, BSM mesajmda kalkan ucakla ilgili olarak cesitli bilgiler

yer almaktadir, Bu acidan SAC sisteminin bir anlamda kalkan tiim ucaklarla

ilgili bilgi icermesi gerekmektedir. Buna ek olarak sut ve yatay konveyorleri

kalkan ucaklara atayabilmek icin belirli olciitlere ve grafik araclara dayanan

bir tahsis sistemine de gereksinim vardir. Tahsiste ucus numarasi ya da daha

karrnasik kombinasyonlar kullarulabilir. Ucuslann az oldugu havaalanlarmda

bu islem elle gerceklestirilebilirken, otomatik tahsis sistemleri yogun

havaalanlan icin gerekli modullerdir, Bu atama bilgileri sut monitorlerinde

izlenebilir. SAC sisteminin gelen bu bilgilere gore ucuslan sutlara tahsis

etmesinin ardmdan, bagaj isleme sistemi ile bagaj ayirma alaruna gelen

bagajlar, aytrma karuselleri uzerinde donmeye baslar. Bagaj atanmis oldugu

sutun onunden gecerken uzerindeki numara, bir barkod okuyucuyla

okunarak uzerinde tasmdigi plakayi harekete gecirir ve bagajm ilgili

konveyore dogru dusmesini saglar, Bu esnada du~u~u yavaslatmak icin perde

sisternleri kullamhr.

Bagajm yuklenme bilgisi ilgili havayoluna gonderildikten soma

boarding bilgisi ile karsilastmlarak, ucaga binen yolcu ile bagajm

eslesmesini saglayan islev ise, bagaj eslestirmedir. Boylece giivenlik

acismdan sahipsiz bagajlarm ucaga binmesi onlenir. Bagaj izleme islevi ile

ilgili bagajm hangi konteynerin neresinde yuklenmis oldugunu ve bagaj

yukleme durumunu gozlemek olanakhdir. Boylece ucak kalkmadan herhangi

bir asamada herhangi bir sebepten ucaktan indirilmesi gereken bagaj

kolayhkla bulunabilmektedir.

3.6.2.8. Ramp Yonetim Sistemleri

Ucaklann park halindeyken alnus olduklan tum hizmetler RAMP hizmetleri

olarak adlandmlmaktadir, Ramp yonetim sisternleri (Ramp Management Systems -
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RMS) bu faaliyetlerin operasyon ve kontrolu icin gelistirilmis sisternler olup;

havaalanlanna gore farkh sisternler kullamlmaktadir. Bashca ramp yonetim sisternleri

soyle srralanabilir:

• Kapi Tahsis Sisternleri

• Ucak Park Ettirme Sistemi

• Ucak Yakrt Hidrant Sistemi

• Yoleu Kopriileri ve 400 Hz Enerji Temin Sistemi

• Kapi Tahsis Sistemleri (Gate Allocation Systems - GAS): Bu sistemler

kaynak tahsis sistemlerinin bir parcasr olarak faaliyet gosterebilecekleri gibi,

islevsel olarak ramp yonetim sistemlerinin altmda yer almaktadir,

Terminalin kit kaynaklanndan biri olan kapilann ucaklara tahsis edilmesinde

kaynak krvamhhgmdan yararlanmak amaciyla bu sistemler kullamhr. Bu

sisternlerin UyU~ bilgi, GOS gibi sistemlerle butimlesik bicimde cahsmasi ile

hem kaynaklann en verimli bicimde kullamlmasi hem de dogru ve

zamamnda bilgi saglanmis olacaktir.

• Ucak Park Ettirme Sistemi (Laser Docking Guiding System - LDGS):

Yolcu koprulerine ucaklann guvenli bicimde yaklasmasmi saglayan lazer

kontrollii ucak park ettirme sistemleridir. Sistem her bir kopru icin ayn ayn

kurulmus olup; farkh tipteki ucaklann emniyetli bir sekilde park etmesini

saglamaktadir. Aym zamanda DGS pozisyon bilgilerini Ramp Kontrol

Kulesinde bulunan GOS bilgisayarma gondererek merkezi bir iiniteden

kontroliinii saglar.

• Ucak Yakrt Hidrant Sistemi: Bu sistem havaalamna gelen ucaklara yakrt

temin etmektedir. Her ucagm ne kadar yakit aldigi kayrt altma almmakta ve

otomasyon sistemi ana pompa istasyonu ile baglantiyi saglamaktadir,

• Yolcu Kdprfileri ve 400 Hz Enerji Temin Sistemi: Kopruler, koprii

konsolu iizerinde bulunan bilgisayar aracihgryla kontrol edilmektedir.

Kopriilerin dusey hareketi hidrolik, yatay hareketi ise elelctromekanik olup,

boylece ucagm kopruye yanasmasi sirasmda ve park siiresince zarar

gormemesi saglanmaktadir. Ucak bosaldikca yukseleceginden ve aym

sekilde doldukca alcalacagmdan bu hareketi saglayacak bir sistemin de
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bulunmasi onemlidir. Ucaklann yerde motor calistirmak yerme isrtma,

sogutma vb. diger sistemlerin cahsmasi icin yedek guC; temin etmeleri

gerekmektedir. Bu amacla kopruye yanasan her turlu ucak tipine enerji temin

etmek iizere her koprii uzerinde 400 Hz guc temin sistemleri bulunmaktadir.

3.6.2.9. Cografi Bilgi Sistemleri

Cografi verilerin bilgisayar donammlan ile belirli bir amac icin toplanmasi,

depolanmasi, guncellestirilmesi, analiz edilmesi ve goruntu seklindeki verilere

donusttirulmesi islemlerini gerceklestiren sistemlere Cografi Bilgi Sistemleri

(Geographic Information Systems-GIS) adi verilir.4oo GIS, konumsal verilerin

degerlendirilmesini saglayan bilgisayar tabanh bilgi sistemidir. Sorgulama ve

istatistiksel analiz gibi bilinen veri tabani islemlerine ek olarak, haritalarm sagladigi

gorsellik ve cografi analiz olanaklanm da kullamr. Bu yetenegi ile degisik dtlzeylerdeki

karar destek sureclerinin hizlanmasina ve daha dOgTU kararlarm tiretilmesine katki

saglar. 401 Bu acidan GIS aym zamanda bir karar destek sistemidir.

Bu sistemlerin diger cografi veri ve bilgi sistemlerinden farki, bu sistemlerin

yalmzca harita, sekil ve resim depolamakla kalmayip aym zamanda bunlarm yardmnyla

veri tabaru olusturulmasmi saglamasidir, Olusturulan veri tabam kullamlarak her turlu

sorgulama yapmak, verileri duzeltmek ve guncellestirme yapmak olanakhdir. GIS aym

zamanda bir analiz aracidir. Aym yerin degisik olcekte, degisik projeksiyonlarda ve

degisik renklerde haritasim hazirlayabilmekte, harita sekillerinin birbiriyle olan

iliskisini tammlayabilmektedir. Depolanan verilerin istenilen acidan tekrar

olusturulmasi ve amaca gore tekrar duzenlenip haritalanmasi mfunkiindfu.402

GIS giiniimiizde yonetim, planlama ve karar vennede rasyonel bir arac olarak

kullamlmakta ve luzh, dOgTU ve verimli uygulamalarm gerceklesmesi icin bircok

kurumca karar venne sureclerinde tercih edilmelidir. Bu sistemin en buyuk avantaji

harita ile iliskilendirilen buyuk veri yigmlannm etkin bir sekilde goruntulenmesi,

sorgulanmasi ve bunun neticesinde saghkh analizlere olanak sunmasidtr.t'"

400 Oktal, a.g.e., s.59.
401 Halim Tatar, ASELSAN Dergisi "Cografi Bilgi Sistemleri (CBS)", http://www.aselsan.com.tr/

DERGI/ocak2000/cbs.htm, (20.12.2005).
402 Oktal, a.g.e., s.60.
403 Saffet Erdogan ve Mustafa Kurt "Afyon iii Girisimcilik Profilinin Cografi Bilgi Sistemleri Ile Analizi"
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl gos.php?nt=208 , (22.12.2005)
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Havaalaru isleticileri gunumuzde faaliyetlerini etkin bicimde yonetirken aym

zamanda rum kullamcilar icin daha yuksek duzeyde emniyet ve guvenlik saglamak

kaygisiyla mucadele etmektedir. Bu amacla da hem hava tarafi hem de kara tarafi

operasyonlanmn yonetiminde butunlesmis GIS kullanmaya yonelmektedirler,

Kullamlan sistemler, hava ve yer sahasi operasyonlannda kullamlan sistemler olmak

iizere iki bolumde incelenebilir: 404

a) Hava sahast operasyonlannda;

•
havasahasi planlama ve hat belirleme uygulamalan, butunlesik UyU§ izleme

ve gercek zamanh UyU§ izleme.amaciyla kullanmaktadir.

• 0y Boyutlu Analiz: 0y boyutlu GIS kullammmdaki ilerlemeler havasahasi

modelleme uygulamalanmn arazi kullammi ve bina yukseklikleri gibi cevre

yerlesimlerin cografi bilgileri ile kombine edilmesine olanak saglamaktadir.

Bu uygulamalarla modern havaalanlan guvenlige hassas noktalan tespit

ederek, mania analizleri yaparak ve arazi kullamm durumlanm gorerek

havaalam cevresmm daha iyt bir genel operasyonel tablosunu

cikartabilmektedirler.

• Seyrusefer: Gunumuzdc rum kritik bilgilerin depolandigi veritabanlanm

kullanan ve bunlan surekli gtmcelleyen seyrusefer yol haritalan hava

seyruseferi icin onemli bir adimdir,

b) Yer operasyonlannda;

Modern havaalam yoneticileri planlama, operasyon, bakim ve guvenlik gibi

konularda mekansal bilgi ve modelleme uygulamalanmn destegini alabilmek

icin GIS'lerden yararlanmaktadirlar. GIS, diger bilgi sistemlerinde mevcut

olmayan bilgi ve analitik giic sunmaktadir, Etkin bir GIS sistemi havaalam

yonetirninde planlama ve tasanm, operasyonlar, baknn ve guvenlik amaclanna

hizmet edebilir:

• Planlama ve Tasanm: Gunumuzde GIS, genisleme calismalan ve tasanm

incelemelerinde kullamlmaktadir. Yer ulasnm, komsuluk kisrtlan ve cevresel

404 "GIS Boosts Airport Management", http://www.futureairport.comJarticles/airport develop/
[arOlS 070 ESRI.htm, (24.12.2005).
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duyarhhklar gibi yerlesim haritalama bilgilerinin kullamlmasi, ozellikle

arazi kisrth, genis ve yogun ntifuslu yerlesim bolgelerindeki arazi kullamm

konulanrnn analizi icin harcanan zamam onemli olcude azaltmaktadir. GIS

yazihmlan bilgisayar destekli yazihm sistemleri (CAD) ve iliskisel veri

tabam yonetim sistemleri gibi diger anahtar yazilunlarla tist duzey birlikte

islerlik yetenegine sahiptir. Bu da havaalam yoneticileri icin daha butunlesik

bilgi teknolojisi ortami sunmaktadir. Kullamcilar artik dijital bolgesel

fotograflar ile cevresel ve tasanma iliskin verileri analiz ve planlama icin

ayrn ortamda bir araya getirebilmektedir. Cografi bilgi sistemleri havaalam

yer seciminde, farkh havacihk talep ongorulerinin farkli araziler uzerinde

degerlendirilerek farkh senaryolarm cesitli yonleriyle degerlendirilebilmesini

olanakh hale getirir. 405

• Operasyonlar: Trafikteki onemli artis bircok havaalam yoneticisi icin alan

kisrtlanm gundeme getirmistir, Havaalam yoneticileri guvenlik sorunlan ile

artan gelir gerekliliklerini dengelemek durumundadirlar. Varhk yonetim

uygulamalan ile butunlesik bir GIS, gelir getiren kolayhklann

planlanmasmda ve kolayhklann surekli degisen musteri beklentilerine

yeniden uygun hale getirilmesinde onemli rolu vardrr. Trafik yogunlugu

arttikca hava tarafmda hava ve yer araclannm emniyetli bicimde hareketleri

de guclesmektedir. Halen . meydan kontroliinde radar sistemlerinden

yararlamlmaktadrr. Bu amacla uydu tabanh bir konum ve zaman belirleme

sistemi olan GPS (Global Positioning System - Kiiresel Konum Belirleme

Sistemi) 406 ve GIS'in butunlestirilmesi ile hava ve yer araclanmn emniyetli

bicimde ayirmalanm gercek zamanh saglayan sistemler gelistirilmektedir.

GPS gercek zamanh olarak hava ve yer araclanmn pozisyon bilgisini

verirken, GIS ile de araclann izlemnesi ve farkh operasyonlarm planlamasi

yapilmaktadir. Boylece taksi yollan ve pistlerin de krvamh kullamrm

olanakh hale gelmektedir.l'"

405 Oletal, a.g.e., s.112.
406 Bu konuda genis bilgi icin bkz. Oznur Usanmaz "GPS'in Havacihkta Kullanilmasi", Miihendis ve
Makina, Sayi: 479, (Arahk 1999).
407 Maria Nadia Postorino, Vincenzo Barrile and Francesco Cotroneo, "Surface Movement Ground
Control by Means of a GPS-GIS System", Journal of Air Transport Management", 12, (2006),
pp.375-381.
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• Bakim: Havaalanlan modem bakim yonetim sistemlerinde GIS'in degerini

kesfetmektedirler, Kaplama ve pist aydmlatma sistemlerinden terminal

sahasi kolayhklarma kadar GIS, havaalamnm kritik altyapismm bakmnnda

guclu bir grafiksel bilesen sunabilir.

Guvenlik: Son yillarda artan havaalam guvenlik gereksinimi GIS mevcut

kolayhklann kinlgan noktalannm anlasilmasi ve farkh guvenlik bilgilerinin tek

bir kumanda ortammda butunlestirilmesi icin analitik bir kapasite saglar.

Havaalanlan iyi tasarlanrms bir gtrvenlik altyapismda, cevresel kontrolden

terminal sahasi gecis kontrol ve izlemesine kadar GIS'in temel bir unsur

oldugunu anlamaya baslanuslardir,

3.6.2.10. Gelir Yonetlm Sistemleri

Havaalanlanmn temel olarak havacihk ve havacihkdisi olmak mere iki ana

faaliyet konusunun oldugu daha once de belirtilmisti, Bu sistemler genel olarak

havaalam gelirlerini olusturan havacihk ve havacihkdtsi gelirlere ait tum verilerin

tutuldugu ve ucretlendirildigi sistemlerdir. Havaalanlannm ticaret hacminin diger bircok

ticari isletmeyle kiyaslandigmda oldukca buyuk oldugu gorulmektedir, Dolayisiyla bu

genis olcege hizmet edebilmek icin etkin bir ticari yonetim sistemi olusturulmasi

gerekmektedir. Aym zamanda bu sistemin gelir kaynagi olan operasyonlan

gerceklestiren sistemlere butunlestirilmesi, otomasyondan en yuksek faydayi

saglayacaktir. Havaalanlan, ticari alanlanmn buyuklugune ve cesitliligine gore

kiralanan alanlar icin ayn sistemler kullamlabilmekte; ticari amaclanna hizmet etmek

mere farkh sistemler gelistirebilmekte ya da edinebilmektedir. Ancak bunlann en

yaygm kullamlam ve olmazsa olmaz olam "sans noktasi sistemleri"dir. Arac park

gelirleri de ticari gelirlerde onemli bir yer tuttugundan ticari sistemler altinda ele

almmisnr.

Sans Noktasi Sistemi (Point of Sale System - POS), uzaktaki bir merkezi

islem birimiyle baglantih bir dizi satis noktasi terminallerinden olusan bir sistemdir.

Sans noktasi sisteminin kurulmasi, siparislerin ve ttretim sureclerinin takibi, satislann

isletme hesaplanna dogrudan aktanlmasi, isgucu maliyetlerinin azaltilmasi ve

verimliligin artmlmasi gibi faydalar saglamaktadir. pas sisteminin isletmenin genel

bilgi sistemi altyapisiyla buttmlestirilmesi ile verilerin sonraki islemler icin cesitli on ve
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arka otis sistemlerine otomatik olarak aktanmi saglanrnaktadrr.l'" Havaalanlannda POS

sistemleri gumruklu ve gtimriiksUz magazalar, yiyecek icecek isletmeleri, otopark, otel

gibi havaalam isletmecisinin faaliyet alammn genisligine gore her turlu ticari alanda

kullamlmaktadrr.

Arae Park Sistemleri (Car Park Systems - CPS): Ozellikle ozel arac

kullammmm yaygm oldugu yerlesim yerlerindeki havaalanlan ile kamu ulasnnmm

kisrth oldugu havaalanlannm genis kapasiteli arac park yerleri olusturmalan

gerekmektedir. Bu tur havaalanlannda havaalam ticari gelirleri icerisinde arac park

gelirleri onemli oranlara ulasabilmektedir. Bu acidan bu buyuk kapasite1i arac park

alanlanmn yonetiminin otomasyona baglanarak havaalam bilgi sistemine entegre

edilmesi hem havaalam gelirlerinin kontrol altma almmasi, hem otomatik takibin e1le ve

gozle yapilacak takipten cok daha guvenilir olmasi, hem de musteri memnuniyeti

acisindan onemlidir. Bu sistemler giren araclan otomatikman kaydederek havaalamnda

gecirdigi sureyi otomatik hesaplamakta ve buna gore ucreti ek bir hesaplamaya gerek

kalmadan bildirmektedir. Aym zamanda gerekli altyapi mevcutsa arac park! ile ilgili her

tiirlii istatistiksel ve tinansal bilgileri merkezi veri tabamna ve diger sistemlere transfer

edebilmektedir. Gunumuzde bu sistemler gelismeye devam etmektedir. Arac park

alamna giren bir araci en yakin bos park alamna yonlendiren sistemler ve internet

tabanli park yeri rezervasyon sistemleri bu gelismelere ornek olarak verilebilir. Bu tiir

bir rezervasyon sistemi onceden belirlenmis belli bir tarih ve saat icin internet uzerinden

bir bos park alam rezerve edilebilmesine ve hatta onceden elektronik ortamda odeme

yapilabilmesine izin vermektedir. Yeni teknolojiler cep telefonlan ya da PDA'larla

ozellikle isadamlannm havaalamnda en uygun alamna yonlendirilmesinde ve parkta

kahslanmn kayrt altma alinmasmda yepyeni cozumler vaat etmektedir. Hatta park ucreti

icin beldemelerine gerek kalmayip bu miktar sonradan hesaplamp ayhk telefon

faturalanna yansrtilabilmektedir.409

3.6.2.11. Ydnetim Bilgi Sistemleri

Havaalam yonetim bilgi sistemleri, havaalanlannda yonetsel karar alma ve

faaliyetleri desteklemek amaciyla kullamlan sistemlerdir. Y6netse1 destek sistemleri

408 Yolal, a.g.e., s.33.
409 "What is and What May Be in Parking Revenue Control Technology", Airport 2005 The
International Review of Airport Development, Technology and Management. Editor: Julie Wedd
(London: Sovereign Pub. Ltd., 2005), s.193-194.
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olarak da adlandmlabilen bu sistemler her diizeydeki havaalam yoneticileri icin karar

almada gerekli bilgiyi saglama amacim tasirlar. Yonetim bilgi sistemleri, karar destek

sistemleri ve iist yonetim bilgi sistemleri diger isletmelerde oldugu gibi havaalanlannda

da yonetim sureclerini gerceklestirmek ya da desteklemek amaciyla kullamhr.

Ozellikle karar destek sistemleri havaalanlan icin yaygm olarak kullamlan

yonetim bilgi sistemlerinin basmda gelmektedir. Planlama, kestirim ve proje y6netimi

konulannda bilgi teknolojilerine dayah bilgi sistemlerinden yararlamlmasi

havaalanlannda yonetim etkinligini artirmaktadir.t'" Yiiksek olciide belirsiz bir gelecek

icin uzun d6nemde teknoloji ve bina konfigiirasyonunun krvamli kombinasyonunu

bulabilmek amaciyla karar analizleri yapan sistemler mevcuttur. Yolcu Binasi

Konfigiirasyon Degerlendiricisi (PBCE) gibi araclar havaalamnm temel yerlesimini

belirlemede havaalam planlayicilanna yol gostermektedir. Akilh havaalanlan "akilh"

tarife belirleme ve tercihli kapi atama yapabilmektedir. Ozellikle genis govdeli

ucaklann yakm kapilara verilmesi tercih edilerek, boylece daha fazla sayida yolcu icin

yiiriime mesafesini en aza indinnek olanakh hale gelmektedir. Ancak bazi terminal

tasanmlan akilli kapi atamasina izin venneyebilir. Bu durum da cok sayida yolcu icin

uzun yiiriime mesafeleri demektir. Aym sekilde bazi terminal tasanmlan da yeni bagaj

sistemlerinin yerlestirilmesi icin uygun olmayabilir. Dolayisiyla bir havaalam tenninali

tasarlamrken belirli karar destek sistemlerinden yararlamlmasi kaynak kivamhhgi

acismdan gereklidir. Diger yandan yeni tasarlanan bir terminal ya da mevcut bir

terminal icin hangi teknoloji ya da sistemlerin uygun oldugu gibi durumlann

belirlenmesinde de cesitli karar modellerinden yararlamlabilmektedir. Ozellikle yolcu

sayisi fazla olmayan havaalanlan icin gereksiz capta ve nitelikte teknoloji yatmrm

yapmanm riski bu sekilde azaltllabilir.411

Terminal tasanmcilan, isleticileri ve sahipleri icin perakende sans gelirleri ve

yapim maliyetleri gibi ekonomik faktorleri de goz online alarak; tasanm, emniyet,

kapasite ve kullamci deneyiminin kivamh hale getirilmesinde benzetimlerden elde

410 K. Ramalingam, "Information Technology for Airport Applications", http://www.airportsindia.org.in/
aai/presentations/it-for-air -app.htm, (20.12.2005).
411 Michael Pitt, Fong Kok Wai and Phua Chai Teck, Facilities, "Technology Selection in Airport
Passenger and Baggage Systems", Vo1.20,No. 10, (2002), pp.314-326.
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edilen olcumler onemli firsatlar vaat etmektedir. Benzetimler ticari gelirler acismdan

cesitli bicimlerde kullamlabilirler. Bunlardan bazilan su gekildedir:412

• Perakende gelirinin encoklanmasi ve yaya akismm gelistirilmesi icin en iyi

yerlesimi gosterilmesi,

• Tenninalin standart ve konforu saglamasmda basansiz olabilecegi

darbogazlann ve talep kosullannm belirlenmesi,

• Acil bir durumda en hizh tahliyeye olanak saglayacak planlarm test edilmesi.

Bir baska karar destegi de, "kuyruk modelleri" kullamlarak kuyrukta bekleme

zamam, kuyruk uzunlugu ve kapidan kapiya seyahat (secilen teknolojiye gore yilriime,

bekleme, transit suresi, binis/inis, bagaj teslim vb. tiim sureci kapsayan) seklindeki

ciktilara ulasilmasidrr. Model, bu ciktilann her biri icin ortalama ve en yuksek degerleri

saptayarak en uygun bina yerlesimi ve teknoloji secimi onerisi yapar.413

Havaalanlannda karar destek sistemlerinden en yaygm kullamlan bilgi

sistemleri, daha once aciklanrms bulunan cografi bilgi sistemleri ile kaynak yonetim

sistemleridir. Bu sistemler stratejik ve talctik karar destegi saglamalannm yam sua aym

zamanda gunluk operasyonlarm desteklenmesinde de buyuk oneme sahiptir. Bu acidan

ayn bashklar altmda ele almak tercih edilmistir.

3.6.2.12. Kaynak Ydnetim Sistemleri

Havaalam kaynak yonetim sistemleri (Resource Management Systems - RMS),

kaynak atama sistemleri (Resource Allocation Systems - RAS) olarak da

adlandmlabilmekte olup; havaalammn hareketli ya da sabit kaynaldarm etkin yonetimi

icin kullamlan cozumlerin genel ismidir.414 Check-in kontuarlan, bagaj karuselleri,

sutlar, kapilar, salonlar ve standlar gibi havaalammn snurh sayidaki cesitli havaalam

kaynaklanmn en uygun bicimde tahsisi ve yonetimi amaciyla kullamlan sistemdir. Aym

zamanda reklam ve medya alanlarmm yonetimi ve ticari alanlarm tahsisinde de bu

programdan yararlamlmaktadir.t"

412 Nick Connor, "Planning for People", Passenger Terminal World, Annual Technology Showcase
Issue 2003, (2003), s.54-57.
413 Pitt, Wai and Teck, a.g.e.
414 Zsolt Kelemen, "Resource Management System - The First Step to the Airport Information System
Integration", Periodica Polytechnica Ser. Transp. Eng., Vo1.33,No. 1-2, (2005), pp.15-24.
415 Rainer Berger, "Constraint-Based Gate Allocation for Airports", http://www.ilog.com/products/
optimization/tech/custpapers/soluc32.pdf, (20.12.2005); Kelemen, 2005, a.g.e..
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Genellikle tipik bir kaynak yonetim sistemi su modulleri icerebilmektedir: 416

• Check-in atama modiilii,

• Kapi atama modulu,

• Bagaj atama modiilii,

• Personel atama modiilii,

• Donamm atama modulu.

Bununla birlikte bir kaynak yonetim sistemi havaalammn ve mtlsterilerinin artan

ve degisen gereksinimlerine uyum saglayabilmek icin surekli gelismek durumundadir.

Bu nedenle yeni modullerin eklenmesine uyumlu olmahdir,

Ozellikle yer hizmetleri alanmda yasanan serbestlesme havaalam isletmecileri

icin yeni bir durumu da beraberinde getirmistir, Bundan boyle havaalam isletmecileri

musteri dostu hizmet sunma konusunda daha guclu cabalar gostermek durumundadir.

Bu yeni durum havaalam yonetiminin geleneksel paket anlasmalardan musterileri olan

yer hizmeti isletmelerinin ozel gereksinimlerine gore tasarlanmis hizmetlere

yonelmesini gerekli kilmaktadir. Boylece etkin bilgi yonetimi bu alanda da onemli bir

rekabet faktoru haline gelmektedir. Havaalam kaynaklannm yonetimi bir havaalammn

basanh yonetimi icin esastlr.417

Kaynak yonetim sistemlerinin isletme amaclanna katkisi soyle srralanabilir:418

• Kaynak kullammmi gelistirir ve mevcut kaynaklann krvamh hale

getirilmesini saglar. Otomatik olarak yapilan tahsislerle sabit ve kit

nite1ikteki kaynaklann krvamhligi saglamr. Yapilan yeniden tahsisler ve

yeniden krvamhlik saptamalan mevcut tahsislerdeki kansikligi azaltirken

sistemin guncellenmis bilgiyle yamt vermesini saglar,

• Pist ve havaalam terminal kapasitesinin encoklanmasim saglar.

• Havaalamna ozel is sureclerinin gerceklestirilebilmesi icin kullanici

modifikasyonlanna izin verilmesi ile her havaalammn gereksinimlerine

uygun sistem gelistirilebilir.

• Sorunlan amnda ve tam olarak ortaya cikartir, Potansiyel darbogazlann

tammlar, kullarucilan potansiyel tahsis sorunlan konusunda uyanr ve

416 Kelemen, 2005, a.g.e.
417 Kelemen, 2005, a.g.e ..
418 Berger, a.g.e.; Kelemen, 2005, a.g.e ..
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catisma coztunu saglar. Kullarucilann olabildigince erken uyanlmasi

kansikhk miktanm azaltir,

• Kaynak kullanmumn gorunurlugunu ve kontrolunu artmr, Fiili ve planlanan

kaynak kullanimmm bir bakista gorulebilmesine olanak tamr. Belirli bir goo

bazmda kaynak atamalannm genel bir gorunumunu saglar.

• Havaalam kullamcilanna daha iyi hizmet saglar, Zamanmda kalkislar,

maliyet rekabeti, giivenilirlik vb. faktorlerle genel hizmet kalitesini artinr,

Otomatik kaynak tahsisleri yurume mesafelerinin azaltilmasmda ve daha

hizh gumruk, gocmenlik ve karantina surecleri elde edebilmek icin yolcu

dolulugunun dengelenmesinde kullamlabilmektedir, Baglantili U9U~ yapacak

ucaklann birbirine yakin kapilara parklanrun saglanmasi ile baglantih

ucuslardaki transfer siireci kolaylasmaktadir.

• Yogun olmayan saatlerdeki hizmet sunumu ve dusuk maliyetli tasiyicilar

icin fiyatlama paketleri ile yeni trafigin cekilmesi icin firsat saglar.

• Isgucu verimliligini artmr. Otomasyona gecilmeyen havaalanlannda kaynak

kullammi elle kayit altma almmakta ve 90k sayida istatistiksel ve tarihsel

raporun elle uretimi gerekmektedir. Kaynak yonetim sistemleri istatistiksel

raporlan ve faturalan otomatik olarak cikarmaktadir. Havaalanmda elle

tahsis islemlerinden sorumlu personelin gorevlerini ustlenerek artan trafigi

karsilamak icin havaalarumn ek personel gereksinimini azaltir.

• Kaynak kullamnumn seviyelerinin tesviyesi ile operasyonun maliyetinin

kivamhlastmlmasi ve havaalamndaki tum ucak yerdonusleri icin etkin surec

kontrolununsaglanmasi,

• Tum bunlardan dolayi toplam hasilatm artist ve gelirin krvamhlastmlmasi.

3.6.2.13. Ag Uygulamalan

Guntimiizde ag uygulamalannm geldigi nokta butunlesik ya da aynk modelli

olsun bir havaalam bilgi sisteminde ag uygulamalanna yer verilmesini zorunlu

kilmaktadir. Bu acidan ag uygulamalanmn havaalanlarmdaki islevlerine ve potansiyel

kullamm alanlanna deginmekte yarar gorulmustur,

internet, ekstranetler ve intranetler havaalanlannda icsel ve dissal sureclerin

yonetiminde her gecen goo daha fazla kullarulmaktadir. internet teknolojisi
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havaalanlanna finansal yonetim, havacihk disi gelir yaratma ve havaalam pazarlamasi

gibi ticarilesme araclanru uygulamada ve ekonomik performansi artirmada iki sekilde

yardim vaat etmektedir. Bunlar; 419

• Yolcu basma gelirin artist ve

• Yolcu basma maliyetin azahsi seklindedir,

internet teknolojisi kullamlarak yolcu basma gelirin artist iki ana alanda

saglanabilir, Bunlar, hizmetin gelistirilmesi ve internet pazarlamasidir.

Hizmetin ve musteri iliskilerinin gelistirilmesi: Havaalanlan icin internet bircok

avantaj vaat etmektedir. Bu avantajlardan yararlanmak isteyen havaalanlarmm ilk olarak

kendi web sitelerini olusturmalan temel gerekliliktir. Gunumuzde www'de yer almak

diger isletmelerde oldugu gibi havaalam isletmeleri icin de olmazsa olmaz bir kural

haline gehnektedir. Havaalam web sitelerinde sunulan bilgiler havaalanlan arasmda

farkhhklar gostermektedir, Sunulan tipik bilgiler arasmda havaalam yerlesim detaylan,

onceden park yeri rezervasyonu ve cevrimici kamu ulasim araclanndan bilet alma gibi

firsatlarla araba park ve yerel ulasim detaylan, havaalam haritasi ve sunulan hizmetlerin

listesi ve turistler icin bolge tanrtnm gibi bilgiler bulunmaktadir. Ozellikle yerel hava

durumu, yerel saat ve doviz kuru degisim bilgileri bu web sitelerinde sunulmasi yararh

bilgilerdir. Bunun yamnda ucus, otel, taksi gibi havaalanmdaki ya da ucusla ilgili

hizmetlerden yararlanmak icin onceden rezervasyon yaptirmak isteyen yolcular icin

sitede hizmet sunulmasi havaalammn hizmet kalitesini artiracaktir. Vergisiz

magazalarda ahsveris icin yeterli zamam bulunmayan yolcular icin onceden site

iizerinden siparis seceneginin sunulmasi da satislan artinci bir firsattir, Yine doviz

degisimleri icin de onceden siparis secenegi degerlendirilebilir. Bunlan yam sua

havaalanlan web sitelerinde yolcular icin ekstra hizmetler de sunabilmektedirler.

Ornegin ilk kez belli bir sehre gidecek yolcular icin 0 sehirdeki belli bash restoranlarm,

ahsveris merkezlerinin ya da tarihi ve turistik yerlerin listesi sunulabilir, yolcunun

kalacagi otele en yakm kolayhklan gosteren haritalara yer verilebilir. Gunumiizde

buyuk havaalanlan sitelerinde gercek zarnanh ucus bilgisi ve ucus gecikmeleri

detaylarma yer venneye baslanuslardir. Acikca internet basit bir seyahat bilgi sunucusu

olmaktan cok daha fazla bir rol ustlenebilmekte ve havaalanlan internet yoluyla mevcut

419 Hongwei Jiang, "Internet Technology and Airport Economic Performance",
http://ausweb .scu.edu.au/aw06/papers/refereed/j iang/paper.htrnl, (l 0.06.2006).



208

musterilerine cok daha gelismis hizmet sunabilmektedirler. Daha onceden erisilebilir

olmayan ayrmtih arastirma raporlan ve cevresel koruma dokumanlan gibi karar destek

bilgilerine web siteleri uzerinden erisim izni vererek yerel toplumla iliskilerini

guclendirebilmektedirler. Avustralya'daki Melbourne Havaalam'nda oldugu gibi hisse

sahipleri havaalam fmansal raporlarma erisim izni verilebilmekte ve hisselerinin

performansmi internet uzerinden izleyebilmektedirler. Arastirmalara musteri hizmet

seviyesindeki artism musteri iliskilerini gelistirebilecegi ve yolcu basma geliri

artiracaguu gostermektedir.1999 yilmda Manchester Havaalam kullannm kolay ust

duzey bir dokiiman sistemi ile musteri odakli bir web sitesinin gelistirilmesi ve secilmis

hizmetlerin internet uzerinden musterilere sunumu konusunda yeni bir uygulama

baslatrmstir. 1999'da gunluk olarak 70 bin olan web kullamcisi sayisi 2001 'de 400-500

bine yukselmis, araba park net geliri toplam gelirin %5'inden %90'ma yukselmistir.

Yerel toplumla iliskiler gelismis, dokfunan yaymlama sistemi ile personel verimliligi

artnustir. Aslmda ozellikle musteri memnuniyetinin gelistirilmesinde internetin

sagladigi firsatlar havaalam yoneticilerinin yaraticihklan olcusunde sonsuzdur. 420

Internet pazarlamasinin kullarulmast: internet havaalanlan icin bircok

pazarlama ve gelir firsati sunmakta ve gitgide artan sayida havaalam bunun

avantajmdan yararlanmaktadir. Ornegin web sitesi kullamcilanndan musteri profili ve

tercihleri bilgileri otomatik olarak toplanabilmekte; cnceden siparisle satislar, cevrimici

ahsveris ve reklam kaynakli havacihk disi gelirleri artrrabilmektedir. Ornegin

Ingiltere'de BAA bircok havayolu ve otel icin cevrimici rezervasyon, son dakika

seyahat detaylan, hava durumu giincellemeleri, saghk tavsiyeleri, seyahat planlan ve

vans noktasi profilleri sunan Expedia internet seyahat acentesiyle isbirligine gitmistir,

Aynca son dalcika biletlerini internet uzerinden satan lastminute.com'a yatmm

yapmistir. Aym zamanda internet uzerinden havaalam simf yiikseltme paketleri de

mevcuttur. Amsterdam Schipol Havaalaru ise, interneti yaratnus oldugu AirportCity

konseptini guclendirmek amaciyla kullanmaktadir. Havaalam, interneti sanal bir

AirportCity olarak tammlamakta ve is, eglence, transfer gibi ozel yolcu kategorilerine

gore verilen bilgileri kisisellestirmektedir. Aym zamanda havaalammn

gayrimenkulleriyle ilgilenen musterilere bilgi sunmakta internet uzerinden alisverise

olanak tammaktadir. 2001 yilmda havaalam yolcularm internet iizerinden bilet alma,

420 Jiang, a.g.e.; Zsolt Kelemen, "Latest Information Technology Development in the Airline Industry",
Periodica Polytechnica Ser. Transp. Eng., Vol.31, No. 1-2, (2003), pp.45-52.
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araba kiralama, havaalam vergisi odeme ve diger seyahat urunlerini satm alabilmelerine

olanak saglayan Schipol Travelport isimli sanal seyahat acentesini kurmustur. Aym

zamanda Schipol Seyahat Guncelleme olarak adlandmlan ve yolcular icin SMS ya da e

mail ile gelis-gidis zamam, check-in kontuan, kapi ve bagaj karuseli bilgilerini sunan

bir hizmeti uygulamaya sokmustur.

Havaalanlan interneti aym zamanda bir reklarn rnedyasi olarak da

kullanabilmektedirler. Web tabanh pazarlama programlan havaalanlan icin bilgi ve

urunlerin kisisellestirilmesine olanak tamyan maliyet etkin yontemlerdir, Bu amacla

havayollannda oldugu gibi havaalanlannda da baghhk programlan gelistirilmesi ve

havaalamm kullanmasi konusunda yolcuya ek motivasyon yaratilmasi havaalanlarma

avantaj saglayacak ve aym zamanda musteri memnuniyetini artiracaktir, Bu baghhk

programlan icin internet uzerinden uyelik, bilgi gtmcelleme ve diger hizmetler

sunulabilir. Bu sistemlerin gelistirilmesinde hem urununu hem de muhtemel musterinin

dikkatli bicimde profillerinin cikartilmasi ve gereksinimlerle ilgili urun ve sunumlann

uygun bicimde eslestirilmesi gerekmektedir.

internet teknolojisinin havaalanlarma uygulanmasi havaalam isletrne

maliyetlerini ve dolayisiyla yolcu basma maliyeti onemli olcude azaltmaktadrr. E-i~

uygulamalanndan B2B ve B2C, havaalanlan icin operasyonel maliyet tasarruflan

sunmaktadir, Isletmeler arasi elektronik ticaret olan B2B, havaalam donamm ve

kolayhklanru e-tedarikle saglayan havaalanlarmm tedarik maliyetlerini azaltirken;

perakende isletmeleriyle dogrudan iletisim kuran havaalanlarmm da disandan satm ahm

maliyetini azaltmaktadrr. Havaalanlanmn milsterilerine dogrudan ulasimmi ifade eden

B2C ise gerek havayollan, gerekse yolcular ve gerekse diger musteri gruplarma

dogrudan ulasirm ifade etmektedir. Havaalam internet ve intraneti butunlestirerek

havaalam musterileri icin kesintisiz 7/24 hizmet sunarken, aym zamanda isletme

maliyetlerini de asagi cekmektedir.Y'

Bilgi teknolojisini tedarik zincirlerinin bir parcasi haline getirmek yoluyla

isletmeler, tedarik zincirlerindeki ortaklanyla etkin bilgi degisimi ve daha iyi bir

koordinasyon gelistirerek tedarik zincirlerini isletmeye deger getiren bir varhk haline

getirebilirler. Daha yuksek duzeyde bir tedarik zinciri buttmlesmesi isletmeye tek basma

hareket ettiginde elde edemeyecegi, farkli kaynaklardan ve btttunlesmis bilgiyi sunarak

421 Jiang, a.g.e.
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isletmeyi rakiplerinin uzerinde bir stratejik konuma getirebilir. Tedarik zinciri

yetkinliklerini bilgi teknolojileri ile gelistirmek pazar degisikliklerini rakiplerinden once

ogrenmc ve tepki verme konusunda isletmeyi daha iyi ve daha hizh hale getirir. 422

Hava tasimaciligi sisteminin her elemam faaliyetleri icin agu bicimde dissal

partnerlere yani sistemin diger elemanlanna bagimhdir. Dolayisiyla bir havaalam icin

tedarik zincirindeki her turlu isletmeyle yakm iliskide olmasi cok onemlidir. Tum

havayollan faaliyetleri icin havaalanz altyapzszna gereksinim duyarlar. Bundan dolayi,

havayollanmn inis slotlanmn ve kapilann istenmesi, inis ve kalkislar konusunda

bilgilenme, gecikme durumunda slot degisikligi, ucus yollannm bildirilmesi ve

operasyonlanrun koordinasyonu icin havaalam ve hava trafik kontrol sistemleriyle

etkilesimlerini saglayacak uygun sistemleri gelistirmeleri gerekmektedir. Bircok

durumda bu bilgiler havaalam otoritesi ve havayollan arasmda manuel olarak

iletilmekte, iletisim basih formlar ve telefon araciligiyla gerceklesmektedir.Y'

Havaalam otoritelerine genellikle yazih manifestolar ve yolcu listeleri sunulmaktadir.

Havayollan ile yer hizmeti isletmeleri arasmda bakim, yakrt, guvenlik, bagaj isleme,

yukleme ve dispec, salon, ikram ve temizlik gibi belli hizmetler icin etkilesim

gerekmektedir. Aym zamanda yer hizmeti isletmeleri ve havaalanlannm da kendi

aralarmda etkilesimi surecin gerceklesmesi icin zorunludur. Bunun yamnda gumruk,

gocmenlik, emniyet gucleri gibi diger resmi ve ozel kuruluslarla da havaalam

biinyesinde etkin bir bilgi ve beIge ahsverisi gerekmektedir. Havaalam otoriteleriyle

havayollan ve diger partnerler arasmda veri degisimini saglamaya yonelik elektronik

ortamlar yani ekstranetler gelistirme ya da adapte etmeleri bu isletmelerin guvenilir ve

dogrudan baglanti kurmalarma yardimci olurken etkinliklerini de artirmaktadir. Bu tiir

B2B uygulamalannm ve baglantih ekstranet sistemlerinin gelistirilmesi havaalam

sureclerini daha akICI hale getirerek yerdevir zamamm gelistirecek ve etkinligi artirarak

tum taraflar icin isletme maliyetlerini en aza indirecektir.424 Tum tedarik zincirini

elektronik olarak yonetmek tum partnerlerin maliyetleri azaltmak, islem dogrulugunu

artirmak ve etkinliklerini optimize etmek faydalanndan yararlanmalarma yardim

422 Fang Wu, Sengiin Yeniyurt, Daekwan Kim and S. Tamer Cavusgil, "The Impact of Information
Technology on Supply Chain Capabilities and Firm Performance: A Resource-Based View", Industrial
Marketing Management, 35, (2006), pp.493-504.
423 Dimitrios Buhalis, "eAirlines: Strategic and Tactical Use ofICTs in the Airline Industry" Information
& Management 41 (2004) 805-825.
424 Dimitrios Buhalis, eTourism Information Technology for Strategic Tourism Management, (Harlow:
Financial Times Prentice Hall, 2003), s.203-204.
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etmektedir. E-tedarik hizh bicimde gelismektedir ve havaalanlarrnda havayolu, gumruk,

gocmenlik, hava trafik kontrol ve sivil havacihk otoritelerinin iletisimlerini saglayacak

butunlesik ekstranet uygulamalan cok da uzak gorulmemektedir.Y'

SIk ucucular daha luzli check-in siirecleri ile kendi seyahat diizenlemeleri

iizerinde daha fazla esneklik ve kontrol talep etmektedir. Bu nedenle her gecen giin

daha fazla yolcu, uzun kuyruklarda beklemektense kendi kendine check-in hizmetlerini

tercih etmektedir. E-biletleme ve kagrtsiz iletisimin esnekligi artirmak ve surecleri

hizlandirmak suretiyle seyahat duzenlemelerindeki btirokrasinin seviyesini azaltarak

musteri hizmet ve deneyirninin gelismesine katkisi olmasi beklenmektedir. Kiosklar ve

kablosuz teknoloji yardmuyla kendi kendine hizmet sunumlan operasyonel ve

verimlilik kazanclan, artan musteri tatmini ve azalan maliyetler anlamrna gelmektedir.

Kendi kendine hizmet kiosk uygulamalan, yolcularrn bir gorevli icin kuyrukta

beklemeden, rezervasyon, check-in, boarding karti alma, yer secme, sik ucucu millerini

kontrol etme, bir ust snufa yiikselme taleplerini gerceklestirme, bilet satrnalma, e-bilet

makbuzlanm alma ya da bagaj checklerini yapma gibi uygulamalan yapabilmelerini

olanakli kIlmaktadIr.426 Her gecen gun daha fazla havayolu havaalanlarrnda kendilerine

ait kiosklar kurma yoluna gitmektedir.

internet havaalanlan ve partnerleri icin cok genis olanaldar vaat etmektedir.

Hatah bagaj sistemi WolrdTracer bunun bir ornegidir. WorldTracer, SITA ve IATA'mn

ortak sponsorlugunda, hatali gonderilmis bagajlarrn hizh bicimde dogru yerlere

iletilmesi ve tum diinyadaki uye havayollan ve havaalanlan arasrnda bilgi degisimi

amaciyla kurulmus bilgi yonetim sistemidir. Sistem, eldeki ve iletilen bagajlar

konusunda dunya capmda bir veri tabam olusturrnakta ve icsel ve dissal bagaj

ozelliklerine dayah bir karsilastirma mekanizmasmi kullanmaktadir. Havayoluyla

iletisim kurmaya gerek kalmadan yolcularrn yanhs gonderilmis bagajlan hakkmdaki en

guncel verileri kendilerinin elde edebilmesine olanak tamyan bir internet ve WAP

arayuzu gelistirilmistir.427

Bir isletmenin is stratejisi olarak interneti ne olcude benimsedigi internetten

fayda diizeyini de belirlemektedir. internet is modelleri u<; seviyede gerceklesebilir.F"

425 Buhalis, 2003, a.g.e., 8.212-213.
426 Buhalis, 2003, a.g.e., 8. 212.
427 Bu konudaki aynntih bilgi icin bkz. www.worldtracer.com
428 Hall, a.g.e., 8.612-613.
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• Bi1gi seviyesi,

• Islem seviyesi,

• Dagrtnn seviyesi.

Bu acidan bir havaalammn internetten nasil yararlandigi havaalammn kendisini

nasil konumlandirdiguu yansrtmaktadir, Havaalam yalmzca bir altyapi sunucusu olmayi

secmisse internetten kisith bicimde yararlamrken; ticari odakh havaalanlan icin internet

havaalamnm her turlu musterisi, tedarikcileri ve hava tastmacihgi siirecindeki tum

birimlerle iliskisine yepyeni boyutlar getirmektedir.l'"

Aym zamanda havaalanlan, havayollan ve partnerleri arasmda iletisim amach

kablosuz teknolojiden yararlamlabilir, halen cesitli havaalanlannda kablosuz aglar

uygulanmaktadir. Kablolu LAN'larla baglantiya izin veren kablosuz LAN coztunlerinin

entegrasyonu havayollan, havaalanlan ve musteri uygulamalanm destekleyecektir. 430

Hava tasimacihgmda mobil ticaret ozellikle havayollan icin buyuk avantajlar

vaat etmektedir. Mobil telefonlar, PDA'lar ve diger kablosuz araclar halen ucus

arastirma ve rezervasyon, ucus degistirme, guncellenmis inis ve kalkis bilgisini alma,

hizh check-in ve dogrudan yer secebilme amaciyla kullamlmaktadlr.431 Deger zincirine

dogru bicimde entegre etmek suretiyle bir havayolu mobil bir is modeli yaratarak

sureclerini etkinlestirmek, katma degerli yeni hizmetler sunmak ve temel yetkinlilderi

ile mobil teknolojiler arasmda sinerji yaratmak suretiyle operasyonel etkinligini ve

musteri tatminini artirabilecektir.Y' Havayolu yolcusuyla direkt etkilesimi bir

havayoluna gore daha kisrth olsa da bir havaalam da kablosuz ve mobil teknolojileri

kullanarak musteri iliskileri yonetimine yeni bir boyut getirebilir. internet aracihgiyla

sunulan hizmetlerin mobil araclarla sunulmasi bunun bir yoludur. Mobil telefonlar ve

PDA'lar havaalamnm yolcuyla dogrudan iliski kurmasi ve hizmeti kisisellestirmesi

amaciyla kullamlabilir. Havaalaru ile ilgili ulasim bilgisi, hava durumu, ucuslann son

durumu ile ilgili bilgiler internet ya da yerel aglar yardirmyla yolculann mobil

cihazlanna iletilebilir. Ozellikle de havaalam baghlik programi uyesi yolcular icin

429 Kelemen, 2003, a.g.e..
430 Buhalis, 2003, a.g.e., s. 212.
431 Buhalis, 2003, a.g.e., s. 212.
432 Notis Pagiavlas, Marzel Stratmann, Peter Marburger and Seth Young, "Mobile Business 
Comprehensive Marketing Strategies or Merely It Expenses? A Case Study of the US Airline Industry",
Journal of Electronic Commerce Research, Vol. 6, No.3, (2005), p. 251.
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mobil teknoloji kullamlarak yaratici yeni uygulamalar yapilabilir. Havaalam smirlan

icerisindeki yolcuya check-in kontuan, kapi ve boarding bilgileri bu yolla iletilebilir.

3.7. Havaalam Sureclerini Etkileyen Yeni Teknolojiler

Gunumuzde teknolojideki gelismeler dcgrudan ya da dolayh olarak havaalamnm

bircok slirecini degistirmeye ve donusturmeye baslarmstir. Havaalanlan tarafmdan

dogrudan kullamlmasa bile havaalanmda faaliyet gosteren isletmeler tarafmdan

kullamlan yeni sistemler ve i~ modelleri havaalam operasyonel surecleri basta olmak

uzere, havaalam kapasitesi, planlamasi vb. bircok yonetsel slirecin de farkhlasmasmi

gerektirmektedir. Bu teknolojik gelismeler dort bashk halinde asagidaki sekilde

incelenebilir:

• Elektronik Bilet ve Boarding Karti (Electronic Ticket and Boarding Pass),

• Radyo Frekansh Tammlama (Radio Frequency Identification - RFID),

• Biyometrik Teknoloji (Biometric Technology),

• Ortak Kullammh Kendi Kendine Hizmet Sistemleri (Common User Self

Service System - CUSS).

Bu bolumde yeni teknolojiler ve havaalam sureclerine etkileri ele almarak

asagida kisaca aciklannustir.

3.7.1. Elektronik Bilet ve Boarding Karti

Gunumuzde kaglt bilet yerine elektronik ortamda hazirlanan ve kullamlan

biletler kullamlabilmektedir. Elektronik bilet havayollanmn kullandigi onemli

elektronik ticaret araclanndan biridir. Elektronik biletin duzenlenmesi amaciyla yolcuya

bilet numarasmm gosterildigi bir makbuz ya da kupon verilir. Bilet, havayolu

isletrnesinin sisteminde, bilet numarasi seklinde gorulur, Fazla bagaj ve diger cdemeler

icin diger makbuzlar kullamhr. Eger ucusun tum bacaklan ve ucusta gorev alacak tum

havayollannm sistemleri e-bilet diizenlemeye uygun ise e-bilet diizenlenmesi olanakli

hale gelmekte ve yolcu biletsiz olarak ucusunu gerceklestirebilmektedir.Y' Aym sekilde

elektronik boarding kartlan ile havaalam sureclerinin hizlanmasi soz konusudur. 31

Arahk 2001'den itibaren IATA kaglt bilet basimma son verecek olup; kaglt bilet

433 Kaya ve Kuyucak, a.g.e.



214

kullammma devam edecek uyelerinin kendi biletlerini kendileri basmalan

gerekecektir.Y' Bu da onemli bir maliyet unsuru demek olacagmdan, havayollarmm

hizh bicimde elektronik bilete gecisleri beklenmektedir. Elektronik bilet ve elektronik

boarding kartlan havayollan icin onemli maliyet tasarrufu saglamalanmn yam sira

havaalanlan icin de cok daha akici ve rahat check-in surecleri, azalrms kuyruk siireleri

ve daha memnun musteriler demektir.

3.7.2. Radyo Frekansh Tammlama

Radyo Frekansh Tammlama (Radio Frequency Identification - RFID) canlilan

ya da nesneleri radyo dalgalan ile tammlamak icin kullamlan teknolojilere verilen genel

isimdir.435 Bir RFID sistemi bir canhyi ya da nesneyi tammlayan bir antene baglanrms

mikrocip (RFID etiketi) ve antenli bir okuyucudan (reader) olusur. Okuyucu donamm

elektromanyetik dalgalar yayar, etiket anteni bu dalgalan almak icin ayarlanrmstir.

RFID etiketi, okuyucudan yayilan dalgalan algilar ve bunu mikrocipin devrelerini

harekete gecirmek icin kullamr. Mikrocip bu dalgalardaki dijital bilgiyi degistirir ve

okuyucuya geri gonderir, Okuyucu, RFID etiketinden aldigi radyo dalgalanm dijital

bilgiye donusturerek bilgisayar sistemine gecmesini ve kullamlabilir hale gelmesini

saglar.

RFID 1970'lerden beri var olan bir teknoloji olmasma ragmen, cok pahah olmasi

giiniimiize kadar kurumsal uygulamalarda cok kisrth kullamlmasma neden olmustur.

RFID etiketleri yeteri kadar ucuz iiretilebilirse barkodlar ile ilgili bircok sorunu ortadan

kaldirabilecektir. Radyo dalgalan metal-olmayan bircok yiizeyin icinden gecerek

yayihrlar, Bu yuzden bir paketin icindeki RFID etiketi rahathkla okunabilir ya da kotii

hava sartlanndan zarar gormemesi icin korunmus uninlerin icindeki etiketler de

rahathkla okunabilir. Etiketlerdeki mikrocip icerisinde saklanan seri numarasi essizdir.

Yani 0 numaranm dtmyada baska bir esi yoktur. Bu da iirun izleme ve kontrol

sistemlerinde RFID kullammmi avantajh hale getirir. RFID teknolojisi siirec takibinden

depo yerlesimine kadar pek cok alanda yararh olabilir. Bugun dunyada ic verimliligini

ya da tedarik zinciri yonetimini arttirmak isteyen bircok firma RFID kullanmaktadrr.

Amac idari hatalann, barkod tarama sirasmdaki iscilik kayiplannm, sirket ici lursizligm,

nakliye hatalarmm ve stok duzeylerinin azaltilmasidir.

434 IATA, "E-ticketing", http://www.iata.org/stbsupportportaVet/, (26.02.2006).
435 "RFID Nedir?" http://www.rfidturkey.com/sorular.RhR?#head, (20.12.2005).
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Ucaga binen yolcu ile bagajmm eslesmesi hem havayollan hem de havaalanlan

icin onemli sorunlardan biridir. Ozellikle gtivenlik nedenlerinden dolayi ucaga ytlklenen

bagajlarla ucaga binen yolcularm eslestirilmesi manuel ortamda son derece zaman ahci

ve sorunlu bir surectir. TUm bagajlarm tek tek indirilmesi gerekmekte ve yolculardan

kendi bagajlanni gostermeleri istenmektedir. Fakat check-in sirasmda yolcunun

biyometrik verilerinin RFID bagaj etiketlerine kaydedilmesi, siirecin herhangi bir

asamasmda guvenlik basta olmak mere herhangi bir nedenle gerekli olan yolcu-bagaj

eslesmesi prosedurunu son derece kolaylastmp etkin hale getirmektedir.t'"

RFID teknolojisi ile havaalam operasyonlannm etkinliginin artmlmasi olanakh

hale gelmektedir. Helsinki-Vantaa International Airport'ta Finnair Group iiyesi yer

hizmeti isletmesi Northport Ltd. persone1 cahsma saatlerinin kaydmda gecmisten beri

bu teknolojiden yararlanmaktadir. Simdi ise IBM ve Nokia destegi ile bu cozum

gelistirilerek yolcu hizmetleri, bagaj isleme, yolcu salonlan ve check-in gorevlerinin

tahsisi, i~ akismm takibi ve raporlamasmda RFID destekli cep te1efonlarmdan

yararlamlacaktir. Gercek zamanh ve cift yonlu veri baglantisi ile yer hizmeti personeli

merkeze gelmeden ya da telsiz ya da telefona gerek kalmadan bir sonraki gorevini

ogrenebilecektir.l'" Boylece RFID havaalamnda faaliyet gosteren tum taraflar icin yeni

acilimlar vaat etmektedir.

3.7.3. Biyometrik Teknoloji

Biyometrik cihazlar insanlarm; parmak izi, goz retinasi, iris, yuz sekli, ses, imza,

avuc ici gibi karakteristiklerini saptayarak bilgisayar sistemleri, veri bankalan vb.

ortamlara giris icin kimlik dogrulamasmi yapmaktadirlar. Biyometrik sistemler teme1de,

kisinin sadece kendisinin sahip oldugu, degistiremedigi ve digerlerinden ayirt edici

olan, fizikse1 veya davranissal bir ozelliginin tanmmasi ile calrsmaktadir. Biyometrik

bilgiler; kaybolmamak, unutulmamak ve bir baskasi tarafmdan kullamlamamak gibi

ozelliklerinin yam sira taklit edilememe gibi cok onemli olan bir ozellige de salriptir.438

Bu sistemler, insan beyninin kisiyi tamma ve digerlerinden ayirt etme yontemleri ile

aym sekilde cahsmaktadrr. Kart, sifre veya pin numarasi kullanan diger tamrna

436 lATA Airport Development Reference Manual, s.549.
437 "Improved Air Passenger Service with RFID", Industrial Engineer, 38, 9, (Sep 2006), .p.15.
438 Taha Saday ve Nurdan Akhan, EMO Bilgisayar Milhendisligi Dergisi, "Bilgisayar Destekli Kimlik
Tespit Sistemlerinde Biyametrik Y6ntemlerin Kullanrlmasi", (17 Arahk 2004). http://bm
dergi.ema.argotr/index.php?aptian=cam cantent&task=vi ew&id=32&Itemid=74, (13.07.2006).
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yontemlerine oranla daha cok tercih edilmektedirler, Bu durumun baslica sebepleri

arasmda kullamcmm, kimlik saptama yapilacak yerde bizzat bulunma gerekliligi,

yamnda kendini tamtmak icin kimlik karti benzeri tamticilar tasnnak zorunda olmayisi

ve sifre/pin numarasr gibi, gizli olmasi gereken bilgileri ezberlemek zorunda olmayisi

sayilabilir. Biyometrik sistemlerin kullamm alanlan cok genis olmakla beraber yaygm

olarak asagidaki amaclarla kullamlmaktadlr:439

• Yiiksek giivenlik bolgelerine erisim,

• Personel devam ve takibi,

• ATM'lerde kullamci tammlama,

• Cagn merkezlerinde kimlik saptama,

• Havalimanlannda check-in ve boarding islernleri,

• Smir kontrolii ve smir kapilarmdan girislerin kontrolii,

• internet bankacihgmda kullanici tammlama,

• Kurumsal ag, kisisel bilgisayar ve tasmabilir bilgisayar guvenligi,

• Kiralik kasalara erisim guvenligi,

• Sans noktasi tenninallerinde (POS) kullanicr tammlama,

• Askeri kaynaklann etkin takibi,

• Cek onaylama islemlerinde kullamci guvenligi,

• Kombine bilet uygulamalan,

• Hastane ve sigorta kuruluslannda hasta takibi ve kimlik saptama,

• Kamu hizmetlerine yonelik kayrt takibi (SSK, vergi, trafik vb.),

• Binalara, tesislere ve ofislere erisim guvenligi,

• Elektronik bilet sansi,

• CRM uygulamalan, vb.

Sivil havacilik endustrisinde biyometrik teknoloji agirhkh olarak guvenlikle

ilgili sorunlarm asrlmasi amaciyla gundeme gelirken elde edilen verilerin yeni frrsatlar

yaratmasi da olasidir, Bu firsatlardan biri yolcularm harcama ahskanhklannm ve

egilimlerinin degerlendirilmesi amaciyla bu verilerin kullamlmasidrr. Yeni nesil

pasaportlarm uzerinde sunulan biyometrik yolcu bilgisi havaalannun cesitli sans

noktalarmda ele gecirilebilir. Boylece havaalam ticari fuiin saticilan bu verileri

isleyerek, ulusal gizlilik yasalannm izm verdigi olcude, pazarlama ve sans

faaliyetlerinde kullanabileceklerdir.44o Ancak olaym etik boyutunun iyi incelemnesi

gerekmektedir.

439 "Biyornetrik Hakkmda" http://www.ergosis.com.tr/v3slbiyometrik.htrn. (20.12.2005).
440 lATA Airport Development Reference Manual, s.550.
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3.7.4. Ortak Kullammh Kendi Kendine Hizmet Sistemleri

Ortak kullammh kendi kendine hizmet sistemlerini aciklamadan once kendi

kendine hizmet kiosklanmn aciklanmasmda yarar vardir.

Bircok havaalam icin alan kisitlanmn gundemde olmasi ve gunumuztm kod

paylasimi ve isbirliginin hakim oldugu havacihk ortami havaalanlannda ortak

kullarumh ekipmanlann kullamrm fikrini dogurmustur. Bir grup havayolunun girisimi

ile Common User Self-Service System - CUSS kavrami ortaya atilnns ve 1998

ATA/IATA Joint Passenger Services Conference (JPSC) bu konuda cahsmak uzere bir

grup olusturmustur.T"

CUSS kavrammm temelindeki dusunce havayollanmn yolcu kolayhklanm

paylasimh bir kiosktan ve aracisiz olarak dogrudan yolcuya sunmasma olanak

vermektir. Boylece farkh havayollannm yolcuyla tek bir noktadan, guvenli, maliyet

paylasnnh, havaalam ya da yer hizmeti isletmelerinin sistemlerine bagimh olmaksizm

etkilesimi olanakh hale geImektedir. IATA'ya gore CUSS ile check-in basma $3,5'dan

daha fazla maliyet tasarrufu yaprlabilecektir.Tf CUSS sistemlerinin temel faydasmm

havayollan acismdan oldugu dusunulse de bu sistemlerin havaalanlanmn sureclerini

etkilemesi kacirulmazdir. Bu sistemlerin havaalanlanna olasi faydalan su sekilde

siralanabilir:

• CUSS kullammmm yaygmlasrnasi ile havaalanlanmn terminal binalannda

check-in kontuarlan icin su anda oldugu kadar genis alanlar ayirmalan

gerekmeyecektir. Ortak kullammh CUSS alanlannda kiosklar icin yer tahsis

etmek yeterli olacaktir. Boylece ortaya cikacak genis alanlar ticari

faaliyetlerin gelistirilmesi amaciyla ya da havacihkla ilgili diger amaclarla

kullamlabilecektir. Boylece yuksek maliyetli terminal genisletme

cahsmalanna gerek kalmayacaktir,

• Check-in'de kontuar tahsis gibi surecler havaalammn islevi olmaktan

cikacaktir. Havaalanlannm havayollarma sunmus olduklan hizmetler ve

karsihkh bagimhhk azalacaktir,

441 Ton Oosterwijk, "Common User Self Service Kiosks Developments (CUSS)", http://www.aimort
int.com/categories/se1f-service-kiosks/common-use-self-service-kiosk-developments-cuss.asp,
(21.12.2005).
442 lATA, Annual Report 2005, (Tokyo: 6151 Annual General Meeting), http://www.iata.org/iata/Sites/
agm/file/2005/file/AlIDual report 2005.pdf, (12.05.2006).
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• Tenninaldeki check-in sureci luzlanacak ve basitlesecek; bu da daha hizh

yolcu ve havaalam surecleri yaratacaktrr.

• Kuyruklann azalmasi ve yolculara bu sistemlerle daha gems tercih

olanaklannm sunulmasi yolculann havayollanndan ve havaalamndan

memnuniyetini artiracaktrr.

• Bu kiosklann terminal icerisine merkezi konuma yerlestirilmeleri gerekli

olmadigmdan otopark, gelis kaldmmi vb. yerlere kurulmalan terminal

alanlannm daha etkin degerlendirilmesine olanak saglayacaktir.

• Bu sistemlerin yaygm kullannm ile uzaktan ve saha-dismdan check-in

islemleri yaygm sekilde yapilabilir hale gelecektir.

• Yolculann zaman tasarrufu ve seyahat deneyimleri uzerindeki kontrollerinin

artisi ile terminal icerisinde ahsveris icin daha fazla zaman ayirmalan ve

daha rahat ahsveris yapmalan olanakli hale gelecektir.

TUm bu faydalan goz online almdigmda CUSS sistemlerinin havaalam

sureclerini derinden etkilemesi kacimlmazdir. Ancak bu durum havaalanlanndaki

kontuarh ve "insanh" check-in surecinin tamamen ortadan kalkacagi gibi

algilanmamahdir. ATM cihazlanmn bankalan ortadan kaldirmadigi gibi, sik ucucu

olmayan ya da insanla etkilesimi tercih eden bir kisim yolcular icin eski sureclerin

devami gerekmektedir, Bu da havaalam yoneticileri icin terminal alanlanmn krvamh

tahsisinde yeni mucadele alanlan demektir. Bilgi teknolojileri ile belirsizlik azalacak ve

bu karar siirecleri daha etkin hale gelecektir.



DORDUNCU BOLUM

HAVAALANLARINDA DEGER ODAKLI YONETiM ARACI OLARAK BiLGi

SiSTEMLERiNiN TAV iSTANBUL TERMiNAL i~LETMECiLiGiA.~.'DE

KULLANILMASINA iLi~KiNUYGULAMA

1. ARA~TIRMANIN TANITILMASI

1.1. Arastmnanm Amaci ve Onemi

Havaalam yonetiminde bilgi sistemlerinden deger odakh yonetim araci olarak

yararlanmamn onemi calismanm teorik boltlmtmde aynntili olarak incelenmis ve bu

konuda ikinci bolumde bir model olusturulmustur, Ucuncu boltimde havaalanlarmda

kullamlan bilgi sistemlerine yer verilmistir, Cahsmanm uygulama bolumunde ise

uygulamadaki durumun bir kesiti incelenerek elde edilen bulgular, Deger Odakh

Yonetim cercevesinde degerlendirilmistir,

Bu cahsmanm amaci, havaalanlarmda deger odakh yonetim araci olarak bilgi

sistemlerinin kullammmm Ataturk Havalimam 'ndaki durumunu ortaya koymak ve bu

kapsamda havaalanlarmda bilgi sistemleri konusunda bilgi birikimi olusturularak

uygulanabilir oneriler gelistirmektir,

Belirtilen amaca ulasabilmek icin su sorulara yamt aranacaktir;

• Havaalanlarmda kullamlan bilgi sistemlerinin mevcut durumu nedir?

• Deger odakh havaalam yonetiminde bilgi sistemlerinden hangi amaclarla ve

nasil yararlamlmaktadtr?

• Havaalam bilgi sistemleri ile havaalam ticari faaliyetleri, havaalam yonetim ve

organizasyon yaprsi arasmdaki etkilesim nasildir?

• Havaalanlannm deger odakh yonetilebilmeleri icin karar alma araci olarak bilgi

sistemlerinden ne olcude yararlamlmaktadir ve ne sekilde yararlamlabilecektir?

Bu amacla havaalam yonetiminde bilgi sistemlerinden yararlanma durumunun

ortaya konulabilmesi icin secilen bir havaalamnda uygulama yapilmisur.

Bu cahsma ile;
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• Ticari havaalam yonetiminde bilgi sistemleri kullannm konusu Turkiyede ilk

kez bilimsel bir yaklasunla, genis kapsamh incelenmis,

• Havaalanlarmda gitgide artan deger odakh yonetim gereksinimi ile temeli bilgi

olan yeni ekonomi anlayismm gereklerini karsilamada, havaalam bilgi

sistemlerinin onemi ortaya konulmus olmaktadir.

1.2. Arastrrmanm Kapsami

Arastirmarun uygulama alam olarak Ataturk Havalimam secilmistir. Bu

secimdeki temel olyut buramn, yilhk yolcu sayisi acismdan Turkiye'deki en buyuk

havaalam olarak ticari yaklasimla yonetiliyor olmasidir. Bu secimde rol oynayan bir

diger etken, isletmenin btrtunlesik bilgi sistemleri uygulamasmi Turkiye' de havaalam

yolcu terminallerine uygulamasidir.

1.3. Arasnrmanm Snnrhhklari

Arastirmarun simrhhklan iki acidan ele almabilir. Bunlar arastirmanm

yonteminden kaynaklanan smirhhklar ve isletmenin durumundan kaynaklanan

simrhhklardir. Arastirma yonteminden kaynaklanan smirhhklar, nitel arastirmalann

genel sunrhhklan ile ilgilidir. Arastirmada temel veri top lama araci olarak yan

yapilandinlmis soru formu kullamlmasi arastirmada elde edilen verilerin yalrnzca

yoneticilerin soyledikleri ile smirh olmasi riskini dogurmaktadir, Bu acidan verilerin

dogrulanmasi ve zenginlestirilmesi amaciyla farkli bolumlerden yoneticilerle

gorusmeler yapilnus; aynca gozlem ve dokuman incelemesi gibi tekniklerle veri

cesitlemesi yoluna gidilmistir, Arastirmarun diger bir snurhhgr ise isletmenin halka arz

surecinin esiginde olmasi ve holding catisi altmda yeniden orgutlenerek bircok yeni

projeye girismesi nedeniyle bazi verilerin gizli tutulmasi gerektigi gerekcesiyle elde

edilememis olmasidir.

1.4. Arasnrmamn Yontemi

Arastirmanm amacim gerceklestirmek icin oncelikle alanyazm taramasi yapilrms

ve Sekil 18'de yer alan cahsmanm teorik modelleme kismi olusturulmustur, Uygulama

boliimiinde veri toplama yontemi olarak goriisme yontemi kullarulmistir. Bu yontemin



TEORiK C;ALI~MALAR

Ticari Strateji Celistirilmesi

o Stratejik kontrol

o i~letme faaliyetlerinde tilgek belirleme

o Orgiitsel sistemlerin tasarmu

---

Deger Yaratma

Sekil l S, Cahsmanm Genel Yapisi ve Arastirma Modeli
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secilmesindeki amac omeklemden derinlemesine bilgiyi elde etmede gorusme

yonteminin uygun olmasidir. Bu amacla cahsmanm iki farkli asamasi icin iki adet yan

yaprlandmlmis gorusme fonnu hazirlannus, bu fonnlar (Ek 1 ve Ek 2) Subat ve

Agustos 2006'da arastirmamn yapildigi isletmede cesitli yoneticilerle yuz yuze yapilan

gorusmelerde kullamlrmstir. Subat 2006'daki ilk gorusmelerde isletmenin operasyonel

isleyisi ve bu surecte bilgi sistemlerinin kullammi incelenmistir. Agustos 2006'daki

ikinci tur gorusmelerde ise, yonetsel acidan ticari amacla bilgi sistemlerinin kullanrrn

durumu incelenmistir.

Gorusmelerde yan yapilandmlmis soru formlannm kullanilmasmm nedeni,

yapilandmlrrus sorularla isletmenin degisik bolum ve birimlerindeki cahsanlardan daha

diizenli ve karsilastmlabilir bilgi elde ederken, yapilandmlmarms sorularla da

gorusmenin seyrine gore gorusulen kisilerden alanlannda kesfe yonelik daha

derinlemesine bilgi elde etmektir. Arastmnamn temel veri top lama yontemi olan

gorusmeler; simrli da olsa gozlem (operasyon stlrecinin izlenmesi, operasyonel ve

yonetsel sistemlerin cahsmalanmn yerinde incelenmesi) ve dokiiman (raporlar, belgeler,

grafik sunumlar -cizimler, tablolar- ve elektronik veriler) incelemesi ile desteklenmistir,

Arastirmada veri analiz yontemi olarak betimsel analiz kullamlrmsnr. Bu tur bir

analizde amac, elde edilen bulgulan duzenlenmis ve yorumlanrms bir bicimde

okuyucuya sunmaktir.

2. BULGULARVEYORUMLAR

Arastirma sorulan ile elde edilen bulgulara ve yorumlara gecmeden once TAV

Yatmm Holding A. S. ve asII arastmna konusu olan TAV istanbul Terminal

Isletmeciligi A.S. hakkmda genel bir bilgi vennek gerekli gorulmustur,

2.1. TAV Grubu'nun TamtlIDl443

istanbul Atatiirk Havalimam DI§ Hatlar Tenninali 'nin yapim ve isletimini

ustlenmek uzere Tepe ve Akfen insaat sirketleri ile Viyana Havaalam Isletmecisi VIE

sirketinin olusturduklan konsorsiyumun, yapilan ihaleyi kazanmasi sonucu 11 Kasun

1997 tarihinde, TAV YATIRIM YAPIM VE iSLETME A.S. bir ortak girisim sirketi

olarak kurulmustur, istanbul Atatlirk Havalimam Dis Hatlar Tenninali'ni, otoparki ve

443 Bu konuda aynntih bilgi icin bkz. http://www.tav.aero/
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ilgili tesislerini insa etmek ve 3 yil 8 ay 20 gun sureyle isletimini gerceklestirmek uzere

kurulmus olan sirketin kurulustaki ortakhk yapisi TEPE %47,5, AKFEN %47,5 ve VIE

%5 seklindedir, TEPE Grubu ve AKFEN Holding, gerek Tiirkiye'de gerekse

yurtdismda kurumsal, sinai ve ticari insaatlar, ticari urtm imalati, tesis yonetimi, sigorta,

giivenlik hizmetleri, tatil ve turizm alanlannda hizmet sunmaktadirlar. YiD ihale

kosullan geregince proje ortagi olan VIE, 27 Ekim 2004 itiban ile TAV'm hissedan

degildir.

Baslangic yatmm tutan 306 milyon dolar olan ve 30 ay sure icinde insa edilecek

olan tesisler, planlanandan 8 ay once tamamlanmis ve isletme suresi 8 Ocak 2000'de

baslatilnustir, Dis Hatlar Terminali 7 Mayis 2004 tarihine kadar, 44 ay 20 gtin siireyle

isletilrnistir. Haziran 2000'de DHMi ile imzalanan anlasma ile TAV'm dis hatlar

tenninalini, yaklasik 92 rnilyon doIarhk ek yatmmla, Mayis 2004'e kadar, %30

orarunda genisletmesi ongorulmustur. Dis hatlar icin insa edilen ek tesis karsihgmda,

TAV'm isletme suresine, 13 ay ve 12 gunluk sure eklenmis; toplam sure yaklasik 66

aya ulasmistir.

Ataturk Havalimam YiD projesmm isletme suresinin 2 Temmuz 2005'te

tamamianacak olmasi nedeniyIe, isletim hakki devri icin 10 Haziran 2005'te bir ihale

duzenlenmis ve TAV, 3 rnilyar dolar karsiligmda ve 15,5 yil sure ile istanbul Ataturk

Havalimam iyve Dis Hatlar TenninaIi'ni kiralamaya hak kazanmistir. Yeni

sozlesmenin imzalanmasmm ardmdan, Istanbul Ataturk Havalimam'nda bulunan ic ve

dis hat terminallerinin, genel havacilik terminalinin ve kath otoparkm isletmelerini

yurutmek amaciyla 15 Haziran 2005 tarihinde TAV HAVALiMANLARI TERMiNAL

i~LETMECiLiGiA.~. (TAV iSTANBUL) kurulmustur, Sirketin su andaki ismi TAV

iSTANBUL TERMiNAL i~LETMECiLiGiA.~.'dir.

TAV, TEPE ve AKFEN Insaat tarafmdan kurulan bir ortak girisimdir ve

havalimam insaatlan, finansmaru, yolcu terminal isletmeciligi ve ilgili damsmanhk

hizmetlerini uluslararasi boyutta gerceklestirmek amaci ile kurulmustur. Bunyesinde

bircok sirket banndirdigmdan TAV GRUBU olarak adlandmnak tercih edilmektedir.

TAV'm edindigi bilgi birikimi ve uzmanlik, 2003 yihndan bu yana Turkiye'de

ve yurtdismda bircok insaat ve yap-islet-devret projeleri icin ihalelerden basanh

sonuclar almasmi saglamistir. Ankara Esenboga Havalimani iy ve Dis Hatlar Tenninali,

Izmir Adnan Menderes Havalimam Dis Hatlar Terminali, Tiflis ve Batum
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Havalimanlan yatmm, insaat ve isletmesi, MlSlI Kahire Uluslararasi Havalimam TB3

Terminalinin Insaati, Emirates Yeni Muhendislik Merkezi Hangar Canst Celik

Konstrtiksiyonu gibi insaat projeleri bunlardan bazilandrr.

Sirketin son yillarda luzla buyumesi nedeni ile yonetirn, rum yatmm, insaat ve

isletme faaliyetleri ile havacihk sektorundeki tesislerini bir can altmda birlestirme Karan

alnus ve bu nedenle, tum TAV grup firmalanm bunyesinde birlestirmek uzere 1

Temmuz 2005 tarihinde TAV YATIRIM HOLDiNG A.S. kurulmustur,

TAV Grubu havaalanlan ile ilgili bircok konuda faaliyet gostermektedir, Bu

kapsamda sirketin faaliyet alanlan Sekil l S'da gosterilmistir.

TAV
GRUBU

iSTANBUL ATATORK
HAVALiMANl

ANKARA ESENBOGA
HAVALiMANl

izMiRADNAN
MENDERES

HAVALiMANl

OURcisTAN TiFLis
HAVALiMANl

TERMiNAL
HiZMETLERi

YERHiZMETLERi

Ki~iYE bZEL
HiZMETLER

oOVENLiK
HizMETLERi

Sekil 19. TAV Grubu Faaliyet Alanlan

Sekil 19'da gosterildigi gibi TAV Grubu basta havaalam terminal isletmeciligi

olmak uzere, havaalam insaati ve havaalamnda verilen diger hizmetlerin sunumu olmak

uzere genis bir faaliyet alanma sahiptir ve sirketin yapilanmasi halen devam etmektedir..

TAV Grubu bunyesinde havalimam isletmeciliginden sorumlu bulunan sirketin

kurulusta TAV Tepe Akfen VIE Yatmm Yapim ve Isletme A.S. olan ticaret unvam,
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29.09.2005 tarihli tescil ile TAV Havalimanlan Isletme AS., 07.08.2006 tarihli tescil

ile de TAV HAVALiMANLARI HOLDiNG AS. olarak degistirilmistir,

TAV'm btlytime stratejileri dogrultusunda 2006 yilmda, dunyanm onde gelen

yatmm bankalanndan ABD'li Goldman Sachs International, fon yoneticilerinden

Avustralyah Babcock&Brown, islam Kalkmma Bankasi (IDB) Altyapi Fonu (EMP),

Global Investment House, TAV Havalimanlan Holding AS. 'ye stratejik ortak olmustur.

2007 Ocak ayi itibariyle sirketin 9 rozel 1 gercek kisi olmak uzere 10 ortagi bulunan

sirket, 15-16 Subat 2007 tarihlerinde halka arz edilmistir. Son rakamlara gore

232.500.000 YTL'iik odenmis sermayesi bulunan TAV Havaiimanlan Holding A.S.

hisse senetlerinin %69'u yurtdismda yerlesik kurumsal yatmmcilara, %30'u yurtici

kucttk bireysel yatmmcilara, %0.5'i yurtici kurumsal yatmmcilara ve %0.5'lik yurtici

ahm gucu yiiksek bireysel yatmmcilara tahsis edilmistir. ilk etapta hissesinin %15'inin

halka arzi planlanan sirketin, talep yuksekligi nedeniyle ek satislarla %18.4'u yabanci ve

yerli yatmmcilara satIlml~tIT.444

Bir holding yapilanmasi SOZ konusu oldugundan yatmm, ticaret, finansman, ic

denetim gibi islevler TAV Havalimanlan Holding A.S. bunyesindeki tum kuruluslara

hizmet vermektedir. TAV istanbul Terminal Isletmeciligi A.S. (TAV istanbul) ise

dogrudan Ataturk Havalimam'ndaki operasyonlardan sorumludur. Birimin operasyon,

terminal operasyon merkezi, kalite kontrol, muhasebe, insan kaynaklan, halkla iliskiler,

teknik mudurluk gibi islevsel birimleri bulunmaktadir, Dolayisiyla isletme islevleri

acismdan oldukca karmasik bir organizasyon yapisi mevcuttur. Calisma konusunu

olusturan asil isletme TAV istanbul oldugundan cahsmamn ilerleyen bolumlerinde

TAV istanbul organizasyon semasma yer verilecek ve cahsmada odak noktasi bu

isletme olacaktir. Ancak orne gin strateji gelistirme islevi ust yonetimin sorumlulugunda

oldugundan bu kapsamda gerekli durumlarda "TAV" ibaresi ile holdingin de

kastedildiginin unutulmamasi yerinde olacaktir,

Cahsmamn bulgulan toplanan birincil ve ikincil verilerin alanyazm kismmda

onerilen model dogrultusunda smiflandmlarak analiz ve degerlendirilmesine

dayanmaktadir. Bu kapsamda oncelikle arastirma sorularma verilen yamtlarm genel bir

degerlendirmesi yapilacaktir.

444 Bu konuda aynntih bilgi icin bkz. http://www.tavyatirimciiliskileri.com/. (04.05.2007).
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2.2. Arasnrma Sorularma Verilen Yamtlarm Genel Degerlendirmesi

Daha once de belirtildigi gibi arastirma iki asamah olarak planlanmis, iki ayn

tarihte cesitli duzeylerdeki yoneticilerle yapilan gorusmeler icin iki ayn soru formu

hazirlanmisnr. Bu soru formlannm ilki operasyonel ve taktik diizeydeki yoneticilerden

islerin yapihs sekli ve bu surecte bilgi sistemlerinin rolii ile ilgili bilgi almaya yonelik

olup; ikincisi iist duzey yoneticilerden ticari strateji ve isletme tasanmr ile ilgili bilgi

alarak bu surecte bilgi sistemlerinin roliinii ortaya koymayi hedeflemektedir. Bu acidan

iki soru formunun degerlendirmesini ayn ayn yapmak tercih edilmistir, Ancak

bulgularm analizi ve yorumunda elbette ki her iki soru formuna verilen yamtlar bir

biitiin olarak dusunulmustur. Bu kapsamda oncelikle Soru Formu I'in

degerlendirmesine yer verilecektir.

Arastirmanm 1. asamasmda kullamlan ve EK l'de verilen soru formu isletmenin

bilgi sistemleri altyapismm ve bilgi sistemlerinin etkililiginin ortaya konulmasmi

hedeflemektedir. Bu kapsamda hazirlanan sorular iiy bolumde ele almnus olup; bu

bulgularm degerlendirilmesine, sorulara alman yamtlar gruplanarak, asagida yer

verilmistir,

Gorusmelerde operasyonel bolumler ve Bilgi Islem Bolumu dismdaki diger

islevsel bolumlerdeki yoneticilerle yapilan yuz yiize gorusmelerde bu form kullamlmis;

operasyonel boliimlerde ise gerekli izinler almarak dogrudan sahada gorusmeler

yapilnus ve sistemlerin isleyisi yerinde incelenerek not alma yontemi tercih edilmistir.

Bilgi Islem BOliimii'niin ise cahsmanm konusu acisindan ozel onemi oldugundan orta

diizey yoneticisiyle yuz yuze yapilandmlmarms bir gorusme yapilarak bilgi sistemi

altyapisi kurulus sureci, mevcut butunlesme durumu, isletme sureclerine etkisi ve

gelecege yonelik uygulama dustlnceleri konusunda fikir almrms ve gerekli dokiimanlar

temin edilmistir.

Bolum I'deki sorular, yamtlayan isletme yoneticilerinin kisisel ve mesleki

bilgilerini edinmeye yoneliktir, Bu sorulardan 1-6 arasmdakilere alman yamtlardan

yoneticiler ve isletme hakkmda genel fikir edinmede yararlarulmistir. Soru Tye alman

yamtlar ise yoneticinin isletme icindeki pozisyonunu belirlemistir, Arastirma

kapsammda her biri isletmenin farkh islevsel bolumlerinden olmak iizere iki ust, yedi

orta ve alti alt duzey olmak uzere toplam on bes yoneticiyle yuz yuze gorusmeler
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yapilnusnr. Esasen II. Bolum Soru 1'le de baglantili olarak: degerlendirmek gerekirse;

incelenen isletme islevinin niteligi gorusme yapilan yoneticinin duzeyini de

belirlemistir. Ornegin isletmede Kalite Bolumu seflik duzeyinde temsil edildiginden

Kalite Sistem Sefi ile gorii~iiliirken; iy Denetim Boltunii direktorliik seviyesinde temsil

edildiginden list duzey yonetici olan iy Denetim Direktoru ile gorusulmustur. Bolum

konusunda en genis bilginin almabilecegi yoneticilere ulasilmaya cahsilrrustir. Omegin

operasyonel duzeyde uygulamaya en yakm olan alt diizey yoneticilerle sahada

gorusulmustur. Bu ilk gorusme formu genellikle taktik ve operasyonel duzeydeki

yoneticilerden bilgi alma amaciyla kullarulmistir.

Bolum Il'deki sorulann genel amaci isletmedeki bilgi sistemi altyapismm ve

kullammmm ortaya konmasidir. Bu sorulara alman yarutlar isletme faaliyetlerinin

gerceklestirilmesinde boltimlere gore hangi bilgi teknolojisi araclanndan, ne siklikla ve

ne amacla yararlaruldigmi ve bolum bazmda karar alma surecinde bilgi sistemlerinin

etkisini olcmeye yoneliktir. Soru 2 ve 3'e alman yarutlar dogrultusunda isletme capmda

yaygm olarak: kullarulan bilgi ve iletisim araclannm basmda internetin geldigi; bunu

intranetlerin izledigi gorulmektedir, Isletme icinde internet basta haberlesme olmak:

iizere; arama, bilgi alisverisi, dosya transferi, toplanti ve videokonferans, egitim,

tedarikcilerle iliskiler ve musteri iliskileri amaciyla sikhkla kullamlmaktadir. Bu

amaclann siralamasi bolum bazmda degisiklikler gosterebilmektedir. Ornegin Ticaret

Boltimii icin siralama haberlesme, bilgi ahsverisi, pazarlama-satis, musteri iliskileri,

tedarikcilerle iliskiler, internette arama, toplanti ve videokonferans, dosya transferi

seklinde olup; bu bolumde finansal islemler ya da siparis ahp verme amaciyla

internetten yararlamlmamaktadir. Diger bolumlerde kullamm amaclan icerisinde yer

ahnayan pazarlama-sans ise bolum faaliyetinin ozelligi nedeniyle list siralarda yer

almaktadir, Bunun yamnda internet, ozellikle haberlesme amaciyla elektronik posta,

kisiye ozel kablosuz (deck) telefonlann yamnda sikhkla kullarulan bir iletisim aracidir,

Dolayisiyla srralamada belirleyici unsurun bolum faaliyetinin ozelligi oldugu

gorulmektedir. intranet ozellikle isletme ile ilgili her turlu ortak: kullamlan veri ve

bilginin isletme cahsanlanmn surekli erisimine acilmasmda kullamlmaktadir. Microsoft

Outlook uzerinden isletme ile ilgili tum sureclerle ilgili aciklamalara ulasabilmek

olanakhdir, Boylece ekstra iletime gerek kalmadan ortak: kullamma acilrnak suretiyle

isletme icinde gereksinim duyuldugu anda istenilen bilgiye erisilebilmektedir,
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Ekstranetlerle ilgili cahsmalar da siirmektedir. Muhasebe ve Finans boltunlerinin cesitli

modullerini kullandigi ERP sistemi ORACLE btmyesinde Satmalma modulunde

ekstranet kullamm olanagi bulunmaktadir, Aynca odemeleri sancilara otomatik olarak

bildirecek bir elektronik posta progranu tasarlanmaktadir.

Soru 4, 6 ve Tye alman yamtlar ise, bolum faaliyetlerinin gerceklestirilmesinde

yararlamlan bilgi sistemleri ve bunlarm kullammmdaki egitimle ilgili bilgi almaya

yoneliktir, Bu sorulara alman yamtlar degerlendirildiginde genel olarak isletmede

kullamlan bilgi sistemlerinin her bolumun kullanabilecegi genel programlar, kurumsal

kaynak planlamasi sistem modulleri ve terminal isletmeciligine ozel uygulama

programlan seklinde u<; ana bashkta gruplanarak ele almabilecegi sonucuna ulasilrmstir.

Bu sistemlerle ilgili aciklamalara asagida yer verilmistir.

• Microsoft Windows Ofis programlan hemen her bolumde cesitli islemlerin

yerine getirilmesinde kullamlmaktadir. Ozellikle bolum faaliyetinin yerine

getirilmesinde kullamlan ozel bir bilgisayar uygulamasi yoksa bclum bilgi

sistemlerinin agirhkh olarak Windows Ofis programlarma ve internet, intranet

uygulamalanna dayandigi gorulmektedir. Dolayisiyla ozel bir uzmanlik

gerektirmediginden bu programlarla ilgili isletme icinde herhangi bir egitim

verilmesine gerek duyulmamaktadir. Ornegin Yatmmlar Koordinasyon

Mudurlugu'nun kullandigi ozel bir bilgisayar programi olmayrp, bolum icin cok

_onemli olan istatistiki verilerin toplanmasi ve kaydi icin Word, Excel basta

olmak uzere Ofis programlan agirhkh olarak kullamlmaktadir, Kalite

Bolumu'nde ise kilit performans gostergelerinin takibi amach bir program

gelistirilerek kullamlrms; ancak veri ve olcutlerin degistirilmesinde zaman kaybi

yaratngmm farkma vanlmasiyla program yerine elektronik postalar uzerinden

takibine karar verilmistir, Ofis programlarmm yamnda dokuman takibi icin

isletmenin genelinde Dokuman Yonetim Sistemi ve EVTAK (Evrak Takip

Referans Numarasi) kullamlmaktadir. Bu sistemle dokumanlar ilgili birimlere

hizli bicimde ve numaralandmlarak dagrtilmaktadir. Boylece birimler ve

cahsanlar arasmdaki iletisim ve bilgilbelge alisverisi luzlanmalcta ve kontrol

kolaylasmaktadir.
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• Muhasebe ve Finansman bolumleri faaliyetlerinin gerceklestirilmesinde

ORACLE ERP sisteminin cesitli modiillerini kullanmaktadir, Sistem isletme

icerisinde Finansal Yonetim Sistemi (Financial Management System - FMS)

olarak adlandmlmaktadrr. Bu programlann kullanmu icin ozel egitim

gerekmekte, ancak bolume alman personelin prograrnm kullarummi bilmesi

gerektiginden isletmede ekstra egitime gerek kalmamaktadrr. Bu programlar

aym zamanda Denetim, Ticaret, Gelirler gibi isletmenin baska bolumlerinin

faaliyetlerinde de kullamlmaktadrr. Ornegin Denetim Bolumu ORACLE

programmm ttim raporlama sistemlerini kullanmakta ve gerektiginde bunlan

cozumleme icin Excel ortamma donusturebilmektedir. Ticaret Bolumu

faturalarda Windows ve ORACLE verilerinin karsilastmlmasi yoluyla kontrol

yapmakta; Gelirler Bolumu satislann faturalandmlabilmesi icin bu programa

giris yapmaktadrr. ORACLE DISCOVERER olarak adlandmlan bu raporlama

programi ile yalmzca FMS'ten degil aym zamanda ileride aynntih olarak

aciklanacak olan Ticari Yonetim Sistemi (Commercial Management System 

CMS) ve FMM (Flight Management Module - FMM) programlanndan da rapor

y11ct1S1 almabilmektedir. Yine ORACLE iizerinde gelistirilen Proje Yonetim

Portah ile farkh yerlerdeki projelerin talcibi gerceklestirilebilmekte, farkh

bclumlerden cahsanlar takim calismalan yapabilmelctedir. Goruldugu iizere

ashnda terminal faaliyetlerinin surec ozelligi bilgi sistemlerinde de ortaya

. cikmakta ve bircok bolum aym bilgisayar uygulamalanru faaliyetlerinin cesitli

asamalannda kullanarak isletme sureclerinin gerceklesmesini saglamaktadir,

• Isletmede kullamlan bilgi sistemlerinin ucuncu grubunu ise cesitli operasyonel

sureclerin gerceklestirilmesinde kullamlan uygulama programlan

olusturmaktadir. Bu sistemler gerekli izinlerin almmasiyla yerinde incelenmis ve

havaalam yonetiminde kullamlan bilgi sistemleri ile ilgili olusmus bir alanyazm

bulunmadigmdan cahsmanm teorik kismmda destek amaciyla kullamlrrustir. Bu

sistemlerin aynntih bir bicimde aciklanmasi gerekli goruldugunden ileride genis

bicimde ele almacaktir.

Soru 4 ile gorusme yapilan yoneticinin bilgi sistemlerini en cok hangi diizeydeki

kararlarda kullandigi sorusuna yamt aranrms ve yoneticilerden alnus olduklan bu tiir

kararlara ornek vermeleri istenmistir. Gorusme yapilan yoneticinin yonetim diizeyi
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dogal olarak alabilecegi karar duzeyinin de belirleyicisi oldugundan bu sorunun

yamtlanmasmda yonetim diizeyi yukseldikce her gruptan ornek karar verebilmek

olanakh olmustur. Ust diizey yoneticiler yapisal - uzun vadeli, orta vadeli ve

operasyonel kararlan ile ilgili omekler verirken; operasyonel yoneticiler yalmzca

operasyonel kararlan ile ilgili aciklamalar yaprmslardir. Bu asamada cesitli alanlarda

yoneticilerin bilgi sistemlerini kullanarak alnus olduklan kararlara, asagida aciklandrgi

uzere, her karar diizeyinden birkac omek verilmesi yeterli gorulmustur.

Yapzsal- Uzun Vadeli Kararlar:

Havaalanlan icin yapisal - uzun vadeli, diger bir deyisle stratej ik nitelikteki

kararlar yeni bir havaalam/terminal insaati ya da yeni bir isletim ihalesine girme

kararlandir. Bu acidan bu kararlar en ust yonetim tarafmdan almmaktadir. Yeni bir

havaalam ihalesine girme dusuncesi ortaya ciktigmda oncelikte isletilmesi dusunulen

havaalanma gidilerek Yeni Yatmmlar Bolumu tarafmdan bir gozlem yapilmaktadir.

Havaalammn kapasitesi, teknik ozellikleri, havayollannm yerel ve uluslararasi pazar

paylan arastmlmakta; bunun uzerinde cahsmalar yapilmaktadir. Havaalammn pazar

paymm bulundugu bolgede buyume olasihgma bakilmaktadir, Havaalanmda faaliyet

gosteren bir havayoluyla gorusttlerek yilhk, ayhk, haftahk, gunluk ucus sayilan ile ilgili

bilgiler bilgisayara girilmekte ve yolcu sayismdaki artis egilimi degerlendirilmektedit.

Bu bilgiler ust yonetime raporlanmaktadir. Aym sekilde btitce ile ilgili hesaplamalan da

ilgili bolum yapmakta ve yonetime raporlamaktadir. Ust yonetim boylece 0 havaalam

ihalesine girip girmeme karanni vermektedir.

Yapisal - uzun vadeli kararlara diger bir ornek isletmenin kendi olusturdugu bir

hizmet ve marka olan Primec1ass Hizmetidir. Yapilan yolcu anketleri, musteri talepleri

dogrultusunda fizibilite cahsmalan hazirlanrms ve bunlar isletme yonetimine

sunulmustur. Boylece yolcu karsilama/ugurlama hizmetleri verilmesi ve yolcunun

cesitli gereksinimlerinin karsilanmasi icin Primec1ass Hizmeti yaranlrmstrr.

Orta Vadeli Kararlar:

Isletme mimari tasanm ofisinde terminal binalannm yenileme cahsmalannda

Autodesk Revit Building yazihmtrn kullamlmaktadir. iy Hatlar Terminali'nin yenileme

cahsmalannda tadilat ve yeni tasanmlar icin bu programm kullamlmasi ile iiy boyutlu

cizimler cok kisa bir surede elde edilebilmistir, Yeni check-in adalan, danisma bankosu



231

tasanrm ve imalat resimleri, otopark yonetim kat! ofisleri tasanmi ve cozumleri, magaza

cepheleri tasanmlan ve imalat resimleri bu programda olusturulmus ve dokiimanlar

insaatta kullamlrmstrr. Aym sekilde daha once THY'nin kullandigi CIP salonu baska bir

alana tasmmca bu alarnn, bolimerek yeni musteri taleplerine gore acilen planlanmasi

gerekmis; bolimen hacimlerin CIP salonu olarak pazarlanmasma karar verilmistir.

Direkt gun l~lgl alan veya karanhkta kalan yerlerin kisrth bir zamanda gosterilmesi

gerekmis, program kullamlarak salonlarm 3 boyutlu goruntulerinin yanm saatte

hazirlanmasi olanakh olmustur, Boylece, 3 boyutlu verilerle musteriye daha iyi anlatim

olanagi bulunmus; aym zamanda program kullamlarak musteri He mekfuu biiyutme

veya kucultme cahsmalan amnda yapilabilmistir. Bu yazilnn oncesinde kullamlan

AutoCAD yazilmu yalmzca iki boyutlu cizime izin verdiginden; bu u<; boyutlu cizim

olanagi ile isletmeye 15,5 yil bina isletmesinde kullamlabilecek verileri de saglanus

oldu. Ornegin klima ile ilgili maliyetlerin musterilere fatura edilmesinde hacim

verilerinden yola cikilarak hesaplama yapilmasma olanak tannrustir. Goruldugu uzere

bir program isletmeye hem stratejik, hem taktik hem de operasyonel destek saglamakta

kullamlabilmektedir.

Orta vadeli kararlara diger bir omek, revize butcelerin yapilmasidir. Butce

planlamasi yapihrken sistemden mali tablolar, bolumlerin fiili harcarnalan, butce gibi

kayitlann tablolar halinde almarak ust yonetime sunulmakta ve ucer ayhk donemlerle

revize biitceler devam etmektedir.

Operasyonel- Kzsa Vadeli Kararlar:

Denetim islevinin gunluk faaliyetlerinde rutin programi bulunmaktadir.

Dogrudan Yonetim Kurulu'na bagli bir birim olarak Yonetim Kurulu'ndan Denetim

Direktorlugu'ne gunluk talepler DYS aracilrgiyla aktanlmakta, rutin disi durumlarda

Denetim Direktoru bizzat Yonetim Kurulu'na katilmaktadir, Verilen denetim gorevi ile

ilgili olarak raporlar ORACLE'dan almmakta; internetten ilgili mevzuat takip

edilmektedir. Bunun yamnda gunluk degisimleri gun icinde surekli guncelleyen Ofis

programlarmdan yararlamlmaktadir. Direktorlugun gorevi her turlu operasyonel, mali

ve uygunluk denetimlerini yapmak oldugundan denetlenecek birim ve faaliyetin

ozelligine gore ORACLE uzerinden evraklara gidilerek inceleme yapilmakta, evraklarm

vergi kanunlan ve sirket prosedurleri acismdan uyumluluguna bakilmaktadir. Mali
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denetimde harcamalar, butceler, prosediire aykm durumlar raporlar incelenerek ve

gerekli durumlarda muhasebe belgelerine kadar inilerek denetimden gecirilmektedir,

Faaliyet denetiminde ise, faaliyetin herhangi bir yerinde meydana gelen aksakhk

yerinde incelenmektedir. Turn Holding sirketlerinin denetimi aym birim tarafrndan

gerceklestirildiginden gerektiginde inceleme konusu terminale bizzat gidilmekte ya da

gitmeye gerek kalmaksizm mevcut kamera sistemiyle uzak sehir hatta illkedeki insaatm

durumu canh olarak izlenebilmektedir. Aym sekilde sistem ttzerinden soz konusu

insaatm kasa durumu guncel olarak izlenebilmektedir. Bu incelemeler sonunda bulunan

hatalar ve coziim onerileri yonetime rap or halinde sunulmaktadir,

Operasyonel - kisa vadeli kararlara diger bir ornek muhasebe personelinin ne

kadar kayit yaptiguun sistem tizerinden tespit edilebilmesi ve gercekten bir i~

yogunlugu olup olmadigmm belirlenebilmesidir boylece amnda bir performans

degerlendirmesi yapilabilmekte ve gereksinime gore yeni gorevlendirme kararlan

amnda ahnabilmektedir.

Kontuar tahsis islemi operasyonel kararlara diger bir omektir. Bunun icin

havayolu ya da yer hizmeti gorevlisi Kontuar Tahsis Mudurlugu'ne gelerek gerekli

kontuar sayisi, a<;lh~ saati vb. bilgileri yazarak e1le ve islak imza karsihgi kontuan talep

etmelctedir. Bu amacla bir liste olusturulmakta ve Kontuar Tahsis Talep Formu

kullamlmaktadir. Bu form aym zamanda fatura yerine gecmektedir. Elle fonn doldurma

cift kontrol amaciyla tercih edihnektedir. Bu bilgiler Kontuar Kullanzm Progranu'na

girilmekte ve sistemden kontuar numarasi girilerek 0 kontuar kullamma acilmaktadir.

Check-in islemi bittiginde gorevlinin yine bizzat ge1mesi ve kontuarrn kapanma saatini

imza karsiligmda bildirmesi gerekmektedir. Havayolunun talep ettiginden fazla kontuar

kullanmasi ya da check-in devam ettigi halde kontuar kapatmak icin basvurmasi

olasiligma karsihk, bizzat yerinde kontrol etmek de gerekebihnektedir. Kontuar Tahsis

Talep Formlan aym zamanda Ucus Yonetim Modulu'ne (FMM) de islenmektedir. Bu

bilgi FMM aracihgryla Operasyonel Veri Tabaru'na (ODB) gdnderilmekte; bir check-in

kontuan acildigi bilgisi ODB tarafrndan Ucus Bilgi Gosterim Sistemi'ne (FIDS)

iletilmektedir. Boylece otomatik olarak yolcunun ucusuna ait kontuan kolayca

bulabilmesi icin kontuar uzerine yerlestirilmis monitorlerde ve tum ana ekranlarda bu

bilgi gosterilmektedir. Kapatihrken de bizzat gorevlinin gelerek kapatma imzasi atmasi

gerekmekte, aym sekilde bir kontuar kapandigmda bu bilgi FMM aracihgiyla FIDS'e
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gonderilerek monitorlerde ilan edilmektedir. FMM aym zamanda dogrudan bu bilgileri

muhasebeye aktarmakta sistem uzerinden ttcretlendirme ve faturalama yapilmaktadir.

FMM'e girilen kontuar acihs ve kapams saatleri bilgisi ODB'de saklanmakta; buradan

ucagm kapi, gtic gibi diger kullamm bilgileriyle birlikte kontuar kullamm bilgisi CMS'e

gonderilmektedir. Kontuar hizmeti faturalamasmda; Kontuar Tahsis Mtldtirlugti gunluk

kontuar kullarumlanm gosterir "Gunluk Kontuar Tahsis Listesi"ni Gelirler

Mudurlugu'ne gondermekte ve gelen bu formlar Gelirler Mudurlugu'nde

DISCOVERER aracihgiyla CMS'ten cekilen gunluk kontuar kullamm raporlanyla

karsilastmlmaktadrr. Eksikler ve hatalar Kontuar Tahsis Mudurlugu, Bilgi lslem

Mudurlugu, FIDS Miidtlrlugtl birimlerinden ilgili olanlara bildirilerek duzeltilmesi

saglanmakta, olasi eksik kullammlar faturalandmlabilmeleri icin CMS'e tammlanmakta

ve CMS'te ucretlendirilen bu kullammlar FMS'e gonderilerek faturalandmlmaktadir,

Soru Formu Bolum II'nin son sorusu olan 8. soruda yoneticilerden bilgi

sistemlerinin havaalam faaliyetlerinin gerceklestirilmesine katkismi verilen secenekler

arasmda ve varsa ekleyecekleri yeni seceneklerle birlikte bir siralama yaparak

degerlendirmeleri istenmistir. Ancak yoneticiler genel olarak bilgi sistemleri

kullamldigmda bolumlerinin faaliyetlerine siralanan tum katkilann belli olculerde

gerceklestigini vurgularmslardir. Bu seceneklerin bir zincirin halkalan oldugu ve

ayirmanm gUylugu uzerinde durulmustur. Bolumlere gore bazi maddeler one cikrmstir.

Ornegin Kalite Bolumu icin etkinlik, musteri memnuniyeti, yenilikcilik one cikrms ve

dogruluk, ozellikle dogru bilgilendirme ve UyU~ bilgilerinin monitorlerden dogru

verilmesi diger secenek olarak belirtilmistir, Ticaret Bolumu icin ise, havaalam

yonetimi ile havayolu ve diger havacihk elemanlanmn entegrasyonu disindaki tum

maddeler onemli bulunmustur. Muhasebe acismdan mali raporlann hizmet sektorunde

verimlilikteki onemi uzerinde durulmus, bilgi sistemlerinin bir altematif gosterici

oldugu, ilgili bolumun Kendi kararlanm kendisinin verdigi belirtilmistir, Muhasebe

islemleri icinde belli araliklarla dikkat ceken durumlann raporlanmasi ile maliyet

tasarrufuna gidildigi, aym zamanda teknolojinin yolsuzluga izin vermemesi ile

guvenilirlik ve seffafhk ozelligi vurgulannustir. Talebin baslangiciyla odemenin

yapilmasina Kadar bir butunluk ve ekip cahsmasi gerektiginden ve onay asamalan

oldugundan teknoloji guvenilirlik ve seffafhk saglamaktadir. Benzer katki Denetim

islevi acismdan da belirtilmis sistemin ozelligi nedeniyle bir yanlishk yapildigmda
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silme olanagi olmadigi, ancak ters bir girisle silinebilecegi; bunun da yoneticiler

(muhasebe) ve raporlama yetkisi verilen yoneticilerin gorebilecegi belirtilmistir, Aynca

aynntili ve surekli raporlarla gelir artist istenen seviyede olmadigmda Denetim

tarafmdan onerilerde bulunulabildigi ifade edilmistir. Aynca bilgilerin depolanabilirligi

nedeniyle aylar 6ncesinin verileri ile simdiki verilerin hizh bicimde

karsilastmlabilmesinin btiytik avantaj oldugu belirtilmistir,

Soru Formu Bolum III'teki sorular ise isletme bilgi sistemlerinin etkililigi ile

ilgili yonetici goruslerini almaya yoneliktir. Bu bolumdeki sorular bilgi sistemlerinin

etkililigi ile ilgili alanyazmda yapilrms cahsmalann sonuclanndan derlenen onermelerin

havaalam isletmeciligi icin uygulanabilirligi konusunda genel bir fikir edinmeye

yoneliktir. Bu onermelerin buyuk kisrmna yoneticiler kesinlikle kattltyorum ve

kattltyorum seklinde yamt verirken ozellikle "lsletmenin guvenilirligini ve itibanm

artmr" sorusunda kararstzim yanrti tercih edilmistir, Bunun dismda bir yonetici "Daha

hizh bakim yetenegi saglar" sorusuna, bir digeri ise "Isletmenin degisime cok daha hizh

uyum gostermesine olanak saglar" ve "Dalla once yapilabilir olmayan uygulamalarm

yapilabilir hale gelmesine izin verir" sorularma katilmtyorum yamtmi vermislerdir, Bu

yamtlara genel olarak bakildigmda bolum sureclerinde bilgi teknolojilerine bagimhhgm

yamtlarda belirleyici oldugu gorulmektedir.

Yoneticinin eklemek istedigi baska gonls ve onerilerini almak uzere acik uclu

bir soru sorularak gorusme tamamlannustir. Ilave gorusler arasmda bilgi sistemlerinin

gelecek yillardaki hedef ve projelerin gerceklestirilmesinde buyuk katki saglayacagi;

programm dogru bicimde hazirlanmasi, verilerin dogru girilmesi ve dogru bicimde

yorumlanmasi aksi halde yamltici sonuclara yol acabilecegi vurgulanrmstir. Bunu

dismda iilkeler arasmda teknolojinin daha az gelismis oldugu ulkelerle sistem

butunlesmesini saglamanm zor oldugu belirtilmistir. Yasal diizenlemelerin farklihgi

nedeniyle 0 iilkenin kanunlarma gore kurulmasi gereken sirketin teknolojik olarak aym

anda merkezden izlenebilmesi olanakh olmayabilmektedir. Ancak isletme olarak zaman

icinde bu sorunIarm iistesinden gelindigi ve cahsmalarla onder olundugu belirtilmistir,

ilk gorusme icin hazirlanan sorulara elde edilen yamtlar bu sekildedir.
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Ikinci gorusme icin hazirlanan ve EK II'de verilen sorularla yonetsel acidan

ticari amacla bilgi sistemlerinin kullamm durumunu incelemek hedeflenmistir. Bu

amacla cahsmanm ikinci bolumunde ele almrms olan deger odakh havaalam yonetim

modeli cercevesinde sorular hazirlanrmsur. Daha once de aciklandigi uzere, iki temel

modelden yararlamlarak Havaalam Deger Odakli Yonetim modeli olusturulmustur.

Modelin endustrideki rekabetin analizi ve strateji gelistirme asamasi Porter'm Bes GuC;

Modeli'ne gore; ticari stratejinin hayata gecirildigi isletme tasannu asamasi ise Deger

Odakh Isletme Tasanmi Modeli'ne gore tasarlanrmstir. Bu kapsamda hazrrlanan

gorusme formu iki bolumden olusmaktadir. Bolttm I isletmenin ticari strateji gelistirme

ve uygulama siirecleri ile bu siirecte bilgi sistemlerinin roliinii incelemeye yoneliktir,

Bolum II'deki sorular ise isletme tasarnnmm Deger Odakh Isletme Tasanmi ile ne

olcude ortU~tUgUnu ve bu surecte bilgi sistemlerinden ne olcude ve nasil yararlamldigmi

ortaya koyma amacmi tasimaktadir. Bu gortisrne formu isletmede 3 iist, 1 orta duzey

yoneticiye uygulanrmstir. TAV Baskan Yardimcisi, TAV istanbul Genel Muduru, Bilgi

Islem ve Otomasyon Direktoru ve Ticari Isler Mtidurtl ile yuzyuze yapilan

gorusmelerde elde edilen bulgular duzenlenerek her iki modeli olusturan oge1er

icerisinde ele almnustir. Sorular birbirleriyle iliskili oldugundan her soruya verilen

yamtlan tek tek irdelemenin cahsmamn butunlugunu bozacagi dustmulmus ve bu

sekilde model cercevesinde ele almak tercih edilmistir, Gorusme formunda Bolum II,

Soru 17 ve 18 dismdaki tiim sorulara yamt almrmsnr. Isletmede yolcu basma e1de edilen

gelir/ticari ge1ir ve toplam gelir icerisinde ticari gelir oramru elde etmeye yonelik bu

sorulara gizlilik gerekcesiyle net bir yamt almak olanakh olmamistir. Cahsmanm ikinci

bolumtlndeki aciklamalardan hareketle olusturulan sorulara alman yamtlar duzenlenerek

asagida degerlendirilmistir.

2.3. incelenen Isletmenin

Degerlendirllmest

Deger Odakb Ydnetim Aeismdan

Daha once de belirtildigi gibi onerilen Deger Odakli Yonetim Modeli 'nin iki

boyutu bulunmaktadir. Ticari strateji ve isletme tasanmi boyutlan acismdan isletmenin

degerlendirilmesi amaciyla hazirlanan sorulara alman yamtlar, her iki alt model

cercevesinde yapilan duzenleme ve ikincil kaynaklardan e1de edilen bilgiler isigmda

yapilan yorumlarla asagida yer almaktadir.
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2.3.1. Ticari Strateji Aersmdan Degerlendirme

Bu bolumde, cahsmanm ikinci bolumunde aynntih olarak aciklanan ve Sekil

3 'te belirtilen Porter'm Bes Gli<; Modeline gore sektor yapismm degerlendirilmesi ile

isletmenin ticari strateji acismdan incelenmesine yer verilmistir. Daha oncede

belirtildigi gibi Bes Guc Modeli asagida siralanan bes rekabetci faktorun bir araya

gelmesi ile olusmaktadir:

• Rekabetin Siddeti,

• Ahcilann Giicii,

• Tedarikcilerin Giicii,

• Ikame Urunler,

• Piyasaya Yeni Girisler.

Bu cercevede isletmenin degerlendirilmesine asagida verilmistir.

2.3.1.1. Rekabetin Siddeti

Gercek anlamda bir rekabet ortarm, hizmeti saglayan farkli birimlerin olmasi ile

olanakhdir. Pazarda farkh isletmeler olmadigi siirece rekabetten soz edilemez. Ornegin

Dubai Havalimam'mn Atatiirk Havalimam icin rakip olabilme olasthgi dusuktur,

Genellikle bir havaalam digerinden daha iyi oldugu icin yolcu cekmemektedir. Nihai

musteri olan yolcu acisindan rekabetin onemi ancak aym sehirde farkh havaalanlan

bulunmasi durumunda ortaya cikmaktadtr, Ama havaalamna tur diizenleyen havayollan

ya da tur operatorleri acismdan havalimammn bir butun olarak kolayliklan rekabette rol

oynayabilmektedir.

Havaalanlan acismdan rekabet 0 cografyaya hitap eden .altyapr kisitlamalan

olmadigi stirece olanakhdir. Cografyamn buyuklugu, nufusun coklugu ve ekonomik

sistemde 0 cografyamn yeri bir havaalammn gelisimi icin gerekli oldugu gibi birden

fazla havaalamnm beslenebilmesine de olanak tamr. Ancak bu faktorler bir havaalammn

ana us olabilmesi icin yeterli degildir. Hava trafigi kapasitesinin bu buyuk trafigi

karsilamaya uygun olmasi gerekmektedir. istanbul' da nufusun coklugu ve ekonomik

faaliyetlerin yogunlugu nedeniyle Atatiirk Havalimam'nm gelisime acik oldugu

soylenebilirse de hava trafigi kapasitesinin yetersizligi ana us olmasmda engel olarak

gorulmektedir. Dolayisiyla Atatiirk Havalimam'nm bir ana us seklinde diger

havaalanlan ile rekabete girme olasihgi, mevcut hava sahasi kosullan ile guctur,
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Ataturk Havalimam ile Sabiha Gokcen Havalimam arasmdaki rekabetten soz

ederken de hava trafigi kapasitesinin etkilerini degerlendirmek gerekmektedir. Ote

yandan trafik konusunda Devlet dlizenlemeleri nedeniyle iki havaalam arasmdaki

rekabetin 90k da piyasa kosullannda oldugu soylenemez. Bununla birlikte gecmiste

kapasitesinin 90k altmda cahsan Sabiha Gokcen Havalimam'mn trafigi czellikle 2003

yilmda ic hatlarda yasanan serbestlesmeden soma buyuk artis kaydetmistir. Bu

havalimanmda Devlet tarafmdan belirlenen havacihk ucretlerinin daha dusuk olusu, slot

(inis kalkis izni) ve yigilma problemlerinin olmayisi yerli ve ozellikle de dusuk

maliyetli yabanci tasiyicilar icin havalimamm cazip hale getirmistir. Her ne kadar bu

rekabette belirleyici unsurlar agirhkh olarak dissal olsa da iki havaalam arasmda arnk

simrh da olsa rekabetten soz edilebilmektedir. Sabiha Gokcen Havalimam'nm Anadolu

yakasmda olmasi ve Avrupa yakasmdan oldukca uzak olusu Atatiirk Havalimam icin

rekabette avantajdir.

Havaalanlarmda bir diger rekabet bicimi ise terminaller arasmda yasanan

rekabettir. Terminal isletmeciligi acismdan da gercek bir rekabetten soz edebilmek icin

New York'taki gibi aym havaalamnda farkh isleticilere ait 90k sayida tenninalin hizmet

vermesi gerekmektedir. Bu sekilde havayollanna ve hizmet ahcilanna saglanan

hizmetler rekabette etkili olabilmektedir. Bu acidan Ataturk Havalimam

degerlendirildiginde havaalamnda rekabet edecek bir diger terminal olmadigindan bir

rekabet ortami soz konusu degildir, Ancak Turkiye kosullannda Antalya

Havalimam'nda oldugu gibi aym havaalamnda farkh isletmecilere ait terminaller olmasi

durumunda dahi tam rekabetten soz etmek olanakh degildir, Ctinkii YiD projeleri

olmalan nedeniyle Devletin duzenlemeleri soz konusudur ve trafigin terminaller

arasmdaki paylasimma resmi otoriteler karar vermektedir.

Tiirkiye'de terminal isletmeciligi ya da havaalam isletmeciligi konusunda asII

rekabet isletme hakki devri ya da YiD ihaleleri sirasmda yasanmaktadir, Terminal

isletmecileri icin onemli olan baska yerlerdeki baska isleri elde etmede rakiplerin online

gecebilmektir. Bu acidan sektordeki siddetli rekabet yeni projelerde gerceklesmektedir.

TAV'm Turkiyede halen isletmekte oldugu iki Havaalam Terminali YiD projesi ile bir

uzun donemli kiralama sozlesmesi bulunmaktadir. TAV, yurtdismda da bircok ihaleye

katilmakta ve onemli projeler ustlenmektedir.
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2.3.1.2. Ahcilarm Giicii

Genel olarak havaalam terminalleri ve istanbul Ataturk Havalimam terminalleri

icin ahcilann gtlctmtl u<; simfa ayrrarak incelemekte fayda vardrr. Bunlar;

• Bayrak tasiyicilar/terminali ana us olarak kabul eden havayollan,

• Tarifeli sefer yapan buyuk havayollan,

• Digerleridir.

Bayrak tasiyicilan ve tarife1i sefer yapanlann belli bir gucu vardir. Ancak bu

isletmelere verilen hizmetler duzenlenmis hizmetlerdir. Havacihk ucretleri uluslararasi

ve ulusal duzenlemelere gore belirlenmistir, Servis ucretleri, kontuarlar ve yer tahsisleri

icin de aym durum soz konusudur ve havaalam isletmecisinin degisiklik yapmasi

olanakh degildir. Tarifesiz havayollan ile pesin; tarifeli havayollan ile vadeli

calrsilmaktadrr. Boylece guclu havayollanmn belli bir sure havaalam hizmetlerinden

yararlanmalan karsihgmda yapacaklan odemeleri erte1eme avantaji olabilmektedir.

2.3.1.3. Tedarfkcilerin Giicii

Ataturk Havalimam icin teme1 olarak iki tur tedarikci soz konusudur. Bunlar

disandan saglanan hizmetler ve yedek parca ve malzeme temin edilen isletmelerdir.

Havaalanlan genelde akilli binalar oldugundan cok fazla isin bir arada ve surekli

bicimde yurutulmesi gerekmektedir. Ancak Atattirk Havalimam terminallerinde bir

sikmti yasanmamaktadir. Tedarikcilere karst isletme daha gu<;lu konumdadir ve

tedarikcilerin isletme karsismda daha baskin olmalan soz konusu degildir. Ancak

gunumuzde bu da degismektedir. Tedarikcilerle bir stirec ve sonucundaki kazanc

paylasildigmdan gerek tedarikcilerle gerekse alicilarla birlikte hareket etmek cok daha

onemli hale gelmistir, Cunkii isletmede islerin istenildigi sekilde yuriimesi ve sonraki

ihalelerde olumlu imaj yaratilmasi icin surecteki her elemamn birbiriyle uyumlu

cahsmasi gerekmektedir.

Bunlann yam sira tenninalde gerceklesen tum siireclerde yer alan elemanlar

terminal isletmesinin tedarikcisi olarak degerlendirildiginde isletme icin onemlidir.

Ornegin Celebi yer hizmeti isletmesinin isini aksatmasi havaalarunm imajuu

etkileyebilmektedir. Yine Tepe Guvenligin x-ray cihazlanndaki bir guvenlik zafiyeti

havaalamna havayolunun gelmesini engelleyebilmektedir.
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2.3.1.4. Ikame Uriinler

istanbul degerlendirildiginde karayolu ve demiryolu hava tasnnaciligi icin ikame

urunler olarak dusunulebilir. Gunumuzde istanbul icin her tasima modunun yeri ve

musterisi ayndir, Havayolunun hIZI ve uzun mesafelerdeki avantaji ozellikle tercih

edilmesini saglamaktadir. Ancak yakm gelecekte ornegin istanbul-Ankara arasmdaki

hizli tren alternatifinin ortaya cikmasi havayolu tasunacihgi ve dolayisiyla terminal icin

bu hatta yolcu kaybma neden olabilir. Yine de bu kaybm cok fazla olmasi

beklemnemektedir. Cunku ozellikle yurtdisi seyahatler icin havayolu baglannsi cok

daha avantajh ve bircok durumda tek secenektir.

2.3.1.5. Piyasaya Yeni Cirisler

Havaalam ve terminal isletmeciliginde mekan ve hinterlant farki onemlidir.

Piyasaya yeni girisler olmaktadir. Ornegin istanbul icin S. Gokcen Havalimam once

ichatlarda yer alnus ve piyasada bir oyuncu haline gelmistir, istanbul'da yeni havaalam

yapilmasi da olanakhdir. Ancak havaalanlan soz konusu oldugunda piyasaya yeni

girisler cok da kolay degildir, Her seyden once bu derece biiyiik alanlar icin uygun

hazine arazisi bulma veya kamulastirma zordur. Aynca bu tiir kararlar Devlet tarafmdan

verildiginden isteyen kisinin istedigi yere havaalam acarak isletmesi olanakli degildir,

Turkiye icin havaalam ve ozellikle terminal isletmeciliginde piyasa kavrarm

daha genis bir sekilde de ele almabilir. Ornegin YiD projelerinde ihaleye girenler ve

kazananlar piyasamn yeni oyunculan haline ge1mektedir. Boylece terminal isletmeciligi

acismdan mevcut olan yabanci rakiplerin yamnda yerli rakipler de ortaya cikrmstir.

Ihale sartnamesindeki gereklilikleri saglayan ve ihalede en kisa isletim suresini oneren

isletmeler piyasada sonraki ihaleler icin potansiyel rakip durumundadirlar, Orne gin

Milas Bodrum Havalimam'run isleticisi bu sekilde ortaya cikmistir. Bundan soma da

gereksinim1er dogrultusunda yeni ihaleler acildikca yeni isletmelerin ortaya cikmasi her

zaman olasidir.

Isletme stratejisinin belirlemnesinde oncelikle Turkiye'de havaalam ve terminal

isletmeciligi sektorunun degerlendirilmesi gerekmektedir. Turkiye'de havaalanlannm

onemli bolumu halen merkezi kamu sahipligi ve isletimi altmda faaliyet gostermektedir,

DHMi kendine ait sivil meydanlann yamnda sivil hava trafigine acik bazi askeri

meydanlardaki isletmecilik faaliyetlerini de yurutmektedir. Turkiye'de havaalam
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isletme gorevini uzun yillar boyunca Devlet Hava Meydanlan lsletmesi yenne

getirmistir ve bu konuda tek otorite olarak hizmet vermistir, Ancak 1980 sonrasi

Tiirkiye'de yasanan ekonomik ve siyasi istikrar ve hizh degisim, pek cok ekonomik

uygulamayi farkh boyutlara tasidigi gibi havaalam isletmeciligine de yeni acihmlar

getirmistir, Bir yandan kamu finansmamndaki kisrtlar ve hantal burokratik yapi, ote

yandan artan kapasite ve teknolojik yatmm gereksinimi havaalam yatmmlannda yeni

arayislara yol acnus ve YiD modeliyle havaalanlarmda yolcu terminallerinin yapmu ve

isletimi gundeme gelmi~tir.445

Halen YiD modeli ile yapilrms ve isletilmekte olan alti adet ve yapirn

asamasmda bir adet havaalam yolcu terminali bulunmaktadir.

Bunlarm disinda Savunma Sanayi Mustesarhgi, Tusas, THK, TSK Guclendirme

Vakfi, Havelsan ve Aselsan ortakligiyla kurulan "Havaalam Isletme ve Havacihk

Endustrileri A.~. (HEA~)" tarafmdan isletilen istanbul Sabiha Gokcen Uluslararasi

Havalimam, Anadolu Universitesi'ne ait Eskisehir/Anadolu Havaalam, THK'ya ait

Izmir/Selcuk Efes Havaalam gibi farkh sahiplik ve yonetim yapisiyla isletilen az sayida

havaalam bulunmaktadir. Yaklasik 4 yildir kapah bulunan Zonguldak Caycuma

Havaalam ise ttlkemizde bir ilk gerceklestirilerek 25 yilhgma Zonguldak nOzel Idaresi,

Sanayi ve Ticaret Odasi ile bazi is adamlarmm katilmuyla olusturulan Zonguldak Ozel

Sivil Havacihk A.~'ye devredilmistir, DHMi'nin ac;tlgl ihaleyi kazanan Zonguldak Sivil

Havacihk A.~., isletim hakki karsihgmda DHMi'ye yilhk 32 bin dolar + KDV kiralama

bedeli ile yilhk cirodan binde 1.06 + KDV pay verecektir.446

Goruldugu uzere Ulkemiz havaalam ve terminal isletmeciligi sektoru agirhkli

olarak merkezi kamu sahipligi ve isletimi seklindeki bir yapidan yavas da olsa ozel

sektore gecis uygulamalarma sahne alan bir gortmum arz etmektedir. Bunun yamnda

kisitli bicimde yurtdisinda cok sik gorulen havaalanlarmm yerel idareler tarafmdan

isletilmesi uygulamalanna da baslanmistrr. Sektor yapismm analizinde oncelikle bu

durumun degerlendirilmesi gerekmektedir. Cunku ozel sektor tarafmdan isletilen

terminaller icin bile Devletin duzenleyici ve kural koyucu rolu son derece baskmdir.

Ornegin ayru havaalanmda faaliyet gosteren farkh terminal isleticileri olmasi

durumunda bile trafigin paylasmu Devlet tarafmdan belirlendiginden rekabet

445 Kaya ve digerleri, a.g.e., s.l77.
446 "Zonguldak Havaalam'm Zonguldak Sivil Havacihk A.S Isletecek", Turizm Gazetesi,
http://www.turizrngazetesi.com/news/news.aspx?id=31690. (05.10.2006).
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engellenmektedir. Bu durumda TID uygulamalarmda Devlet tarafmdan verilen yolcu

garantisinin dolmamasi durumunda Devletin isleticilere sozlesmeyle belirlenen oranda

yolcu basma odeme yapma yukumlulugu de etkili olmaktadir.

Ozellikle havacihk ucretleri otoriteler tarafmdan belirlendiginden bu konuda

isletmelerin fiyatlama serbestisi ya da fiyat yoluyla rekabet olanagi yoktur. Ticari

gelirler konusunda da ozellikle YiD modeliyle yapilan terminallerde isleticilerin

hareketlerini engelleyen faktorler soz konusudur. Ticari gelirlerdeki fiyatlama isleticiye

birakilmakla birlikte, isleticiler YiD ihalelerinde onceden secilmis bir mimari proj eyi

kullanmak durumundadir. Dolayisiyla isleticinin ticari stratejisine gore projede

yapilacak degisiklikler ya da eldemeler icin proje muellifinden ve DHMi'den izin

almasi zorunlulugu isleticilerin ticari uygulamalanm kisitlayabilmektedir, Ticari

yonetim anlayisina uygun olmayan terminal planlannm degistirilmesi icin isleticilerin

idare'yi ikna etmesi ve proje muelliflerine ilave buyuk paralar odemesi

gerekebilmektedir.

2.3.2. Deger Odakh Isletme Tasarmn Acismdan Degerlendirme

Daha once de belirtildigi uzere deger odakh isletme tasanrm, musteri

onceliklerini temel alaeak ve boylece isletme paydaslan icin deger artist yarataeak

bicimde bir isletmenin tasarlanmasidir. istanbul Ataturk Havalimam Yoleu

Terminallerindeki uygulamalarm deger odakh isletme tasanmi acismdan

degerlendirilmesi ile ilgili bulgulara asagida yer verilmistir.

2.3.2.1. Deger Yaratacak Musterinin Seeimi ve Deger Onerilerinin

Belirlenmesi

Deger odakli isletme tasanmmm uygulanabilmesi icin oncelikle havaalam icin

gercekten deger yarataeak musterilerin kimler oldugunun belirlenmesi gerekmektedir.

YiD ve ardmdan uzun donemli kiralama yontemleri ile istanbul Atatiirk

Havalimam'nda terminal isletmeciligine baslayan TAV, istanbul gibi hem tiearet ve

sanayi acismdan merkez hem de turistik amach bir pazar durumundaki havaalammn

meveut musterilerini devralmistir. Bu acidan Ulkemize en onemli giris kapisi

konumundaki sehirde, en fazla yoleuya hitap eden havaalanmda faaliyet gostermektedir,

Havaalammn hava sahasi ve terminal kapasitesi dahilinde gelmek isteyen her

havayolu icin olanak saglamak ve hizmet vermek durumundadir. Bu acidan isletmenin
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musterileri olan havayollanm secme ya da degistirme konusunda yapabilecegi fazla bir

sey bulunmamaktadir. Dolayisiyla isletme tasanmmda secilen musterilere yaranlan

degerden cok gene! olarak isletme yetkinliklerinden yola cikilmasi gerekmektedir.

Ancak bu, musterilere yaratilan degerin goz ardi edilecegi anlamma gelmeyip, isletim

asamasmda musterilere deger yaratma ve bu yolla isletmeye deger kazandrrma

konusunda cabalar sureklilik tasimaktadir, Ornek olarak Turk Hava Yollan A.a.

TAV'm en buyuk musterisidir. Bu acidan TAV, en buyuk musterisi ve bayrak tasiyicisi

konumundaki THY icin ayn bir hizmet tasanmma gitmistir, THY icin dishatlar

terminalinde ayn bir giris kapisi, check-in bankolan, bilet sans ofisleri, pasaport kontrol

bankolan ve kapi tahsis edilerek THY yolcularmm yararlanabilecegi bir ticari acidan

onemli kisi (CIP) salonu insa edilmistir. Boylece THY kendisine tahsis edilen G-H

kontuar adasmi siirekli olarak kullanmakta, ortak check-in yapabilmekte ve kendi

planlamasmi buna gore yapabilmektedir. Kontuar icin diger havayollan gibi her ucus

icin TAV Kontuar Tahsis birimine basvurmasi gerekmemekte ve odenen iicret de saatlik

bazda degil, toplu bicimde anlasmalarla belirlendiginden daha ucuz olmaktadir. THY

yolculan ise ayn kapidan girerek daha az sua beklemekte ve ortak check-in sayesinde

istedikleri THY kontuanna giderek islemlerini yaptirabilmektedir.

YiD yontemiyle TAV tarafmdan yapilan ve THY adma TAV Primeclass

tarafmdan 5 yil isletilecek olan CIP salonundan Business Class yolculan ile THY'nin

ozel yolcu prograrm olan Miles&Smiles'm Elit ve Elit Plus karti sahibi ttyeleri

yararlanabilmektedir. Diinyadaki omekleri ile karsilastmlarak yapilan CIP salonunda

btiyiik salon, i~ merkezi, toplanti odasi, kilttiphane, cocuk odasi, dinlenme ve masaj

odasi, banyo, sigara odasi, mescit ve botanik bahcesi gibi bolumler yer almaktadir,

isteyen yolcular kablosuz internet baglantisiyla ozel bir bolumde sergilenen urunlerden

verdikleri siparisleri cikista teslim alabilmektedirler.

Boylece THY ek yatmm yapmadan ozel musterilerine ozel hizmet sunarken;

TAV da YiD modeliyle ayn bir ticari gelir kaynagi yaratmakta ve aslmda kendisinin de

musterisi olan havayolu yo1cusunu memnun etmektedir. THY CIP salonu dismda baska

CIP salonlan da bulunmaktadir. British Airways sadece kendi yolculanna, Millennium

Lounge ise bunlarm dismda kalan ve tarifeli UyU~ yapan hava yolu sirketlerinin First

Class ve Businness Class yo1cularma hizmet vermektedir. Millennium Lounge

hizmetlerinden i~ Bankasi kredi karti; Advantage Lounge'dan ise HSBC Advantage
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Card sahipleri faydalanabilmektedir. Primec1ass lounge ise, TAV'm sundugu

hizmetlerden biri olan 'primec1ass' CIP servisinin bir parcasidir. Primec1ass, ozel

hizmet talep eden yolculanna kendilerini oncelikli ve ayncahklt hissetmelerini saglayan

bir servis olup ileride aciklanacaktir.

Daha once de belirtildigi gibi deger odakli isletme tasanmmda onemli olan

isletmenin kendisine deger yaratacak musterilere odaklanmasidir. TAV icin geleneksel

havaalam yonetimini uygulayan isletmelerin aksine yalmzca havayollan musteri olarak

gorulmemektedir. Bu kapsamda ticari gelirin elde edildigi yolcular basta olmak iizere,

acenteler ve tur operatorleri, karsilamaya ve ugurlamaya gelenler, havaalam ve

havayolu cahsanlan, cevre sakinleri, kongre ve toplanti katilimcilan ve cevredeki

isletmeler TAV'm birer musterisi olarak tammlanmaktadir. Hatta havayolunu kullanan

musterilere hizmet veren isletmeler dahi TAV'm hedef musterileri olarak kabul

edilmektedir. Omegin havayolu yolcusuna ulasabilmek icin havaalamnda reklam

vermek isteyen bir banka da TAV'm musteri gruplan arasmda belirtilmektedir.

Kurumsal olarak bakildiginda TAV'm sadece terminal isleticisi olarak baska

yerlerdeki ihalelere girmesinin yam sua, isletmecilik deneyimini cesitli konularda

damsmanhklar yaparak pazarladigi gorulmektedir. Ornegin mimari proje1er konusunda

kendi deneyimlerini baska isletmelere sunmaktadir. Yine aym sekilde ileride aynntih

bicimde ele almacagi iizere kurdugu sirket ile bilgi teknolojisi iireterek pazarlamaktadir,

Dolayisiyla TAV icin ihalelerine katilmayi planladigi diger iilkeler, damsmanhk yaptrgi

diger havaalanlan da birer musteri olarak kabul edilmektedir.

Cok sayida isletmenin faaliyet gosterdigi bir altyapi saglayicisi olarak TAV tum

taraflan kendi musterisi olarak kabul etmektedir. Farkh birimlerce gerceklestirilen ve ic

ice gecmis sureclere dayanan operasyonlar terminal faaliyetlerinin ana karakteri

oldugundan tum musteriler arasinda ve isletme icin bir cikar dengesi olusturulmasi

gorevini de TAV ustlenmektedir. Cunku isletmelerin birbirleriyle ve TAV ile celisen

istekleri olabilmektedir. Bu durumda bir uzlasma platformu olusturulmaktadir.

Tum bunlar goz online ahndigmda TAV'm deger odakh isletme tasanmmm ilk

asamasmi buyuk olcude gerceklestirdigi gorulmektedir.

2.3.2.2. Deger Yakalama ve Karhhk Modelinin Belirlenmesi

Deger yakalama ve karhhk modelinin belirlemnesi, secilen musteri grubundan

deger elde edilmesi icin hangi karhhk modelinin kullamlacagina karar verihnesidir. Bu,
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havaalamrun pazarda kendisine belirlemis oldugu konum ile ilgilidir. Terminal

isletmeciligi icin konum incelemesi yaparken asII belirleyici terminalin yer aldigr

havaalam olmaktadir. istanbul Atatiirk Havalimam'mn czellikleri incelendiginde

havaalam konumlandirmasi acismdan birincil merkez havaalam durumunda oldugu

gorulmektedir. Bir ya da birden fazla havayolu tarafmdan us olarak kullamlmasi bu

kosullardan biridir. Bayrak tasiyicisi olan THY ve diger ozel yerli sirketlerin cogunlugu

icin Atatiirk Havalimam ana us olarak secilmistir, Yine buyuk bir ekonomik ve turistik

merkez olan istanbul'un en buyuk havaalam olmasi Atatiirk Havalimam'mn birincil

merkez havaalam ozelligini acikca gostermektedir. Bu acidan terminal isletmecisi

olarak TAV dogal olarak birincil merkez bir havaalam terminal isletmecisi olarak

pazarda yerini almistir.

Aslmda tek havaalam olan bir sehir icin bu konumlandirma dogal olarak

gerceklesmektedir. Cogu zaman talebin aS11 belirleyicisi olan havayollan bu durumu da

belirlemektedir. istanbul icin uzun yillar boyunca tek havaalam durumundaki Atatiirk

Havalimam, S. Gokcen Havalimam'mn acilmasi ile birlikte bir alternatife sahip

olmustur. Ancak Atatiirk Havalimam'mn merkezi konumu, Avrupa yakasmda olusu ve

baglantih ucuslarda havaalam degistirmeye gerek birakmamasi gibi nedenlerle

havayollan ve yolcular acismdan ilk etapta S. Gokcen Havalimam cok cazip

gelmemistir. Ancak 2003 yilmda ichatlarda yasanan serbestlesme ile birlikte S. Gokcen

Havalimam ic ve dishatlar trafiginde buyuk artislar kaydetmistir. Pegasus ttlm ichat

ucuslannda S. Gokcen Havalimam'm tercih ederek ic hat pazanna girmis, THY de 2005

yilmdan itibaren bu havaalanmdan bazi sehirlere ichat ucuslar diizenlerneye baslamrstir.

Aynca easyjet gibi dusuk maliyetli bazi yabanci tasiyicilar da operasyonlannda S.

Gokcen Havalimam'm tercih etmislerdir, Bu durumda Ataturk Havalimam ile S.

Gokcen Havalimam'nm cok belirgin olmasa da pazarda farkli bir konumlamaya sahip

olduklan soylenebilir.

Deger yakalama ve karhhk modelinin diger boyutu ise isletme faaliyetlerinde

hedef musterilere sunulacak hizmetin modelini olusturmaktir. Daha once de belirtildigi

gibi havaalanlan tek modlu ya da cok-modlu bir yaklasnn benimseyebilmektedir. Bu

yaklasim daha cok sunulacak temel uruntm tamm cercevesi ile ilgidir. Temel uruntmu

yolcunun bir noktadan diger noktaya emniyetli tasmmasmi saglamak icin altyapi

sunmak olarak tammlayabilecegi gibi cok daha genisletilmis bir urun cercevesi de
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benimseyebilmektedir. TAV'm gelirlerini artirmayi amaclayan bir isletme olarak

gelirini yalmzca havacihk ucretleri ile smirlayacak tek modlu bir yaklasnn yerine; her

turlu potansiyel gelir alanmi hedefleyen cok modlu bir yaklasim benimsedigi

gorulmektedir. Su anda degisik tasnnacihk modlan ile butunleserek tam bir ulasim agl

gerceklestirildigi scylenemese de, metro aracihgiyla sehir-havaalam ulasmu cok

kolaylasmistir. Boylece Sehirlerarasi Otobus Terminaline de kisa sfuede

ulasilabilmektedir, Bu ulasim kolayhgt havaalamnm tercih edilmesinde etkili

faktorlerden biridir. TAV icin genisletilmis urune dayah karhhk modelinin icerigini

olusturan hizmetler isletme faaliyetlerinde olcek belirleme konusunda ele ahnacaktir.

2.3.2.3. Stratejik Kontrol

Stratejik kontrol, isletmenin stratejik ustunlugunu surdurebilmesindeki

kontroluntm derecesini ifade etmektedir. Bu kontrolun isletme dismdaki faktorlere

kaymasi isletmenin elde ettigi degerin goC;ti anlamma gelmektedir.

Genellikle monopol konumdaki isletmeler olan havaalanlan, havayollanna ve

diger musteri gruplanna karst genelde gucltl konumdadir. Ataturk Havalimam icin de

istanbul'un Avrupa yakasmm tek havaalam olarak stratejik kontrol, havaalam ve

terminal isletmecisindedir, Burada faaliyet gostermek isteyen havayollan icin tamamen

benzer nitelikte bir baska havaalam mevcut degildir, Bu acidan ozellikle kucuk

tasiyicilar ve haftada birkac sefer duzenleyen tasiyicilann terminal isletmecisi

karsismda cok fazla soz hakki ve pazarhk gucu bulunmamaktadir. Kapasite dahilinde ve

belirlenen fiyatlar cercevesinde ucuslanm gerceklestirmek durumundadirlar. Ancak

havayollan arasmda ozellikle bayrak tasiyicilann ve tarifeli sefer yapan biiyiik

havayollannm gucu oldugu soylenebilir. Atatiirk Havalimam icin THY en buyuk

musteri ve aym zamanda ulusal tasryici oldugundan belli bir guce sahiptir. Bu

havaalammn teorik olarak battigi ya da ucuslanmn tamammi S. Gokceri'e kaydirdigi

varsayildiginda bu durumun Ataturk Havalimam icin buyuk bir sarsmti anlamma

gelecegi aciktir. Bu durumda buyuk musteri olarak terminalde bazi onceliklere ya da

ayncahklara sahip olabildigi gibi, fiyatlamada da pazarlik, farkh fiyat yapisi ve kredili

odeme gibi avantajlar elde edilebilmektedir. Bu giiciin zaman zaman terminal

isletmecisi icin uygun olmayan bicimde kullamlabildigi de gorulebilmektedir. THY'nin

Basbakanlik Ozellestirme Idaresi'ne bagh bir kurulus olmasi nedeniyle karar almada

bagimsiz davranmasi TAV'm stratejik kontroltmu zayiflatabilmektedir, Ornegin
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THY'nin Ichatlar terminalindeki mevcut salonunu tasima karannda TAV'm soz hakki

olmarms ve kafeterya, hediyelik esya vb. bu salonla baglantih tum sistemi bozulmustur.

Aslmda hem havaalam hem de terminal isletmeciligi sektoru icin isletme ve

sektor disi bir takim faktorler kontrol acismdan one cikmaktadir. Bu faktorlerin basmda

Devlet gelmektedir. YiD projelerinde ve kiralama anlasmalannda denetleyici ve

diizenleyici taraf olarak DHMi, Devleti temsilen otorite olarak gucu elinde

bulundurmaktadrr. Isletme ne derece guclt; gortmurse gorunsun Devlet otoritesi soz

konusu oldugunda stratejik kontrol buyuk olcude sozlesmelerle belirlenmis cerceve ile

suurli kalmaktadir, Otorite, sozlesmelerden kaynaklanan hakki kullanarak tek tarafh

yaptmm gucunu elinde bulundurmaktadir, Dolayisiyla her turlu yeni uygulama icin

otoriteden izin almmasi gerekmektedir. Devlete ait monopoller olarak havaalam

terminallerinin ozel sektore devri ile bir anlamda ozel monopollerin yaratildigi

dusunuldugunde boyle bir ortamda duzenleme ve denetlemenin onemi aciktir, Bu

acidan bu till siki kontroller kamu yaran acismdan gereklidir. Ancak bu durum hantal

burokrasi yapismm ozel sektorun dinamizmini yavaslatmasi riskini de getirmektedir.

Duzenlemelerin diger bir boyutu ise havayolu tasimaciligi duzenlemeleri ve

guvenlikle ilgili olarak ortaya cikmaktadir. Halen bircok uluslararasi duzenlemeye tabi

olan sektorde ulke kosullanndan dolayi ek duzenlemeler mevcuttur. Teror tehdidi

altmda olmak guvenligi on plana cikarmaktadir. Ttirkiyede ABD ve Avrupa'da

uygulanmayan terminal guvenligi kavrami uygulanmaktadir. Diger ulkelerde ucaga

binecek olanlar aramrken, Turkiyedeki dtizenlemelere gore terminale girenlerin

tumunun aranmasi gerekmektedir. Isleticiye disandan getirilen bu kurallarm terminal

isletimine yansimasi ticari acidan olumsuz olmaktadir. Terminal girisindeki guvenlik

kontrolleri nedeniyle yolcu akisi yavaslamakta ve yolcunun terminal icerisinde

gecirecegi zamandan calmrms olmaktadir, Yine bunun gibi Devlete ait pasaport

kabinlerinde cahsan personelin yeterli sayi ve nitelikte olmamasi ya da yolcuya davrams

tarzi dogrudan terminal isleticisini etkilemektedir. Ozellikle terminal trafiginin tepe

noktasma ulastigi yaz aylanmn tayin zamam olmasi veya egitim vb. nedenlerle pasaport

kabinlerinin tam kapasiteyle cahsmasi guclesmektedir. Bu durum da yolcunun uzun

sure kuyruklarda beklemesi anlamma gelmektedir. Ticari acidan bunun isleticiye

yansimasi musterinin kuyrukta bekledigi icin tum terminalin hizmet kalitesini dusuk
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algilamasi, beklemenin stresinden dolayi ahsveris isteginin azalmasi ve kuyrukta

bekleyecegi sureyi ahsveris ederek gecirme sansmm ortadan kalkmasi seklindedir.

Isletmcnin tedarikcilerine karst gucluluk durumu incelendiginde bu konuda

TAV'm stratejik kontrole buyuk olcude sahip oldugu soylenebilir. TAV teknik,

operasyonel ve ticari alanlarda pek cok tedarikciden yararlanmaktadir. Isletmenin

tedarik politikasi isletme faaliyetlerinde olcek belirleme konusunda aynntili olarak ele

almacaktir. Stratejik kontrol acismdan degerlendirildiginde bu tedarikcilerin TAV

karsismda gtlclu konumda olmalan soz konusu degildir. Bir operasyon kontrol merkezi

aracihgiyla her tiirltl hizmetin kontrolu saglanmaktadir. Boylece operasyonel sureclerin

kusursuz bicimde yiiriimesi icin caba sarf edilmektedir.

Havaalanmm musterisi durumundaki imtiyaz sahibi isletmeler acismdan

degerlendirildiginde de yine gticiin agrrhkh olarak TAV'da oldugu gorulmektedir. Bu

isletmeler genellilde ihale usulu ile secilmekte ve havaalanmda yer almak bunlar icin

ozel onem tasimaktadir, Ornegin bir banka icin tilkeye giris kapisi durumunda ve belli

bir gelir diizeyinin iizerindeki hedef musteriyi banndiran bir ortamda sube ya da ATM

cihazi ile varhgmi gcsterebilmek cok onemlidir. Bundan dolayi da odenen ucretler

konusunda sozlesmelerle serbest birakilmis olan TAV, belirleyici konumda olup,

TAV'm birlilcte cahstigr isletmeyi degistirme altematifi her zaman vardir.

2.3.2.4. Isletme Faaliyetlerinde Olc;ek Belirleme

Daha once de belirtildigi gibi deger odakli isletme tasanrmmn bu asamasi,

isletmenin hedef musterileri icin en iyi hizmetin verilebilmesi ve isletmenin hedeflerine

ulasabilmesi icin en kritik urun ve hizmet sunumlanmn neler oldugu ve bunlann ne

olcude isletme tarafindan gerceklestirilecegine karar venne surecidir. TAV icin kritik

isletme faaliyetlerinin neler olmasi gerektigi ve hangilerinin dogrudan isletme

tarafmdan verilecegine karar verirken goz onunde bulundurulan cesitli faktorler soz

konusudur. Oncelikle isletmenin bilgi birikimi ve uzmanligi dismdaki alanlann uzman

isletmelere birakilmasi, bilgi birikimine uygun islerin ise isletme tarafmdan

gerceklestirilmesi tercih edilmektedir, Boylece isi uzmamna birakmanm gelir ve maliyet

avantajmdan yararlamlmaktadir.

Aslmda havacilik ve terminal isletmeciligi sektorundeki ilk deneyimi

oldugundan baslangicta TAV'm bu konuda uzmanhgmm varhgmdan soz edilemez.
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TAV, Tepe ve Akfen gruplan ile Vienna Havaalam Isletmesi'nin (VIE) istanbul

Atatiirk Havalimam TID ihalesini kazanmalanmn ardmdan kurulan yepyeni bir

isletmedir. Baslangicta %5 payla ortaklikta yer alan VIE daha soma aynlrmstir. Ortakhk

esnasinda da VIE'nin isletmecilik konusundaki bilgi ve uzmanligmdan pek

yararlamlmadigi ve isletme surecinde islerin yapilarak ogrenildigi belirtilmektedir.

Insaatta yer alanlann isletmede de cahsmalan saglanmistir. Bu, her ne kadar bir olcude

riskli olsa da, boylece ilk etapta isin, insaati ve isleyisi iyi bilenlerce yapilmasimn

avantajlan degerlendirilmistir, Isletmenin kendi personeli icin uyguladigi bu yontem

taseronlar icin de tercih edilmistir. Isletmenin ozellikle teknik, baknn ve onanm

islerinin bunlan kuran isletmelerden saglanmasma devam edilmistir. Boylece kimin

elinde bilgi birikimi varsa bu hizmet ondan almarak isi uzmanmdan ve ucuza almamn

avantajlarmdan yararlamlmaktadir. Teknik altytikleniciler kullamlarak insaatm

bakimmm insaati yapanlara yaptmlmasl. ile yapimdan kaynaklanan bahanelerin one

surulmesi de engellenmis olmaktadir, Ornegin boya, onanm vb. insaat isleri ve sihhi

tesisat, havalandirma vb. isleri tamamen disandan saglanmaktadir. Bunun gibi diger

bircok sistem 19m "altyuklenici'' ve "tedarikci" olarak aynlan taseronlar

kullamlmaktadir. Bu aynmda belirleyici olan faktor hacimdir. "Yerlesik altytikleniciler"

yapim asamasmda da var olan ve isletme asamasinda bakim yapan isletmelerdir, Her bir

sistemde farkli altytikleniciler yan yana faaliyet gosterebilmektedir. Ornegin elektrik

sistemlerin her biri icin farkh altytikleniciler kullamlmaktadir. Ana altyuklenicilerin

altmda da baska altytikleniciler bulunmaktadir.

Altytikleniciler yalmzca teknik hizmetlerde degil diger bircok hizmette tercih

edilmektedir. Giivenlik hizmetleri en onemli altytiklenicilerden ve Tepe Guvenlik A.~.

tarafindan saglanmaktadir, Bunun gibi taksi hizmetleri, bavul tasima (porter) hizmetleri

gibi isler de altytiklenicilere verilmistir.

Disandan almacak hizmetler konusunda YiD' in baslangic asamasmda sure

kisrth oldugundan ve isletme icinde bu alanlarda bilgi birikimi olmadigmdan

terminaldeki en buyuk ticari gelir kalemlerini olusturan yiyecek-icecek hizmetleri ve

vergisiz magazalann isletimi icin TAV, bu isin uzmam olan isletmelerle ortaklik kurma

yoluna gitmistir, Yiyecek icecek hizmetleri icin BTA ve vergisiz magazalann isletimi

icin de ATU isletmeleri kurulmustur.t'" Boylece isi uzmamna birakarak tecrubesizligin

447 Bu konuda aynntih bilgi icin bkz. www.bta.com.tr ve www.atu.com.tr.



249

getirdigi riskler en aza indirilirken; ortakhk yoluyla isletmeye bilgi birikimi ve deneyirn

getirilmistir, Aym zamanda terminalin en karh ticari is alanlannm tamamen baska

isleticilere devredilmemesi sonucu avantaj saglannnstir. Boylece Holding bunyesindeki

isletmeler arasmda daha yakm iliskiler kurulabilmekte ve kontrol gtlcu artmaktadir,

Diger bazi ticari faaliyetlerin ise TAV tarafmdan gerceklestirilmesi tercih

edilmektedir. Ozellikle isletme tarafmdan yaratilrms, yuksek gelir potansiyeline sahip

yeni ve nis alanlarm isletiminde taseron ya da ortakhk sisterni yerine dogrudan isletim

tercih edilmektedir. Ornegin ileride aciklanacak olan TAV'a ozel eIP hizmeti

Primeclass'r isletme kendisi vermektedir.

Isletme, hangi islerin kendisi tarafmdan gerceklestirecegine hangilerinin

disandan saglanmasmm dogru olacagina karar verirken bazilannda deneme-yamlma

yontemini bazilannda da gecmis tecriibelerini kullanmaktadir. Ancak bunun yamnda

benzer isletmeler ve rakipler de takip edilmektedir. Benzer havalimanlarmda gelirlerin

ne kadanmn hangi islerden kazamldigi kiyaslama (benchmarking) yontemi ile

incelenmektedir. Gunluk, haftahk, ayhk vb. donemsel bazda bakilmakta ve

karsilasnrmalarla isletme icin bilgi toplanmaktadir. Genel olarak dinamik bir yapl

benimsenmekte ve gelecekte olanaklar degistiginde yem alternatifler de

arastmlmaktadrr. Ornegin bir GSM operatoru yurda gelen yolcuyu oncelikle abone

yapmak istiyorsa bunun tenninalde yeni bir kampanya firsati doguracagi bilinmekte ve

buna gore firsatlar beklenmekte ya da teklifle gidilerek firsat yaratilmaktadir,

i~ alanlannm isletiminde isletme bicimine karar vermede ya da kiralanacak

isleticilerin seciminde performanslar da incelenmektedir. Genel olarak havaalanmda ve

ozelde terminalde tek bir urun yoktur. Farkh urunlerin performansi farkli acidan

izlemnektedir. Degisik yerlerde farkh olcekler tercih edilmektedir, Ornegin yolcu basma

gelirler, vergisiz magaza gelirlerinde bakilan temel gosterge iken; kirahk araba, banka

gibi isletmelerde m2 basma gelir ya da ayhk, yilhk vb. toplam tutar seklinde farkh

olciitler soz konusudur.

Ticari havaalam felsefesini benimseyen havaalanlanmn temel havaalam

hizmetleri, yer hizmetleri ve kisrtli ticari hizmetlerden olusan geleneksel faaliyetlerini

genisleterek kendilerine yeni faaliyet alanlan tammladiklan daha once de belirtilmisti,

TAV'm bu konuda aktif cabalan oldugu gorulmektedir. TAV'm yeni faaliyet alanlan
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dort grupta ele almarak incelenmistir. Bunlar, genisletilmis ticari hizmetler, turizm ve

eglence hizmetleri, kongre ve toplanti hizrnetleri ile damsmanhk hizmetleridir.

Genisletilmis Ticari Hizmetler

TAV icin gelir elde edilebilecek her turlu firsatm degerlendirilmesi ve proaktif

olarak yeni ve yaratici hizmet sunumlarmm gerceklestirilmesi temel hedeflerdendir.

Genel olarak havaalanlarmda sunulan ticari hizmetler temel gereksinimler, yiyecek

icecek hizmetleri ve diger ticari hizrnetler olarak ele almabilmektedir. Temel

gereksinimlerin karsilanmasi amaciyla gerek gidis gerekse gelis hattmda yer verilen

magaza ve kiosklarm yam sira yiyecek-icecek hizmetleri genis bir yelpazede

sunulmaktadrr. Gerek alakart gerekse self servis tarzi olarak TUrk, Cin ve italyan

mutfagmdan yiyecek sunan restoranlar, Burger King gibi fast food tarzi yiyecek sunan

isletmeler, pastaneler, farkh tarzlarda barlar, geleneksel TUrk tath, borek vb. cesitlerinin

sunuldugu restoranlar, Gloria Jean's ve Sturbuck's gibi gunun moda egilimlerine uygun

kahve mekanlanna yer verilmektedir. Bunlann yanmda ucus kapilanna yakm bicim de

konumlandmlrms ve ucaga binmeden once yolcunun icecek ve hafif yiyecek cesitlerini

bulabilecegi farkh markalarm kiosklarma yer verilmistir. Yiyecek icecek hizmetleri

ucaga binecek yolcuya hizmet vermek mere agirhkh olarak gidis bolumunde

yogunlasrmstir. Yolculuk sonrasi isteyenlere de hizmet vermek mere gelis boltimunde

bar ve kafe bulunmaktadir,

Vergisiz magazalar terminalde gidis, gelis bolttmlerinde ve kapilarda yer

almaktadir. Gidis katmda bulunan vergisiz magazalarda alamnda unlu ve kaliteli

isimlerin kendilerine ait magazalanna yer verilmektedir. Magaza cesitleri arasmda

ayakkabi, giysi, parfum, aksesuar, deri, hediyelik esya, tutun mamulleri, sarap, cikolata,

mucevher, cd, kaset, kitap vb. satan magazalar bulunmaktadir. Bu magazalann dismda

olusturulan "Golden Touch" olarak isimlendirilmis ozel bolumde pek cok iinlii

markamn giysi, gozluk, saat, kalem, cakmak ve tala gibi urunleri kendilerine ait

standlarda sergilenmektedir.

Gidis kat! ana vergisiz sans magazasmda ise icki, sigara, parfum, kozmetik,

cikolata, puro vb. pek cok urun, pek cok marka ve cesitte bir arada sunulmaktadrr.

Magazada musteriler kendi kendine ya da uzrnanlardan bilgi ve tavsiye alarak hizmet

alabilmekte, yeni cikan urunleri deneyebilmekte ve degisik urunlerde yapilan
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promosyonlarla daha az maliyetle giizel hediyeler kazanma ve farkh aktivitelere katilma

sansi elde edebilmektedirler.

Cocuklar icin her turlu yas grubuna gore oyuncaklar, giyim esyalan ile genis bir

fuiin yelpazesi sunulmaktadir. Boylece yakmlan icin yolculuk oncesi ya da donuste

oyuncak hediye almak isteyen ve aym zamanda cocuguyla seyahat eden yolculan hedef

alan bir pazar olusturulmaktadir.

Musteri memnuniyetini saglamaya yonelik bir diger girisim ise, yogun yolculuk

telasi ve gida iiriinlerinin bozulma endisesi ile alisverislerini son dakikaya birakanlar

icin TUrk mutfagmm tamnan ve sevilen iiriinlerini sunan otantik bir magazadir, Bu

magaza Turk mutfagmdan ulkelerine omekler goturmek isteyen turistler ve yurtdisma

giderken yanlarmda ahstiklan lezzetleri goturmek isteyen Turkleri hedeflemektedir.

Bu konuda havaalanlannm belli gelir diizeyinin iizerindeki musterilere kolayca

erisilebilecek mekanlar olmasi havaalam terminallerini sehir merkezlerindeki ana

caddelerden bile avantajh konuma getirebilmektedir. Bazi markalarm Turkiye'deki ilk

ve tek magazalan Ataturk Havalimam DI~ Hatlar Terminalinde bulunmaktadir.

Gelis katmda ise 5 ayn vergisiz magaza ile Tiirkiye'ye giris yapan yolcularm

gereksinimlerine hizmet verilmelctedir. iki tane simetrik vergisiz magaza Al ve A2,

genis bir fuiin yelpazesiyle gereksinimlere yamt vermekte, ote yandan sadece aksesuar

ve oyuncak iiriinleri farkh bir magazada, A3'de satisa sunulmaktadir. Yine Golden

Touch markasi kapsammda diinyaca tamnnns lider markalara ait aksesuarlar

sunulmaktadir, Yurtdismdan yurda donerken agirhk veya bozulma endisesi ile yiyecek

icecek ahsverisi yapmamis olanlar icin ekolojik urunler ve cesitli uluslararasi iiriin

secenekleri ile hizmet veren bir magaza bulunmaktadir.

Diger bir vergisiz ahsveris olanagi ise "Gate Shops" adi verilen son dakika

magazalan ile sunulmaktadir, Havalimamna gee; ulasan, check-in kuyrugunda cok

oyalanan veya yorgunluktan magazalan dolasmak yerine oturup dinlemneyi tercih eden

yolcularm almak istedigi vergisiz urunleri alabilmelerini saglamak uzere son dakika

alisverisleri icin ucaklann kalkacagi kapilann onunde magazalar olusturulmustur, 3 ayn

yerdeki Gate Shop'lar her turlu vergisiz iiriinii sunmaktadir,

Yiyecek icecek ve alisveris hizmetleri dismda verilen baska hizmetler de soz

konusudur. Bunlar, saghk hizmetleri, eczane, kayip/buluntu esya, bagaj hizmetleri,

telefon hizmetleri, tuvalet ve baknn odalan, porter hizmeti, bulusma noktasi, vale
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hizrneti, kopru taksi, lostra, hediyelik esya, kitapci, market, cicekci, doviz burolan,

masaj salonu, siipennarket ve otel olarak siralanabilir.

• Saghk Hizrnetleri: Saghk hizrnetleri DHMi Saghk Birimi, karantina ve cevre

saghg; hizrneti veren Saghk Denetleme Merkezi ve Florence Nightingale

Airport Clinic tarafmdan yerine getirilmektedir. Eskiden terminallerde

yalmzca acil yardim ve ilkyardim uygulamalanru yapabilen saghk birimleri

bulunurken; hem musterilere daha iyi hizrnet vennek hem de gelir elde

etmek amaciyla TAV'm saghk birimi tam donammh, rontgen bile

cekilebilen bir poliklinik haline getirilmistir. Aslmda DHMi'ye yalmzca acil

mudahaleler icin yukumlu bulunulmasma ragmen, ameliyathane dismda tum

birimlere sahip, neredeyse tam donammh bir birim olusturulmustur,

• Eczane: Ataturk Havalimam Dis Hatlar Tenninalinde hizrnet veren eczane,

Ttirkiye'nin ilk havalimarn eczanesi olma ozelligi tasimaktadir. Terminalin

gelis katmda bulunan eczane 24 saat hizrnet vennektedir. Boylece yolcularm

yamnda, havaalarnnda cahsan her turlu personel ve sehir sakinleri

hedeflemnektedir.

• Kayip/Buluntu Esya: Kayip Esya Birimi, terminal ve otopark dahilinde

kaybolan esyalan sahiplerine ulastirmayi hedeflemekte ve tenninalin gidis

katmda yer almaktadir.

• Bagaj Hizmetleri: Tenninalin gelis katmda 24 saat stireyle bagaj emanet

hizrneti verilmektedir. Bagajlarm yolculuk esnasmda hasar gormemesi icin,

bircok havaalarnnda bulunmayan, iicret karsihgmda otomatik makinelerle

bagaj sarma hizmeti de verilmektedir.

• Telefon Hizrnetleri: Tenninalin cesitli noktalarmda cok sayida sabit telefon

yer almaktadir,

• Tuvalet ve Bakim Odalan: Tenninalin cesitli noktalarmda bay ve bayan

tuvaletleri, bebek bakim odalan ve temizlik odalan bulunmaktadir,

• Porter Hizrneti: Bagaj el arabalarmm tasiyabileceginden fazla bagaj

tasmmasmm gerektigi durumlarda, gidis katmm giris kapilannda ve gelis

katmda bagaj ahm bantlarmm oldugu bolgelerdeki porter hizrnetinden

faydalamlabilmektedir.
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• Bulusma Noktasi: Terminal cok genis bir alan oldugundan yolculann,

karsilayicilan ile bulusmalanm kolaylastirmak amaciyla gelis katmda

sirnetrik iki noktada iki ayn bulusma noktasi bulunmaktadir.

• Vale Hizmeti: Shop & Miles ve Advantage kredi karti sahipleri 24 saat

saglanan vale hizmetinden yararlanabilmekte ve arabalanm terminal

onundeki gorevlilere teslim edebilmektedirler. Donuslerinde de gorevliler

araclanm yine terminal onunde kendilerine teslim etmektedirler.

• Kopru Taksi: Gidi~ kat! pasaport kontrol sonrasmda bulunan kopru taksi,

uzak noktalarda bulunan koprulere ulasabilmeleri icin engelli ve yash

yolculara hizmet vermektedir.

• Kuafor Salonu: Gidis asma katmda bulunan kuafor salonu giiniin 24 saati say

ve kisisel bakim hizmetleri sunmaktadir.

• Fotografci: Terminalin gidis katmda yer alan fotografcidan her turlu fotograf

malzemesini temin etmek, fotograf cektirmek ve film tabettirmek

olanakhdir.

• Lostra: Gidis katmda bulunan lostra salonunda ayakkabi tamir ve boyama

hizmetleri verilmektedir.

• Hediyelik Esya: Terminalin gidis katmda bulunan hediyelik esya

dukkanlanndan Turkiye'ye ozgti urunler ve hediyelik esyalar temin

edilebilmektedir.

• Kitapci: Terminalin gidis katmda bulunan kitapcida her turlu yerli yabanci

yayma ulasilabilmektedir.

• Market: Paket yiyecek ve icecek alum yapilabilen markette Turk lokumu ve

kestane sekeri gibi hediyelik secenekler de bulunmaktadir.

• Cicekci: Gelis Salonu'ndaki "Florist Airport" seyahat oncesi ve sonrasi

yo1cular ve yolcu yakmlan icin dtlstintllmus kolayhklardan biridir. Canh

cicek, kuru aranjman, hediyelik esyalar ve aksesuarlarm da yer aldigi cicek

magazasi aynca "Inter Flowers" olarak nitelendirilen uluslararasi cicekciligi

de gerceklestirmektedir. Bu sayede yolculuk oncesi gidilecek yere ya da

yo1culuk donusu tesekkur buketi buradan yollanabilmelctedir.

• Doviz Burolan: Terminalde cesitli banka ve finansal kurumlara ait doviz

burolan bulunmaktadir.
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• Masaj Salonu: UyU~ oncesi ya da sonrasi masaj yaptmnak isteyen yolcu ve

havaalam cahsanlan icin masaj salonu bulunmaktadir. Bu aym zamanda

sehir sakinlerinin de kullanabilecegi bir hizmettir.

• Supermarket: Farklilasma adma terminalde hizmet verecek bir supermarket

acilmasi icin cahsmalar siirmektedir. Hedef kitle havaalanmda cahsan her

turlu personeldir ve terminali bir yasam merkezi haline getirmek

amaclanmaktadir. Vardiya ya da UyU~ sonrasi ahsverisini yapip evine

donmek cahsanlar icin avantaj saglarken, TAV icin de yeni bir ticari gelir

kalemini ifade etmektedir.

• Otel: Uzakdogu'da merkez havalimanlarmdaki "Day Room" adi verilen

gunluk oteller ornek almarak terminalin ek tesisinde bir de otele yer

verilmistir, Uzakdogu'daki omeklerde cok uzun ucuslardaki aktarmalarda 7

saatlik beklemeler olabildiginden, bu beklemelerde uyumak, dusunu almak,

ahsveris yapmak ve TV seyretmek isteyen yolcu icin otel bu olanagi

saglamaktadir. Bu olanagi saglaymca da sue ucanlar, transferleri bu

havalimanlarmdan yapmaktadirlar. Gunumuzde Uzakdogu'dan Avrupa'ya

ucanlar ara konaklama noktasi olarak Dubai'yi kullanmaktadirlar, Transit

yolcular Dubai'de alisveris yapip para harcamakta, otelde kalmakta ve

onemli kazanc getirmektedir. Ataturk Havalimam'm da bu amaca hizmet

eden, secilen ve aranan bir havaalam haline getirebilmek icin tek eksik

oldugu dusunulen Havaalam Oteline yatmm yapilrmstir. BTA Catering

Hizmetleri tarafmdan isletilmekte olan istanbul Uluslararasi Havalimam

Oteli (Airport Hotel), kose odalan ile beraber, hava tarafmda, saatlik

konaklamaya da izin verecek sekilde 85 adet ltiks oda sunmaktadir, Tum

odalarda, UyU~ detaylanm gosteren televizyonlar, muzik sistemi, Internet

erisimi ve mini bar bulunmaktadir. 24 saat boyunca oda servisi devam

etmektedir. Gerek sehir merkezine yakmhgi, gerekse uluslararasi bir

havalimamnda yer almasi nedeni ile hem i~ amach seyahat edenler, hem de

turistler icin ideal bir konaklama yeridir.

Bu kapsamda yeni hizmet gelistirmeye ve marka yaratmaya guzel bir ornek

olarak Primeclass hizmeti verilebilir. TAV, Atatiirk Havalimam'nda kisiye ozel

cozumler iireten farkli bir CIP anlayisi baslatmistir. Primeclass havalimamnda daha
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fazla konfor icin ek iicret odemeye istekli yolcular icin tasarlanrms bir hizmettir ve

Prime Pack ile Prime Select adi altmda genis bir hizmet yelpazesini icermektedir.

Prime Pack profesyonel hizmet anlayisi ile donatilrms bir ekiple, primec1ass

konuklanm agirlamaktadrr. Konuklar, Terminal giris kapismda, tasnna gorevlisi

esliginde karsilanmakta; X-ray gecisi, check-in ve pasaport islemleri hostesler

asistanhgmda yapilmaktadir. Ozel olarak tasarlanan konforun, kalitenin on planda

tutuldugu Prirnec1ass ClP Lounge'da, kalabaliktan, giiriiltii kirliliginden ve ucus takip

stresinden uzak sakin bir ortamda dinlendirilmektedir. Bu hizmetten yararlanan

yolcular, salonda bulunan Business Comer'da cahsmalanna devam edebilecegi gibi,

intemetten yararlanabilmekte, televizyon izleyebilmekte ya da servis elemanlanmn

sundugu steak, soguk bufesinden yararlanabilmektedir.

Prime Select ise cok yonlii hizmetleriyle, yolcularm seyahatleri esnasmda zaman

kaybmi onlemeyi ve kisiye ozel cozumler iiretmeyi hedeflemektedir. Ucak kiralamadan,

konferans salonu kullammma, ozel aracla sehir - havalimam - sehir ulasimma, sehir

turundan arac kiralamaya, saghk hizmetlerinden seyahat sigortasma, cicek siparisinden

baknna kadar her turlu konforu sunan bir anlayisla hizmet sunmaktadir,

Havayolu ve bir smif gozetmeksizin, tum yas ve meslek gruplan, fiziksel

engelliler, yashlar veya cocuklu ailelerin yararlanabilecegi Primec1ass hizmeti;

profesyonel kadrosuyla yolculara ozel olduklanm hissettirmeyi amaclamakta, zamam

degerli olan, konforuna ve rahatma duskun, stressiz seyahat etmeyi tercih eden tiim

yolculan hedeflemektedir. Ucustan en az 48 saat once rezervasyon yaptmldrgmda,

Prime Pack'in sundugu hizmetlerden faydalamlabilmektedir. ic; Hatlar Terminali'nde de

ozel CIP Salonunda Primec1ass hizmetleri verilmektedir.

Bu kapsamda baslatilan diger bir hizmet ise, PrimeVALE ve PortVALE

uygulamasidir, Yolculannm tenninaldeki tiim gereksinimlerini karsilamak ve yeni

hizmetler yaratmak amaciyla bankalarla gerceklestirilen isbirligi ile kredi karti

sahiplerine bu hizmet verilmeye baslarmstir. Boylece yolcular, yapacaklan yurtici veya

yurtdisi seyahatlerinde, araclanm gorevli personele form karsihgmda, sigorta

guvencesiyle teslim ederek, ayncaliklanm hissetmektedirler. Bu hizmetin

gelistirilmesinde Ticaret Bolumu aktif bicimde calisarak bankalara oneri goturmustur.

Yo1culara belli bir ucret karsihginda bu hizmet verilmekte, bu yolcular otoparktan %50

indirimli yararlanmaktadir. Boylece terminal isletmecisi icin hizmet farkhlasmasi ve
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otopark doluluk oramrun artmlmasi olanakh hale gelirken, bankalar musterilerine

ayncahkh hizmet sunmamn avantajlarmdan yararlanmaktadir. Yolcular ise daha

ayncahkh ve kaliteli hizmet almaktadirlar.

TAV icin musteri mernnuniyetini arnrmaya yonelik, musterilerin gereksinim

duyabilecegi her tiirlii iiriinii sunmak temel amactir. Ancak salt kara odakh bir

isletmecilik anlayisi da tercih edilmemektedir. Ornegin lostradan alman iicret cok

yiiksek bir meblag olmasa da terminaldeki musterinin mernnuniyeti icin bu hizmet

verilmektedir.

Bunlar gibi degisik hizmetler de denenmekte, bu hizmetlerden musteriler

tarafmdan tercih edilenler kalmalcta, tercih edilmeyenler ise kapatilrnaktadir. Ornegin

susibar yeterince talep gormemistir, Buna karsm kahve mekanlan diinyadaki egilime de

paralel olarak cok talep gormus ve sayilan artmlrmstir,

Ancak yeni hizmet gelistirirken her zaman icin DHMi'ye bagimlihk vardir,

Ornegin ekstra bedel odeyen yolculann yararlanabilecegi hizh gecis kapilan olusturarak

ekstra para kazarunak hedeflenmistir. Burada amac musterilerin mernnun olmalanru,

kuyrukta bekleyecekleri zamam iceride alisveris yaparak gecirmelerini, iceride daha

uzun kalabilmelerini saglamaktir, Ama pasaport polisi oraya yeterli kadro

veremediginden uygulamaya baslanamannstir. Yeni fikirlerin uygulamaya

gecirilememesinin bir diger nedeni de guvenligin saglanamamasi gibi gerekcelerle izin

verilmemesidir. Ornegin otoparkta karting, sinema vb. hizmetleri istenmektedir ama

bunun giivenlik acismdan uygulamasi zordur ya da maliyeti yiiksek diizenlemeler

gerektirmektedir. Bunun isletme maliyetini en aza indirmek icin de disandan bu isi

yapmaya istekli olanlara 0 maliyeti gaze alarak gelmesi icin teklif sunulmaktadrr.

Gariildiigii iizere havaalamnda isletici hicbir zaman tek basma degildir, Bunlann

arasmdan en iyisi yapilmaya cahsilmaktadir.

Turizm ve Eglence Hizmetleri:

TAV'm turizm ve eglence hizmetlerine de yonelerek etkinlik diizenleme

cahsmalan mevcuttur. Bu amacla bir sanat miizesi kurulmustur. Havaalam terminalleri

belli ozellikteki hedef kitleye cok kolay ulasilabilen, ucaga binene kadar belli bir bos

vakti bulunan yolcular icin ideal sergi alanlandir. Atatiirk Havalimam terminallerinde

de zaman zaman sergiler diizenlenmektedir. Ancak bu tip organizasyonlarda temel amac

ticari gelir elde etmekten ate, halkla ve cevreyle iyi iliskiler kurma ve basmda yer alma
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firsatmi degerlendirmektir. Ornegin son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayrami

kutlamalan cercevesinde Atatiirk Havalimam DI~ Hatlar Tenninalinde Cumhuriyet

Fotograflan sergisi acilrmstir. Boylece yabancilara ulkenin tamtmnna da katkida

bulunulmaktadir. Ote yandan, TAV gorevlileri tarafindan Cumhuriyet Bayrarm

nedeniyle havalimamna gelen yolculann yakalanna, iizerinde Atatiirk fotografi ile

bayrak bulunan ve "Cumhuriyet Bayrarmmz Kutlu Olsun. Kemal Atatiirk" yazih

cikartmalar da yapistmlnusnr.t"

Kongre ve Toplantt Hizmetleri:

Yurt dismdan gelen ve zamanlan kisrth yolcular icin konferans hizmetlerinin

saglanmasi amaciyla 3 konferans salonu bulunmaktadir, Her turlu teknik donamma

sahip toplanti salonlanndan tenninalden aynlmadan yararlamlabilmektedir. Tepe

Konferans Salonu 70 kisilik oturma, 132 kisilik kokteyl kapasitesi olup, tiyatro

diizeninde 132 m2'lik bir alana sahiptir. 200 kisilik oturma, 225 kisilik kokteyl

kapasitesi olan Akfen Konferans Salonu ise 225 m2'lik bir alana sahiptir. Salonlardan

bir digeri F. Ergokmen Konferans Salonu'nun ise 50 kisilik oturma, 95 kisilik kokteyl

kapasitesi bulunmaktadir, Bu salonun toplam alam ise 93 m2'dir.

Damsmanlik Hizmetleri:

TAV havacihk ve terminal isletmeciligi sektorunde edinmis oldugu deneyim ve

bilgi birikimini baska isleticilere pazarlar hale gelmistir. Daha once de belirtildigi gibi

mimari tasanmlarda darusmanhk hizmeti verilmelctedir. Elde edilen bilgi birikimi

TAV'm bundan soma girecegi ihalelerde kendisi icin fayda saglarken, aym zamanda

yurtici ve yurtdismda yeni pazarlar acmaktadir, TAV, damsmanhk ve fuiin pazarlama

konusundaki en onemli gelismeyi havaalam ve terminal bilgi teknolojileri konusunda

gostermistir. Holding btmyesinde bilgi teknolojileri konusunda uzman bir isletme

olusturulmustur. "TAV IT" olarak adlandmlan bu isletme arastirma konumuz acismdan

onemi dolayisiyla aynntih olarak ele almacaktir:

TAV Bilisim Hizmetleri A.S.: TAV Bilisim Hizmetleri A.S'nin kurulus amaci

havacilik sektorunde yeni entegre yazihm ve sistemler gelistirmek, kiiresel ve yerel

anlamda "havacilik cozumleri'' uretmektir. TAV Bilisim Hizmetleri A.S. basta

Terminal, Ucus Yonetim Sistem ve Yazilimlan olmak iizere, havacilik konusunda

operasyonel ve finansal optimizasyonun saglandigi her turlu yazihm ve sistemi

448 http://www.haberler.com/haber 539183.asp, (29.10.2006).



258

gelistirecek ve bu konularda cozumler ureterek anahtar teslim, entegre havaalam

sistemleri tasanmi, yapim ve isletme isini yapabilen dunyadaki ender sirketlerden biri

olmayi hedeflemektedir.

TAV Bilisim Hizmetleri A.S. tarafmdan 2006 yihnda hayata gecirilen

"Havalimam i~ Yonetim Sistemi" ile hedeflenen, terminaldeki tiim operasyonlan genel

olarak gozlemleyebilmek, gelismis bir kriz yonetimi uygulamak, yolculara daha etkin,

hizh ve giivenilir ucus bilgi hizmeti saglamak, birden cok havaalamm birbirine

baglayarak bilgi paylasmn ve etkin kaynak yonetimi vb. avantajlar saglamaktir.

Gelistirilen "Toplam Terminal Yonetimi Sistemi", tiim dunya havalimanlannda bir veya

birden fazla terminalin merkezi olarak yonetilmesinde kullamlabilecek, dinamik olarak

ozellestirilebilir ve yerellestirilebilir, dtinya pazarmda kolayhkla yer edinebilecek bir

tiriindiir. Operasyonel ve finansal anlamda saglayacagi katma degere bakildigmda,

terminaldeki tiim yonetsel ve operasyonel sistemlerin butunlestirilmesi ile sistemler

arasmda dogru ve zamamnda bilgi akismm saglanmasi ve basta personel maliyetleri

olmak iizere tiim kaynaklarm krvamh kullamlmasi hedeflenmektedir. Havalimam. i~

Yonetim Sistemi, "Optimal Kaynak Yonetimi" ve "Sistem Entegrasyonu" ile olusan

"Toplam ve Merkezi Terminal Yonetim Sistemi"nin sagladigi etkinlikle terminal ile

iliskili taraflarm (yolcular, havayolu sirketleri, yer hizmetleri sirketleri vb.) daha hizh ve

hatasiz hizmet alabildikleri, aynca terminalle ilgili her turlu planlama ve raporlamaya

olanak saglayan bir urundur,

TAV'm alti yilhk havaalam isletme tecriibesinin, mevcut havacihk sistemlerinin

eksiklerini/hatalanm gozlemleyebilme ve bu eksilderi giderme anlammda yeni yazihm

ve sistemler gelistirme, sistem entegrasyon modelleri tasarlama konularmda biiyiik

yaran olmustur. Ataturk Havalimam'nda elde edilen deneyimle sistemler her gecen giin

gelistirilmis ve daha ileri boyuta tasmmistrr. TAV Bilisim'in markalastirdigi Havaalam

i~ Yonetim Sistemi'nde Ataturk Havalimam'nda bulumnayan Kaynak Yonetim

Sistemleri de kullarulmaktadir. Sistem aym zamanda birden fazla terminalin birbirine

baglanmasina da olanak tammaktadir.

istanbul Atattirk Havalimam ic ve dis hatlannm bilgi sistemlerinin yapmnru ve

isletmesini yuruten, Izmir Adnan Menderes, Ankara Esenboga, Gurcistan'daki Tiflis ve

Batum havalimanlannm terminal sistemlerinin yapim ve isletmesini iislenen TAV

Bilisim Hizmetleri A.S. aym zamanda baska havaalanlanna da hizmet sunmaktadrr.
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Ornegin 17 Agustos 2006 tarihinde TAV Bilisim Hizmetleri'nin, Sabiha Gokcen

Havalimam'mn teknik sistemIerini yenilemesini ve 36 ay boyunca sistem destegi

vermesini saglayan anlasma imzalanrmstir,449 Sabiha Gokcen, TAV Bilisim

Hizmetleri'nin, TAV Yatmm Holding AS. isletmeleri dismda, fuiin ve hizmet sundugu

ilk havalimamdir, TAV Bilisim ve HEAS arasmda imzalanan anlasma geregi, Sabiha

Gokcen Havalimam, kullanmakta oldugu terminal yonetim sistemlerini, TAV Bilisimin

sagladigi yeni sistemlerle degistirecektir, Bu kapsamda; Merkezi Veri Tabam (AODB),

Ucus Bilgilendirme (FIDS), Yerel Ucus Kontrol (LDCS), CUTE ve Bagaj Eslestirme

(BRS) Sistemleri Sabiha Gokcen Havalimam'na TAV Bilisim tarafmdan kurulacaktir.

Kendi gelistirdigi entegrasyon yazihmi ile havalimam isletmelerinde maliyetleri

dusurerek isletme verimliligini artiran ve bu acidan Turkiye'de onemli bir boslugu

dolduran TAV Bilisim Hizmetleri, boylece Sabiha Gokcen Havalimam'mn hem

terminal yonetim sistemlerini kolaylastirmada hem de verimliligin artmasmda onemli

rol oynamayi hedeflemektedir.

TAV Bilisim Hizmetleri A.S. havaalam bilisim sistemleri konusunda sundugu

hizmetlerle, pazarda hedefledigi liderlige, diger sektor onculeriyle de cozum ortakliklan

kurarak kisa surede ulasmayi amaclamaktadir. Bu baglamda havacihk sektoruntm lider

firmalarmdan SITA ile yaptigi anlasmayla, yetkili coztim ortagi olarak urun ve hizmet

yelpazesini genisletmistir. Bu anlasma geregi TAV Bilisim Hizmetleri AS.

havalimanlan bilisim cozum urunlerinden CUTE ve Bagaj Eslestirme Sistemlerini

(BRS) dunyada ilk defa yetkili satis temsilcisi olarak oncelikle Tiirkiye ve K.K.T.C'de

daha soma TAV'm hizmet verecegi tum bolgelerde musterilerine sunacaktir, Bu

cercevede tiriinlerin sans, kurulum ve teknik destek hizmetleri, TAV Bilisim Hizmetleri

AS. ve SITA isbirligiyle yonetilecektir.

TAV Bilisim Hizmetleri A.S. aym zamanda IBM urunleri uzerinde kendi

urunlerini gelistiren bir kurulus olarak IBM cozum ortagi ve Oracle Teknoloji Platformu

is ortagidir.

2.3.2.5. Orgiitsel Sistemlerin Tasarum

Temel amaclanm belirleyen bir havaalammn is tasanmlan ile orgutsel yapi ve

sureclerini bu amaclara ulasmayi saglayacak bicimde tasarlamasi gerektigi aciknr.

449 TAV Basin Biilteni, (17.08.2006).
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TAV'm orgutsel sistemlerinin deger odakh isletme tasanmma uygunlugunu

degerlendirirken, oncclikle terminal planlamasi ve tasanmi uzerinde durulacak ardmdan

isletmenin organizasyon yapisi irdelenecektir. Bu irdelemede isletmenin faaliyetleri,

islevsel bazda belli bash faaliyetlerin gerceklestirilmesinde yararlamlan bilgi

sistemlerinin tanrtmn ile paralel bicimde ele almacaktir, Boylece isletmedeki faaliyet

akisi ve bilgi sistemleri iliskisinin daha net bicimde ortaya konmasi amaclanmaktadir.

Bu sistemlerin tanrtimmda aym zamanda yonetim sureci ve gelir artmci uygulamalar

acismdan da isletme degerlendirilecektir.

2.3.2.5.1. Terminal Planlamasi ve Tasarnm

Ticari gelirlerin buyuk bolumunun elde edildigi terminalin isletmeye deger

yaratacak ve tum taraflarm kazammlanm encoklayacak bicimde tasarlanmasi onemlidir.

TID projelerinde Turkiye'deki genel uygulama mimari projenin ihale surecinden once

belirlenmesidir. Boylece ihalenin degerlendirme asamasmda farkh projelerin getirecegi

kiyaslama gucltlgtmun online gecilmesi hedeflenmektedir. Ataturk Havalimam DI~

Hatlar Terminali icin de aym uygulama yapilrrustir,

1950'lerde istanbul icin bir havalimam du~linU1duglinde gerek meteorolojik

kosullar ve gerekse kara ve deniz tarafmdan engelsiz yaklasilabilen bir dttzluge sahip

olmasi nedeniyle uygun bulunan Yesilkoy metro ve deniz otobusu destegi ve kentsel

trafik icerisindeki uygun konumu nedeniyle yaklasik elli yil sonra kapasiteyi karsilamak

icin yapilacak yeni tesis icin de uygun bulunmustur. Bu arada kapasiteyi genisletmek

amaciyla 1970'lerde yalrnzca dis hatlara hizmet veren, yilhk 5 milyon yolcu

kapasitesine sahip bir terminal binasi hizmete girmis ancak 1980'lerin ortalarmda

kapasite yetersizligi onemli boyutlara ulasmistir. 1980'lerin sonlarmdan itibaren DHMi

Genel Mudurlugi; bu arada isim degistirmis bulunan Atatiirk Havalimam icin yeni bir

gelistirme ongormus; idari, teknik ve mali kosullann saglanmasi ile tasanm proj esi ve

yapim islerinin ihale surecine 1995 itibariyle gecilmistir, DHMi verilerine ve gelecege

yonelik kestirimlere gore 2003 yihnda istanbul Atatiirk Havalimam'na dis hatlarla gelip

giden yolcu sayismm 15 milyona yaklasacagi ve kapasite sorununu kabul edilemez

boyutlara getirecegi ortaya konmustur. Ayru yil devreye girecek ilave tesis cozum

olarak sunulmustur. Dunyadaki ornekleri gibi yeni bir havalimam yapmaktansa tek bir

arazi uzerinde buyume ve yenileme en uygun coztim olarak onerilmistir.
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Mevcut tesisin bazi binalannm islevsel degisimlerle yeni sistemde de hizmet

verebilmesi, havaalam ici ve havaalam sehir baglantismm uygun bicimde saglanmasi,

metro istasyonu ve kath otoparkm tesislere yakin olmasi ve hizmet akismi

kolaylastirmasi geregi gibi beklenti ve ongoruler yeni tesislerin yerini belirlemeyi

kolaylasnrrmstir. Bunun yam sira teknik sartname tariflerini de bir olcude rahatlatrmstir,

Yeni tesis icin kapasite tahminlerinde DHMi'nin istatistiksel bilgilerine ilave

olarak DLH Genel Mttdttrlttgu'nun 1997 Mart - 1999 Subat donemleri arasmda

yaptirdigi ve ulkedeki mevcut ve yapmu planlanan tum havaalanlan icin gecmisten

gelecege yonelik istatistiksel bulgulan ortaya koyan etut calismasmdan faydalamlnustir.

Insa edilecek terminal binasmda ileri teknolojik sistemlerin kullamlacak olmasi,

binamn kullamcilanna sunacagi hizmetlerin sayisuun ahsilmism cok iistiinde olusu,

yapmn tasarlanan terminal binasi sistemlerinin ihale oncesinde aynntili tammlanmasun

gerekli kilrmstir.. Teknik sartnamelerin hazirlanmasi sirasmda, daha once yapilan

havalimanlan icin yabanci damsman kuruluslar yardumyla hazirlanan teknik

sartnarneler ve DHMi'nin tecriibeleri etkili olmustur. Yeni terminal binasmm yapim ve

isletim siiresince teknik ve kalite kontrollerden gececegi, ihale sartnamesinde acik

olarak belirtilmis ve belirli standartlara uyulmasi gerekliligi sartnameye dahil edilmistir,

ihaleye giren tum firmalarm oncelikle DHMi tarafmdan teknik yeterlilik onayi almalan

gerekliligi ortaya konmus ve tum teklifler yaklasik iki ay siiren cahsmalar sonucu teknik

acidan incelenmistir. Proje gelistirme asamasmdan baslayarak, yapim siiresince ihaleyi

kazanan firma cahsmalan birlikte cahsacagi danismanlar, projeciler, altyiildeniciler,

kullamlacak malzemeler, cahsacak personel, uygulanacak teknikler dahil olmak uzere

tum detaylar uzman kurulus olan Ulastirma Bakanhgi Demiryollar, Limanlar ve Hava

Meydanlan Insaati (DLH) Genel Mudurlugu tarafmdan ozel yetki ile kontrol edilmistir,

Mimari projenin ana fikri 1996 yilmda ortaya atilrms olup, yansma ile

benimsenmis olan fikir projesi, DHMi'nin ve yansma jurisinin onerileri, istelderi

dogrultusunda gelistirilmis ve cesitli tasanm hedeflerine yoneltilerek islenmistir, Bu

hedefler su sekilde siralanabilir:

• Mevcut arazinin etkin kullarurm,

• Mevcut tesislerle butunlesme ve terminale rahat ulasim,
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• Yolcu dolasnn kolayhgi ve etkinligi,

• Kullams esnekligi ve uyum olanagi,

• Genisleme potansiyeli,

• Ekonomik yapnn ve hizh teslim,

• Enerji korunumu,

• Uzun omurliiltik ve bakim kolayhgi,

Tum bu hedefler goz onunde tutularak tasanm konsepti olusturulmus ve teknik

teknolojik sistemlerin projelendirilmesiyle paralel bir sekilde detaylandmlmistir. Genel

tasanm anlayismda terminal binasi uy kath bir yapi olarak ongorulmustur. En ust kat

giden yolcu katidir. Orta kat gelen yolcu kati, alt kat ise bagaj operasyonlannm ve

cesitli servis hizmetlerinin yer aldigi bolum olarak ongorulmustur. Terminale

karayoluyla ulasim kesiminden baslayarak hava tarafmdaki binis kapilanna kadar

uzanan en ust gidis kati, yaklasik 240 m X 144 m boyutlannda ve 10 m'ye yakm

yiikseklikte cok oylumlu bir mekan olarak tasarlanmistir.

Yapim surecinin planlanmasi asamasmda faaliyet sayismm cokluguna ve

faaliyet gruplannm niteliklerinin birbirinden oldukca farkh ozellikler gostermesine ek

olarak baski unsuru olarak zamamn kisahgi ileri i~ programlamasi teknilderine dayah

cok kapsamh bir planlama yapilmasmi gerektirmistir. Bu amacla dunyadaki benzer

islerde basanyla kullamldigi bilinen bir bilgisayar program! insaat hazirlik doneminden

itibaren devreye sokulmustur. Aynca bu temel parametrik unsurlann uygulamadaki en

kucuk bir zaman sasmasma olan duyarhligi, sik sik guncelleme yapilmasmi ve

dolayisiyla dinamik programlama kavrami cercevesinde konunun ele almmasmi

gerektirmistir.

Isletrne bunyesinde olusturulan ve genel yonetim, yonlendirme, planlama,

izleme ve kalite kontrol islevlerini yuniten bir ekip insaat boyunca sayisi 180'i asan

altytiklenicinin baglanti odagi olmustur, Bu toplamda teknik ve teknolojik sistemlerin

gerceklestirilmesiyle ilgili hizmet vermis 50 kadar yabanci firma da bulunmaktadir.

Yapim asamasma kalite kontrol boyutundan bakildigmda, oncelikle

konsorsiyumun tesisi zaten kendisinin isletecek olmasi nedeniyle kalite unsuruna onem
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vennesi gerekliligi ve ihale sartnamesinin yasal gereklilikleri nedeniyle kalite

yukumluluklerinin oldugu g5riilmektedir. Bu unsurlar goz onunde tutularak, TAV kendi

btmyesi icinde, tasiyici yapi elemanlannda kullamlan malzeme kontrolunden baslayarak

detaylandirma malzemesine ve teknik-teknolojik donamma kadar tum kullamlan

5gelerin kalite kontrolunu yapmistir. Bu islemde 12 kisilik uzman ekibi g5rev alnus,

santiye alamnda kurulan cesitli deney laboratuarlanna ek olarak, istanbul' daki giivenilir

teknik kurumlann laboratuarlanndaki kalite olcme olanaldan ile uzmanhk guctmden de

yararlamlnustir. Bu cercevede bir bolurnu surekli, bir bolumu de zaman zaman devreye

giren cesitli yabanci kalite kontrol uzmanlan da sisteme yardnnci olmustur,

Aynca deprem riskini azaltici enerji sondurucu sismik izolator aygrtlar tasryici

sisteme yerlestirilmistir. Bu amacla, bu konudaki uzmanhk duzeyi yuksek, dtmyadaki

guvenilir arastirma kurumlanndan darusmanhk hizmeti almrms ve bir deprem bolgesi

olan California'daki uzman bir ureticiden gerekli aygitlar almarak terminale

yerlestirilmistir. Buffalo Universitesi Insaat Muhendisligi bolumunce terminal binasmm

modellemesi bilgisayar ortammda yapilrms ve deprem yukleri altmda davramsi simule

edilerek sistemin guvenilirligi ileri teknolojilerle test edilmistir, Tenninalde uygulanan

sismik izolator projesi ile terminal, Amerikan Miihendislik Konseyi Miihendislik

Akademi Odulu'nu kazannus olup; bu odulu alan ilk Turk projesidir.

Tenninalin genel ozellikleri Tablo Tde yer almaktadir. Terminal ozellikleri

arasmda, Dis Hatlar Tenninalinin tum katlanna ve iy Hatlar Tenninaline dogrudan yaya

baglantisi, bunun yam srra, 2003 senesinin basinda, istanbul Metro Sistemine islevsel

olarak entegre edilen bir metro istasyonu da yer almaktadir.

Tum genel alanlarda kullamlan cam cepheler, paslanmaz celik ve seranit

kaplamalar ile granit yer kaplamalan, bitkilerin yesilligi ve su efektleri ile

butunlesmektedir. Camla kaph yilksek celik konstriiksiyon ile catmin altmdaki gidis

katmm aydmhk olmasi hedeflenmistir. Bu tema, tenninalin diger genel alanlannda da

uygulannustir. Bunlar arasmda gidis katmda buyuk bir vergisiz alisveris alam ile ayn

bir yiyecek-icecek alam, hava tarafi ve kara tarafi restoranlan ve CIP salonlan bulunan

bir asma kat ve kara tarafinda konferans salonlan yer almaktadir, Bir alt katta bulunan

ve icinde yine bir vergisiz magaza olan gelis kati da aym tema ile devam etmektedir.

Yolculann terminal icindeki hareketlerini kolaylastmnak uzere, gelis ve gidis
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katlarmda, gerekli olan yerlerde, yiiriiyen bantlar kullamlmaktadir. Dusey dolasim,

stratejik olarak yerlestirilmis yiiriiyen merdivenler ve asansorler ile saglanmaktadir.

Tabla 7. Dis Hatlar Terminalinin Ozellikleri

ilk Yatmm Ek Tesis

ITerminal Binasi Kapasitesi 14 milyon yolcu /yrl 6 milyon YOICu/Yll

Otopark Kapasitesi 7076 arac

Havalimarn Otel Kapasitesi 850da

, Toplam lnsaat Alarn 500.000 m2

iTerminal Binasi ZerninAlaru 186.000 rn2 178 .500 m
2

Otopark Alaru 179.000 m2

Ek Yapilar Zemin Alam 135.000 m2

Yollar 45.000 rrf

~HIZI 975 m2/giin

Toplam lnsaat Suresi 22 ay,
Yolcu Kopruleri 18 adet 5 adet

Otobiis Donarnmh Uzak Kapilar 12 adet

Asansorler (panoramik Asansorler Dahil) 45 Adet 12 Adet

l Yuruyen Bantlar 1490 metre-tul 570 metre-tul

Yuruyen Merdivenler 23 Adet 3 Adet

Bagaj Tarama - X-Ray Cihazlan 4 Adet

: Pasaport Kontrol 64 10
I

Gumruk Muayene Bankosu 14

; Bagaj Alrm Konveyoru 8 3

Bagaj lslerne Sistem Kapasitesi 9.000 -10.000 bagajlsaat

Check-in Kontuan 160 adet 64 adet

ITicari Enerji Kapasitesi 26mVA 12mVA

; Standby Yedek Enerji Kapasitesi 18 mVA (8 - 2275 kVA Diz. Jen.)

Kesintisiz Gily Kaynagi (Ups) 2.8 kVA 400KVa

. Isrtma Kapasitesi 5 - 3000 kw finn / 3 - 5000 litre kazan

, Klima Kapasitesi 5 - 3000 kw sogutucu

Cagdas havaalani isletmeciliginin gunumuzde gitgide daha cok teknik-teknolojik

sistemin varhgma ve uyumlu birlikteligine dayarnr hale gelmesi fikrinin benimsenmesi

sonucu, isletmede gerekli olabilecek tum teknolojik sistemlere projelendirme
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asamasmda yer verilmistir. Teknik ve teknolojik sistemlerin terminal binasi

projesindeki agirhgi basta tahmin edilen ve uygulama sonucunda da 0 tahmine cok

yakm gelen bicimiyle maliyetin %28 gibi cok onemli bir kismmi olusturmustur,

Teknik-teknolojik sistemler elektrik sistemleri, elektronik sistemler, mekanik

sistemler, mekanik tesisat, guvenlik sistemleri ile bilgi islem ve otomasyon

sistemleridir. Terminal, olusturulmus olan otomasyon sistemleri ile yakmdan

izlenmekte; saat, gun ve mevsim degisiklikleri dikkate almarak konfor kosullannm

degismelerden olumsuz etkilenmesi onlenmektedir. Terminal Operasyon Merkezi

(TOM) ile tiim terminal ve cevresi otomasyondan izlenmekte ve yonetilmektedir, Bilgi

teknolojileri sistemlerinin iizerinden yiiriiyen operasyonlar aynntih olarak merkezi veri

tabarunda kayrt altma almmakta; veriler periyodik arahklarla istatistiki yontemlerle

irdelenerek tablolar ve grafikler halinde raporlanmaktadir. Bu sistemler ileride aynntih

olarak ele almacaktir. Bu bolumde terminalin yonetimi icin kullarulan ve bilgi

sistemlerinin terminal operasyonlan ne derece kolaylastirdigirun, etkin ve verimli

kildigmm ornegi olan Bina Yonetim sistemi (BYS) ve Terminal Operasyon Merkezi

(TOM) ve uzerinde durulacaktir,

Ataturk Havalimaru Dis Hatlar Terminali sayilan ozelliklerin tamamma sahiptir.

Bina taban olarak Turkiye'nin en buyuk binalan arasmda yer almaktadir, Terminal

Turkiye'de "akrlli bina" olarak tammlanan sayih binalar arasmda gosterilmektedir. Bina

otomasyon sistemi farkli sistemleri buttmlestirmektedir. Sekil 20'de Bina Yonetim

Sistemi (BYS) alt sistemleri ile birlikte gorulmektedir.

Bina Yonetim Sistemi (BYS) yiiriiyen bant ve merdivenleri, asansorleri ve

otomatik kapilan kontrol etmektedir. Uydu baglantih merkezi saat sistemi terminal

binasi icindeki sistemlerin uyumlu cahsmasmi saglamaktadir, Kapali devre televizyon

(KDTV) sistemi, su temini ve tesisat sistemi, su antma, cop toplama ve imha, sogutma,

isrtma ve havalandrrma (HVAC) sistemleri, otomatik ucak yanastirma sistemi (LDGS),

bagaj isleme sistemi (BHS), 400 Hz enerji sistemi Bina Yonetim Sistemi'nin diger

altsistemleridir.

Kartli gecis sistemi ile personelin bina icindeki hareketleri izlenebilmektedir.

Yolcu check-in, bagaj isleme, ucak yanastirma, anons ve ucus bilgi sistemleri ortak

cahsmaktadir.
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Sekil Zt), TAV Ataturk Havalimam Bina Yonetim Sistemi

Bina icindeki yolcu ve personel hareketi 144 kayar kapi, 57 asansor, 26 yuruyen

merdiven ve toplam 2060m uzunlugundaki yiirtiyen bantla desteklenmektedir.

Havalandirma ve iklimlendirme sistemleri de otomasyona baghdir. Aynca 4 adet kuyu,

icme suyu ve kullanma suyu hazirlama tesisi bina otomasyonu tizerinden izlenip kontrol

ve kumanda edilebilmektedir.

Yangm Ihbar Sistemi, tum binamn yangma karst guvenligini saglamaktadir.

Yangm ihbar sistemi 10 binden fazla noktadan bilgi toplamaktadir, 48 ayn yangm

bolgesine bolunen bina herhangi bir onaylanmis yangm durumunda bina otomasyon

sistemi ile daha onceden programlanmis senaryo uyannca ilgili bolgedeki sistemi

harekete gecirmekte; fla~or, koma, anons sistemi uyanya baslamakta; duman perdeleri

devreye girmekte ve havalandirma santrali hareket etmektedir. Daha sonraki asamada

asansorler tammlanrms kata giderek kapilanru acip beklemektedirler. Duman tahliye
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carnIan acilmakta ve kart okuyucu sistemine bagh manyetik kapilar serbest kalmaktadir.

Binada kullamlan tum sistemler %100 gtmcellenebilir teknolojiden olusmaktadir.

Bina kapismdaki teknik sistemlerinin yam sira cevreye duyarh bir havalimam

olarak da projesi ozel olarak tasarlanan Atatiirk Havalimam Dis Hatlar Terminali, aynca

kendi antma sistemleri, ses kirliligini onleyen "fisilti-anons'' hoparlor teknigi ile de

cevresiyle uyumlu bir projedir. Terminal aynca, cesitli oduller de almistir.

TAV Terminal Operasyon Merkezi (TOM), tum operasyonlarm merkezindedir.

Cok sayida personelin cok sayida bilgisayar, elektrik ve mekanik sistemin 7 goo 24 saat

kesintisiz, koordineli ve dogru zamanlamayla cahsmasi gereken karmasik bir i~

merkezinde bu faaliyetlerin koordinasyonu icin bir operasyon merkezinin bulunmasi

gereklidir. Operasyon merkezine gelen her yardim isteminin hizli ve dogru bicimde ele

almmasi gereklidir. Hizli, etkin, kolay kullammli ve islevsel bir yazihm olmaksizm

boylesine buyuk bir isletmede her sey kaosa donusebilir. Bazi personel telefona

bakmakla ilgilenirken digerleri kagrtlarla basa cikmak ya da not almakla ugrasiyor

olabilirler. Bu durumun operasyonda btlyuk bir insan kaynagi ve malzeme kaybi olacagi

aciktir. Tum bu faktorler goz onune almarak TOM, "Helpdesk" isimli bir program

gelistirmistir, Isletmenin ilk safhalannda bir Excel tablosu hazirlanarak ona kayrt

edilmistir. Cok basvuru olmadigmdan onceleri bu yeterli olurken 1 senenin sonuna

kadar Access'e gecis yapilrms, daha soma da TAV BT bolumu ile ortak cahsarak

faaliyet akisma uygun halen kullamlan programi tasarlanmistir.

Helpdesk programmm temelindeki dusunce en az kaynagi kullanarak hizh

problem coztimumi saglarken aym zamanda gelecekteki durumlar icin aynntili bir kayrt

ortami olusturmaktir. Program, son kullamcimn kendi is emirlerini yaratmasina ve

izlemesine olanak tamr. Web arayuzunun kullamrm ile sistem aym zamanda son

kullamcmm anahtar kelimeler kullanarak onceki benzer problemlerin sistemde kayith

cozumlerine bakarak kendi problemini kendisinin cozebilmesine yardim eder. Boylece

bakim ekibinin verimliligi de yukselmis olur.

Sekil 21 'de goruldugu uzere sistem, surecin her noktasmda islev gorur. Yardim

cagnsi operasyon merkezine cesitli yollardan ulasabilir. Genellikle telefonla, e-posta ile

ya da entegre sistemler aracihgiyla gelmektedir. Helpdesk uygulamasi herhangi bir

otomasyon sistemiyle entegre edilebilir ve sistem uyanlan ve is emirleri otomatik

olarak yaranlabilir,
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Yardim Cagnsi

Help Desk
Help Desk

Teknik Personel

Sekil Zl , Helpdesk Programrnda Bir Yardim Cagnsmm Akisi

Sistemde oncelik, iletilecek bolum/kisi, problemin tam yeri vs. gibi gerekli

bilgileri ile birlikte bir is emri olusturuldugunda, iletilen bolumun ekranmda kendileri

ile ilgili yeni bir i~ emrinin oldugunu gosteren bir uyan mesaji belirir. Boylece ilgili

teknik bolum problemi cozmeye yonelik cahsmalara baslar, Bu surecte yedek parca

bekleme ya da diger islerle mesgul olma vs. nedenlerle teknik bolum bazen onanrm

askiya alabilir.

Yazihm Windows CE platformunda da isletilebildiginden teknik personelin el

bilgisayarlan ile cahsmasi durumunda slirecin her asamasinda Helpdesk programma

ulasarak gerekli bilgiyi alabilir. Boylece daha luzh cozum surecleri elde edilebilir.

Problem cozuldugttnde, personel cozumle ilgili her bilgiyi kaydeder ve l§

emrinin statusu cozuldtl olarak degistirilir. Bunu takiben operasyon merkezinin

ekranlarrnda tamamlanrrus bir i~ emrinin onay icin bekledigine dair bir uyan belirir.

Operasyon merkezinde gorevli operator durumu yeniden kontrol eder ve problemin

gercekten giderilip giderilmedigine bakar. Operator problemin cozuldugunden emin

olursa is emrini onaylar ve statusu kapah ve onaylandi haline donusur, Eger problem

cozulmemisse operator statusunu yeniden acik hale getiri ve iletilen bolum uyan

mesajuu tekrar ahr,
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Helpdesk sisteminde son derece iyi entegre olmus bir konum ve ekipman listesi

mevcuttur. Boylece problemin tam yeri ve onanlmasi gereken donammm ne oldugu

kesin olarak belirtilmis olur. Ornegin bir odadaki bir ampul ya da sandalye dogrudan

isaret edilebilir ve bakim ekibi en kisa zamanda mudahaleye baslayabilir,

Helpdesk uygulamasi her turlu buyuk is sahalannda kullamlabilecek sekilde

tasarlanmistir. Terminal icin kullamlan versiyonunda sistem ucus bilgisi ile entegredir.

Bu ozellik operatorun daha hizh ve dogru faaliyette bulunmasma olanak saglar. Ornegin

bir kapi anzasmda operator 0 kapidaki ucus hakkmda bilgi sahibi degilse ya da

boardingin olup olmadigim bilmiyorsa orada bir bakmu planlamak zorlasir.

Helpdesk uygulamasi acik yapisi nedeniyle herhangi bir sistemle entegre

edilebilir. Herhangi bir bina otomasyon sistemi, uygulama icin veri kaynagi olabilir.

Helpdesk sisteminin ozellikleri su sekilde siralanabilir:

• Her kullanicmm bir kullamci adi/parolasi ve sistemde birkaydi vardir, Her

kullamci ait oldugu gruba gore ve varsa kendine tanmrms erisim haklanna

sahiptir.

• Kullamci gruplanna gore ekrandaki her alan gorunur/gorunmez hale .

getirilebilmektedir.

• Gerekli oldugunda bir l~ emnnm iletilecegi tanimlanrms bolum bilgisi

degistirilebilmektedir.

• Acihs kapams saatleri vb. sistemdeki her tarih/saat bilgisi kullamcilar

tarafmdan degistirilemez; sistem tarafmdan otomatik olarak girilir.

• Uyan mesajlan da dahil olmak uzere her faaliyet kayit altma ahmr.Konum

ve donamrnlann her biri sisteme aynntili bicimde tannnlannustrr.

Progranun is kapasitesine ait belirgin ozellikler su sekildedir:

• Terminaldeki her yardim cagnsi/bakim ve onanmm sistemde kaydi tutulur.

Eski veriler gerektiginde ulasilabilecek bicimde arsivlenir,

• Genel performans, baknn birimlerinin istatistikleri, en sik karsilasilan

anzalar, maliyet tasarruflan vb. bilgiler hakkmda aynntih raporlar olusturur,

• Olagan ofis islerinin azaltilmasi, telefon trafiginin azaltilmasi ve personelin

daha etkin ve verimli cahsmasmm saglanmasi ile zaman, para ve i~giicii

tasarrufu saglar,
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• Hem son kullamci hem de TOM personeli icin kullamci tatminini artmr. Son

kullamci kendi is emirlerini izleyebilme, statusnnu kontrol edebilme ve hatta

bilgi tabamm kullanarak kendi problemini kendisi cozebilme yetisi kazamr.

• Her is emri sistemde tutuldugundan en sik karsilasilan hatalar benzer cozum

yolan kullamlarak cozulebilir. Problemler icin kontrol listeleri (checklist)

hazirlamr ve son kullamcilann kendi problemlerini cozebilmelerini saglar,

• Sistemde yak yuksek guvenlik duzeyi mevcuttur. Her faaliyet kayrt altma

ahmr ve istenildiginde raporlanabilir.

• Sistem internet baglantili olarak da calisabilmektedir. Dolayisiyla dizustu

bilgisayarlar, mobil telefonlar ya da e1 bilgisayarlan ile diinyamn herhangi

bir yerinden bir web tarayicisi uzerinden oturum acilabilir.

Helpdesk programi ile TOM hem kaynak yonetimi, hem teknik yonetim hem de

bilgi yonetimini gerceklestirmektedir. Ust yonetimle ara baglannyi, filtreleme isini

TOM yapmaktadir, Bilginin yonetimi bu birimde yapilmakta list yonetime neyin

iletilecegi, asagidaki birimlerden hangisine hangi bilginin gidecegine TOM personeli

karar vennektedir. Tenninalde herkes icin ilk aranacak birim oldugundan kayrtta

sunflandirmak yararhdir. Kayit acarken bildirimin tiiril dort grupta ele almir. Bunlar

anza, talep, bakim cahsmasi ya da baska sistemleri etkileyecek bilgi olabilir. Tenninalin

neresinde olursa olsun her turlu anza ya da problemde TOM ilk aranacak birimdir.

Omegin asansorde kalan kisi dugmeye basmca bu bilgi TOM' a gelmektedir. Planh isler

icin de TOM izin ve koordinasyon islevine sahiptir. TUm bakimlar, steak ve tozlu isler

(kaynak, duvar vs.) yazih islak imzayla, fonnlarla TOM'un bilgisi dahilinde olmak

durumundadir ve prosedurle belirlenmistir. Kalite yonetim sisteminin altmda tum

prosedurler yazihdir. Bina icinde tadilat yapilacagi zaman ilgili form doldurulur ve

TOM'a iletilir. TOM gerekli yerlere haber verir. Omegin planh enerji kesintisi

yapilacaksa gerekli yerlere kesintinin zamam haber verilir ya da a saat uygun degilse

farkli bir saat onerisi getirilir. Bazi altyukleniciler kullandiklan kendilerine ozel

programlarla Helpdesk'e baglanarak yardim cagnlan icin numara alirlar.

Havayollan, ticari isletmeler, yer hizmeti isletmeleri, Polis, Jandarma, Gumruk

Muhafaza, DHMi gibi pek yak kamu ve ozel kurulusun faaliyet gosterdigi bir ortamda

koordinasyon ve iletisimin onemi yak daha yasamsal olmaktadir, TOM bu ortamda

entegrasyona dayah bir koordinasyonu ve gerektiginde kontrolu saglamaktadir.
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Terminalin isletme bicimi nedeniyle bu koordinasyonun onemi daha da

artmaktadir. Havaalammn tamamim tek bir isletme yonetmis olsaydi koordinasyon daha

rahat saglanabilirdi, Ancak yetki ve sorumluluk alan1annm cok farkh birimlerde olmasi

hizh ve etkili cozumler icin bu tur bir merkezi zorunlu hale getirmektedir. Bu sekilde

anzalar engellenmeye cahsilmakta ve meydana gelen anzalar kisa surede cozulmeye

cahsilmaktadir. Kalite acismdan anza giderme suresinden cok, anzanm ne kadar devam

ettigine onem verilmektedir. Onemli olan sistemin bir butun olarak faaliyetlerde aksama

olmaksizm islemesidir. Boylesine btiyiik bir alanda problem cikmamasi olanaksizdir.

Bu merkez ve program sayesinde mudahaleler kolaylasmakta, sorunlara cok cabuk yamt

verilebilmektedir. Cok buyuk bile olsa teknik hatalarm %92'si iki saat icinde

giderilebilmektedir. Geriye kalan %8 ise aym vardiya icinde cozlunlenmekte, bir

sonraki vardiyaya i~ kalmamaktadrr.450

2.3.2.5.2. TAV istanbul Terminal Isletmeciligi A.~. Organizasyon YaplSI

TAV istanbul yani TAV istanbul Terminal Isletmeciligi A.S., TAV Yatinm

Holding A.S.'nin dogrudan Ataturk Havalimani'ndaki operasyonlardan sorumlu

birimidir. TAV istanbul'un organizasyon yapisi Sekil Zfl'de verilmistir,

Sekil 20'de de goruldugu gibi birimin operasyon, terminal operasyon merkezi,

kalite kontrol, muhasebe, insan kaynaklan, hallda iliskiler, teknik mudurluk gibi islevsel

birimleri bulunmaktadir, Bir holding yapilanmasi soz konusu oldugundan yatmm,

ticaret, finansman, ic denetim, gibi islevler holding bunyesindeki tum kuruluslara

hizmet vennektedir Dolayisiyla TAV istanbul'la ilgili birtakim islevler Holding

bilnyesinde gerceklesmekte ve isletme islevleri acismdan oldukca karmasik bir

organizasyon yapisi ortaya crkmaktadir.

Bu acidan isletme faaliyetlerinin irdelemesinde organizasyon yapismdan ziyade

faaliyet temelli bir irde1eme daha yararh gorulmektedir. Terminal faaliyetlerinde

ozellikle ticari acidan bilgi sistemlerinin kullammi cahsmamn temel konusunu

olusturdugundan, isletmenin faaliyetleri, islevsel bazda ticari acidan onem tasiyan belli

450 "istanbul Atatilrk Havalimam Gurur Veriyor", Anadolu Dergisi, http://www.anadolu.be/2004
06/4.html, Sayi.Zfl, (Haziran 2004), s.4-7.
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bash faaliyetlerin gerceklestirilmesinde yararlamlan bilgi sistemlerinin tamtnru ile

paralel bicimde ele almacaktir, Boylece isletmedeki faaliyet akisi ve bilgi sistemleri

iliskisinin daha net bicimde ortaya konmasi amaclanmaktadir. Bu acidan cncelikle

isletmenin BT altyapisi ve entegrasyon modeli uzerinde durmakta fayda vardir,

2.3.2.5.3. TAV Bilgi Teknolojisi Altyapisi ve Isletme Faaliyetleri

Iliskisinin incelenmesi

TAV istanbul Atattirk Havalimam Dis Hatlar Terminali'nde ucus yonetim,

operasyonel yonetim ve finansal yonetim sistemlerinin entegrasyonuna dayanan bir

sistem kullamlmaktadir. Bu sistemle gidisten gelise tum operasyonlar tek bir merkezden

elektronik bilgi akisiyla kontrol edilebilmektedir. Havaalanlan arasmda nadiren gorulen

bu entegrasyonla donammh bicimde bir havaalamm yonetmek olanakh olabilmektedir.

Konuyu aynntili ele almak gerektiginden ayn bir bashk acmakta yarar gorulmustur,

2.3.2.6. TAV Bilgi Sistemi Entegrasyonu

Terminaldeki tiim elektronik sistemler bir veri tabam iizerinden entegre

edilmistir, Bu entegrasyonla terminal isletmesi acismdan kritik onem tasiyan rum

elektronik sistemlerin izlenmesi ve cahstmlmasi ortak bir bilgisayar terminalinden

yapilabilmekte ve sistemler arasmda gerekli olan cift yonlti, etkilesimli veri transferi

gerceklestirilebilmektedir, Boylece, tum terminal operasyonlan, tek bir merkezi

kumanda odasmdan takip ve kontrol edilebilmekte ve terminal kullamcilanna sunulan

hizmetlere ait kullamm iicretleri TAV tarafmdan otomatik olarak

faturalandmlabilmektedir.

TAV Bilgi Teknolojileri Sistem Entegrasyon Modeli temel olarak bes ana

sistemin entegrasyonuna dayanmaktadir, Bu sistemler Sekil 24'te goruldugu uzere,

Enerji Yonetim Sisterni, Terminal Operasyon Merkezi, Bina Yonetim Sistemi, Destek

Sistemler ve Diger Hizmetler seklindedir,
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Sekil 23. TAV Sistem Entegrasyon Modeli

Bu sistemler bir merkezi veri tabam ve veri transfer agl ile entegre edilmistir,

Temel Inter ve Intra Sistem veri transferi, yuksek hizh, ATM omurga konfigurasyonlu

fiber optik kablo sebekesi ile gerceklestirilir (ATM formatmm yetersiz kalmasi nedeni

ile omurga sonradan Gigabit Ethernet protokoltme gore tekrar konfigure edilmistir).

Terminal operasyonlan acismdan kritik olan sistemlerde, Ethernet Omurga ve Merkezi

Veri Tabamndan bagimsiz ve kesintisiz aglar mevcuttur.

Bu sistemlerin aciklamalanna gecmeden sistemin genel isleyisinin incelemnesi

butunun gorulebilmesi acismdan onemlidir.

2.3.2.6.1. Bilgi Sistemlerinin Genel Isleyisi

Her sezon basmda havayollan tum sezonluk ucus bilgilerini faks, e-posta ya da

telefonla gonderirler. Bu bilgiler Ucus Bilgi Yonetim Modulu'ne (FIMS) girilir.

Sezonluk ucus bilgileri, depolandiklan FIMS'den gunluk ucus bilgisine transfer edilir.

Her gece, gelecek haftamn ucuslan Operasyonel Veri Tabanma (ODB) transfer edilir.

Giinliik ucus bilgileri Ucus Bilgi Gosterim Sistemi'ne (FIDS), Kapi Yonetim Sistemi'ne

(GOS) ve Bagaj Eslestirme Sistemi'ne (BRS) gunluk ucus bilgileriyle birlikte her gece
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otomatik olarak gonderilir, Sezonluk olarak yeni UyU~ girisleri, UyU~ degisiklikleri ve

UyU~ operasyonlan UyU~ Yonetim Modulu (FMM) uzerinden kontrol edilir ve bunun

altsisternleri tarafmdan anmda iletilir. Bu giris FIDS'e otomatik olarak gonderilir ve

FIDS uzerinden goruntulenebilir.

Sekil 24. TOM Operasyon lcsel Entegrasyonu

Ucak iner inmez inis zamam anons merkezine otomatik olarak ulasir ve inis

anonslan yapihr. Ramp kule gunluk ucak parklanm planlar ve kapi numaralanni FMM

uzerinden girer. ODB uzerinde tutulan kapi numaralan FIDS ve GOS'a otomatik olarak

gonderilir. Ileriye dogru 4 saatlik UyU~ kapi bilgileri FIDS monitorlerinde gorulebilir,

GOS kendisine verilen bilgiye gore ucagm yaklasmasmi bekler. Otomatik Ucak

Yanastirma Sistemi (Laser Docking Guiding System - LDGS) ucagm dogru bicimde

parka yanasmasma yardimci olur.

Ucak yanasir yanasmaz bu bilgi GOS tarafmdan merkezi veri tabamna gonderilir

ve ODB uzerinde kaydedilir. Park alanlarmdaki ucagm kullandigi enerji bilgisi bilgi

merkezine ve ODB'ye otomatik olarak gider.
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Ucak yanastiktan soma yolcular kopruler vasrtasiyla ucaktan iner ve yfuiiyen

bantlarla pasaport kontrol noktasrna gider. U<;u~ ve bagaj bilgisi karusel bilgi merkezi

uzerinden FIDS'e gonderilir. Bu bilgi monitorlerde gorulebilir,

Yolcular tarafrndan yapilan tum alisverisin bilgileri Satis Noktasi Sistemleri

(Point of Sales - POS) ile bilgi sistemine girilir ve gun sonunda otomatik olarak bilgi

merkezine gonderilir.

Sekil ZS. TOM Operasyon Genel Entegrasyonu

Terminal icindeki yolcu guvenligi, arac parkrna girdigi andan itibaren KDTV

kameralan ile saglamr, Yolcular otoparka girerken park biletlerini otomatik olarak

ahrlar ve otomatik odeme yerlerinde nakit ya da kredi kartiyla odeyebilirler.

Gun sonunda Arac Park Sisteminin finansal ve istatistik verileri izlenmek uzere

bilgi merkezine gonderilir,
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FMM aracihgiyla ODB'ye gonderilerek bir check-in kontuan acildiginda bilgi,

merkezi bilgi sistemi tarafmdan FIDS'e gonderilir. Yolcunun ucusuna ait kontuan

kolayca bulabilmesi icin kontuar uzerine yerlestirilmis monitorlerde de bu bilgi

g6sterilir.

Check-in surecinde etiketlenmis yolcu bagaji Bagaj Isleme Sistemi (Bagaj

Handling System - BHS) otomasyonu ile bagaj yukleme alamna gonderilir ve etiketleri

barkod okuyucular tarafmdan UyU~ numaralarrna gore gruplandmlmak uzere okunur.

Yolcular aym zamanda UyU~ kapi numaralanru, statiistinii ve kalkis saatlerini

terminal icerisinde yerlestirilmis monitorlerden de izleyerek bos zamanlanm

degerlendirebilirler. Pasaport kontroltinden soma yolcular, vergisiz ahsveris yapabilir,

salonlarda dinlenebilir ya da kablosuz internet hizmetlerinden yararlanabilirler.

Bir kontuar kapandigmda bu bilgi FMM aracihgiyla FIDS'e gonderilir ve

monitorlerde goruntir. Ardmdan ucak kapi numaralan anons ederek yolcular ucaga

cagnlir. Aym anda gruplanmis yolcu bagajlan BRS aracihgiyla eslestirilir ve ucak

yiikleme sureci konteymrlardan baslar. Tum yolcular yerini aldigmda ve tiim bagajlar

ucaga yuklendiginde ucak, kendisini yolcu yukleme koprusunden aymr, LDGS ucagm

aynhsim gozler ve bilgiyi GOS'a yollar. GOS, bu bilgiyi ODB'de saklar, ODB'de

saldanan ucagm kapi, giic ve kontuar kullamm bilgisi CMS'e gonderilir, Burada

fiyatlanarak otomatik faturalama siireci icin Finansal Yonetim Sistemine gonderilir,

Uyak havalamr havalanmaz Ramp Kule FMM uzerinden kalkis bilgisini

ODB'ye girerve bu bilgi FIDS'e gonderilir,

Ucusla ilgili hizmetler 19m kullamlan sistemlerin dismda Ataturk

Havalimaru'nda ORACLE Application ERP gibi bilgisayar sistemleri de

kullamlmaktadir, Bu sistem asagidaki modulleri icermektedir:

• Alacaklar,

• Odemeler,

• Biiyiik Defter,

• Satin Alma,

• Envanter.

Dokuman Yonetim Sistemi ve Dokiiman Izleme Sistemi (EvTak) dokumanlan

elektronik ortamda kontrol eder ve dagitir.
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TOM Helpdesk sistemi, teknik problemleri ve gereklilikleri kayrt altrna alrr, izler

ve raporlar.

insan Kaynaklan Sistemi, insan kaynaklanyla ilgili bilgileri ele ahr, Personel

Devam Temin Sistemi altyilldenicilerin personelini kontrol eder. Boylece hak edis

rap orlan ahmr ve altyiiklenici derecelendirme sistemi altyiiklenicilerin performansim

takip eder.

Bina Yonetim Sistemi tiim yiiriiyen bant ve merdivenleri, asansorleri, otomatik

kapilan ve yihiiyen bantlan kontrol eder.

Yangrn ihbar Sistemi, tum binanrn yangrna karst gtivenligini saglar.

Uydu baglantili merkezi saat sistemi terminal binasi icindeki tum sistemlerin

senkronize olmasmi saglar,

Bunlarrn yamnda icsel iletisim sistemi ve guvenlik KDTV sistemi, su temini, su

antma, c;op toplama ve imha, sogutma, isrtma ve havalandrrma gibi ekolojik sistemler,

tesisat sistemi, yangrn sondurme sistemi, LPG sistemi, asansorler, yiiriiyen bant ve

yiiriiyen merdiven sistemleri gibi mekanik sistemler, tsiklandrrma sistemi, ic-dis ve

apron isiklandtrma sistemi, elektrik saglama ve dagrtun, UPS, jenerator gruplan ve

Enerji Yonetim Sistemi gibi elektrik alt sistemler bu sistem icerisinde faaliyet

gostermektedir.

Bu genel isleyisin ardrndan terminal operasyonlannm gerceklestirilmesinde

yararlamlan belli bash sistemleri aciklamakta yarar vardir, Bu sistemler arasrnda

ozellikle ticari gelirler acismdan onemli olanlan ile TAV btmyesinde gelistirilen

havacihga ve terminal isletmeciligine ozgtl sistemler uzerinde durulacaktir, Cunku

farkliligm yakalandigi nokta bu bolumde olmaktadir. Ornegin Oracle Kurumsal Kaynak

Planlamasi sistemini baska sektorlerden de cok sayida isletme ozellikle faaliyetlerinin

finansal boyutlanm yonetmede kullanmaktadir.

2.3.2.6.2. Ucus Bilgi Ydnetim Sistemi

Ucus Bilgi Yonetim Sistemi (Flight Information Management System - FIMS)

sezonluk ucus bilgilerini iceren sistemdir. Havayolu sirketinin ismi, ucus sefer sayisi,

ucak tipi, gelis gidis saatleri, haftanrn hangi giinlerinde ucusun oldugu, ucak tipi vb.

bilgiler bu sistemde yer almaktadir. Havayollan yaz-kis tarifelerini acikladiklannda bu

bilgileri iceren dokumanlar Ucus Bilgi Hizmetleri'ne gelmektedir. Bu dokumanlar
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havayolu tarife kitapciklan seklinde olabilecegi gibi havayollan faksla da

gonderebilmektedir. Havayollannm sezonluk tarife kitapciklanndan cikartilan ya da

diger yollarla gelen sezonluk tarife bilgileri FIMS'e islenir, FIMS'e bilgiler elle

girilebildigi gibi dissal kaynaklardan da otomatik olarak almabilmektedir. Sistem aym

zamanda havayolu ya da yer hizmeti isletmelerinin tarife programlan ile etkilesimli

cahsabilmekte ve bu sistemlerden bilgiler otomatik olarak almabilmektedir. Tarifelerde

yolcuya haber vermeksizin her an degisiklik olabilmektedir. Degisiklik bilgileri de yine

UyU~ Bilgi Hizmetleri'ne gonderilir ve FIMS'te gerekli degisiklikler yapihr, FIMS

sezonluk tiim UyU~ bilgilerinin tutuldugu bir veri tabam olusturmaktadir, Bu veri

tabamndan alman bilgiler otomatik olarak diger UyU~ yonetim sistemi olan UyU~

Yonetim Modiiliine (Flight Management Module - FMM) aktanhr. FIMS, FMM'e

ileriye yonelik yedi gunluk bilgi yollamaktadir. FIMS geriye doniik sonsuz miktarda

bilgiyi depolayabilmektedir. Ancak 2004 yilmda sistemin asm yiiklenmesini onlemek

amaciyla 0 ana kadar depolanan verilerin yedeklemesi yapilrmstir,

Tarifeye bagli olmaksizm cahsan charter isletmeleri ise UyU~ bilgilerini genelde

gunluk olarak gondermektedirler. Gecmiste bir hafta oncesinden belli olabilirken, son

yillarda ucak dolmadigi icin seferlerin iptal edilme sikligi artmistir. Bu nedenle de son

gune kadar bekleyen charter isletmeleri gerceklesecegi kesinlesen ucuslann bilgilerini

UyU~ Bilgi Hizmetleri'ne gonderdiklerinde, UyU~ bilgileri sisteme girilmektedir.

2.3.2.6.3. UI;U~ Yonetim Modiilii

UyU~ Yonetim Modulu (Flight Management Module - FMM), tiim UyU~

bilgilerinin girildigi ve tutuldugu, gelire esas verilerin gunluk olarak Ticari Yonetim

Sistemine aktanldigi bilgisayar prograrrudir.

UyU~ tarifesi bir havaalamnm operasyonel sureclerinin hepsi icin hayati oneme

sahiptir. Bir havaalanmdaki tiim stirec ve elemanlar ucaklann inis ya da kalkis

zamanlarma, belli ucak tiplerine ya da ucaklann geldigi ya da gittigi noktalara gore

faaliyet gosterir. Perakende sans magazalan gibi ucak tarifesiyle ilgisiz gorunen

elemanlar bile trafik yogunlugu ya da gecikmeler gibi faktorler nedeniyle tarifeyle

baglantihdir.
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Dolayisiyla gelis ve gidis trafigini gorsellestirecek, kontuar ve kapi atamalanm

supervize edecek ve diger UC;U§ sistemleri icin gerekli bilgiyi otomatik olarak yaratacak

bir UC;U§ yonetim sistemine gereksinim duyulmasi kacimlmazdrr.

Uc;U§ Bilgi Yonetim Sistemi birer haftalik sezonluk tarife bilgilerini FMM'e

gonderir. Bu bilgiler uzerinde gunluk degisiklikler ve eklemeler (charterlar icin her goo)

yapihr. Aksam saat I8.00'e dogru havayollan ve yer hizmeti isletmeleri ertesi gOOOO

UC;U§ bilgilerini faks ya da elektronik postayla, bazi durumlarda da elden Ucus Bilgi

Hizmetleri'ne yollarlar. Bunlar tekrar tekrar kontrol edilerek FMM'e elle islenir, varsa

gerekli duzeltmeler ve eklemeler yapilir,

FMM gunluk ucuslarla ilgili her turlu programm yapildigi moduldtir. FMM'de

her turlu bilgi bulunmaktadir, Bu sistem Ucus Bilgi Gosterim Sistemi, Kontuar Tahsis,

Ticari Yonetim Sistemi, Ramp Kule, Pesin Tahsilat, Terminal Operasyon Merkezi'ne

dogrudan bilgi aktaran ve hizmet veren ortak bir platformdur. Bagaj sistemleri ise

FMM'in bilgi aktardigi FIDS'ten gelen bilgileri kullandigmdan FMM'den dolayh

olarak yararlanmaktadir. Kisacasi bu sistem hem yonlendirme amach hem de ticari

amacli sistem1ere bilgi ileten bir sistemdir.

FMM uzerinde her bilgi amnda girilebilir, somadan degistirilemez. Bilgiyi kimin

girdigi bellidir. Bu acidan kontrol olanagi saglar,

2.3.2.6.4. Ucus Bilgi Gosterim Sistemi

Ucus Bilgi Gosterim Sistemi (Flight Information Display System - FillS)

Yonlendirme amach bir sistem olup FMM tarafmdan beslenmelctedir. Bu sistemdeki

bilgilerin tumu FMM uzerinden gelir ve sistemin hafizasi yo1ctur. Bagaj sistemlerinde

bu sistemden gelen bilgiler kullamlrr. FIDS'de iic; gunluk ileriye yonelik bilgi

tutulabilmektedir. TAV faturalama ve hafiza bilgisi icin FMM kullanrnayi tercih

etmistir. FIDS sisteminin gosterim kismmi olusturan SOLARI'de geriye donuk bilgi

yo1ctur.

FIDS'de bir UC;U§ bilgisinin gosterimi icin oncelikle ucaklann aciklamalan

(remark) - gecikme, yon degistirme, iptal, onaylama vb. - girilir. Ucaklan islerken gelis

ucagi ya da gidis ucagi seklinde ayirmak gerekmektedir, Bunun nedeni, gelis yolcusu ile

gidis yo1cusunun hizmetlerinin farkh olmasi ve bilgilerin farkli panolarda goztlkmesidir.
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Ucusla ilgili kodlar IATA formatmda islenir. ICAO'da havayollan 3, sehirler 4,

ucaklar 4 kodludur. Eger varsa oncelikle IATA kodlan, yoksa ICAO kodlan girilir.

FIDS'e aynca 0 ucustan sorumlu yer hizrneti isletmesinin bilgisinin girilmesi

gerekir. Bunun nedeni havayollarmm kayip esya birirni gtlmruklti kisimda oldugundan

kayip esya durumunda yolcunun havayoluna ulasamamasidir. Bu durumda yolcu

muhatap olarak yer hizrneti isletmesine basvurmaktadir.

Ucusla ilgili aciklamalar girilir. Bunlarm belirlenmesinde TAV, THY ve yer

hizrneti isletmeleri bir araya gelerek ortak kararla parametreler olusturulmustur.

SOLARI olusturulan bu parametreler dahilinde bilgiyi yollar ve otomatik olarak

aciklamalan degistirir. Parametreler;

• 1 saat once: Kapi acik (Gate Open)

• Yanm saat once: Ucaga binis (Boarding)

• Son bes dakika: Son c;agn (Lastcall) seklindedir,

Ancak bu parametrelerde gunluk degisiklik yapilabilir, Ornek olarak boardingte

de guvenlik kontrolu oldugundan, yolcu coksa havayolu yigilma olmasm diye yolcunun

erken gelmesini isteyebilir ve "erken boarding" talep edebilir.

Aynca FIDS sistemi elle mudahaleye de aciktir. Ornegin ucak son cagndayken

teknik anza nedeniyle gidemediginde, elle aciklama degistirilir. Aym sekilde,

havayollan "kapi kapandi" bilgisi isterlerse buradan gonderilebilir.

Ucusla ilgili gecikme durumlannm da havaalanmda ilgili yerlerde ilan edilmesi

gerekmelctedir. Ucus Bilgi Hizrnetleri gecikmeleri ogrenebilmek icin cesitli yontemler

kullanmaktadir. THY'nin Ucus Harekat Merkezi (UHM) programmdan bu arnacla

yararlamlmaktadir, Diger havayollan genelde SITA kullanmaktadir, Serbest formatta

bilgiler gonderilmektedir. Ancak pahah oldugundan her havayolu bu bilgiyi

yollamamaktadir, Bu durumda UBH, havayolunun internet sitesi gibi cesitli yollardan

ucusun gecikme bilgisini ogrenmeye cahsmaktadir.

FIDS'te normal modun dismda uc; farkli mod bulunmaktadir, Nadiren kullamlan

Ucus Modu 1'de (Flight Mode 1) yalmzca gelis bolumunde ya da yalmzca gidis

bolumunde ilan edilmesi gereken, ornegin Afganistan'a Birlesmis Milletler yolcusunu

goturen ucaklar gibi, ucuslar ilan edilir. Bazen ilan (display) edilmesine gerek olmayan,

sistem icinde kalan ucuslar olabilir. Ornegin yolcu havada hastalamr ve ucak acil inis

yapmak durumunda kalabilir. Ucak korilge yanasir, yolcular iceridedir, hastasim bump
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gider. Koruk kullamm ucreti icin Ucus Modu 2'ye (Flight Mode 2) islenir, Hicbir yerde

gozukmez, bilgisi tahsilat amacli Ticari Yonetim Sistemi CMS'e gider. Ucus Modu 3

(Flight Mode 3) ise, kod paylasnnh ucaklar icin kullamlrr. Havayollan koltuk paylasmu

anlasmalanni da FIDS'e gonderir, Ucus Modu 3'le islenir, Gelis ucusuysa gelis katmda

gidis ucusuysa gidis katmda gosterilir, iki sirketin adi alt alta ilan edilir.

Giden yolcu ucus bilgilerini farkh yerlerde gorebilir, Bunlar ana ekran, totem

monitorler, kontuar iizerlerindeki monitorler ve kapi gostergeleridir:

• Ana Ekran (Mainboard): Yolcu havayolu ismi, ucus saati, kontuar no,

gecikme-iptal durumu, ucak boardinge girdi ya da son cagn (lastcall) vb.

bilgileri bu ekrandan gorebilmektedir. Kontuar no yalmzca kara tarafmda

gorulebilirken; hava tarafmda da kapi bilgileri ilan edilmektedir.

• Totem monitor olarak adlandmlan daha kiicuk monitorlerde gorulebilir.

• Kontuar uzerindeki monitorlerde g6riilebilir. Kontuar tahsiste ekonomi, i~

amach vb. isimler farkh olup her birinin tammlan bellidir. Check-in

monitorlerinde bu tammlara gore sunulmaktadir. Yolcuya havayolunun isim

konusunda onceden bilgi vermesi soz konusudur. TUrk ya da yabanci

charterlar genelde ekonomi suufi ucmaktadirlar. Bunlar da SOLARI'de

(FIDS) belirtilir.

• Kapilarda kapt gostergeleri (gate indicator) mevcuttur. Led'le cahsan bu

gostergelerde gidilen sehir, kalkis saati, gecikme, kalkis vb. aciklamalar

(remarklar) g6riilebilir.

Gelis katmda yolcu be1deyenler 19m yme bir ana ekran (mainboard)

bulunmaktadir. Bu ekranda gelis yeri, ucak sefer sayisi, gecikme, guzergah degisikligi

(divert) olup olmadigi vb. bilgiler gorulebilmektedir.

Gelen yolcular icin ise bagajlanyla ilgili bilgiye ulasmalan onemlidir. Ge1en

yolcular bagaj bilgisini iki sekilde ogrenebilmektedir. Bunlar genel monitorler ve bant

monitorleridir:

• Ucaktan men ve pasaport kontroliinden gecen yolcunun karsisma genel

(public) monitorler cikmaktadrr. Bu ekranlarda havayolu sirketi, ucagm

geldigi sehir ve yolcunun hangi banttan bagajuu alacagi yazmaktadrr.
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• Kendi ucusuna ait olan numarah bant basma giden yolcu icin 0 bandm

iistiinde de bagaj gostergeleri (indicator) vardrr. Bu gostergelerde de yine

ucagin nereden geldigi, hangi ucus oldugu vb. bilgiler yazmaktadrr.

Aynca, yurtdismdan gelip ic hat ucacak yolcular icin ic hatlar ucus bilgilerini

iceren monitorler bulunmakta ve yolcular bunlardan da bilgi alabilmektedir.

Ucus bilgileri, Turkce ve ingilizce olarak goruntulenmektedir. Bu sisteme ek

olarak, otomatik bir Gelis/Gidis Genel Anons Sistemi, Otomatik Ses Anons Sistemi ve

Otomatik Telefon Sorgulama Sistemi ile yolcular, havalimam haricindeki noktalardan

telefon ve internet erisimi ile Turkce ve ingilizce olarak otomatik ucus tarife bilgilerini

edinebilirler.

2.3.2.6.5. Ticari Yonerim Sistemi

Ticari Yonetim Sistemi (Commercial Management System - CMS) havaalam

isleticisi icin her tiirlii gelir bilgisinin islenmesi amaciyla tasarlanmis bir sistemdir.

CMS, havacihk ve alan tahsis gelirlerine esas verilerin tutuldugu, ucretlendirildigi ve

tahakkuk ettirildigi bir bilgisayar prograrmdir. Farkh tiirdeki gelirlerin tiimii bu

sistemde islenir ve Finansal Yonetim Sistemine (FMS) gonderilir, CMS, dogrudan

havaalammn "musterileri'tne yoneltilen faaliyetlerin planlamasi, gerceklestirilmesi ve

kontroliinde islev gormekte ve alti adet bilesenden olusmaktadir. Bunlar soyle

siralanabilir;

• imtiyaz Sans Yonetimi,

• Alan Tahsis Yonetimi,

• Kontratlar Yonetimi,

• Havayolu Bilgileri,

• Havacihk Dcretleri,

• Cevrimici Raporlama.

Isletme acismdan ticari yonetim havaalam gelirinin elde edildigi tum i~

sureclerini ifade etmektedir. Temel olarak, CMS tarafmdan islem goren tum gelirler

ucusla ilgili olan ve ucusla ilgili olmayan gelirler olarak snuflandmlabilen havaalam

hizmet ve kolayhklanmn kullammi ile ilgilidir. Sekil 26'da CMS gelen ve giden veri

akisi gorulmektedir.
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U9u~Ia iIgiIi
Veriler

HavacihkUcretleri

Havayolu Bilgileri

Raporlar

U9u~ Disi
Veriler

$eki126. eMS Veri Akisi

Sekil Zti'da gariilditgii gibi CMS dosya ve mesajlan hem gercek zamanh hem de

yigmsal veri isleme modlannda alabilir. Diger alt sistemler ve Operasyonel Veri Tabam

ile veri akisnu saglayacak bir arayiize sahiptir. Gelen bir mesaj sisteme CMS'e

ulastigmda tetikleme seklinde islev gorur ve cevrimici ya da yigm veri isleme seklinde

bir isletme islemini baslatir. Giden islemler sans emirleri verisi seklinde olup finansal

yonetim sistemine gonderilir, Sans emirleri eMS veri tabammn ciknsr olup bir isletme

isleminin tamamlandrgmi gosterir. Sans Emirleri ve Raporlar ucusla ilgili olan ve

olmayan gelir verisi isleme surecinin bir sonucu olarak yazih bicimde de almabilir.

2.3.2.6.6. insan Kaynaklan Ydnetimi Sistemi

Havalimam isletmeciligi 7 gtin/24 saat kesintisiz nitelikte ve binlerce calisamn

yer aldigi bir hizmet sektorudur, Insan kaynaklan operasyonu bu baglamda cok yogun

ve sistemli cahsmayi gerektirir. Yiiksek sayida personelin dusuk isletme maliyeti ile en

verimli sekilde cahstmlmasi ve yonetimi bu program yardimiyla saglanmaktadir.

Havalimam isletmeciliginc yonelik sistem 3 modul ile entegre cahsmaktadir,

insan kaynaklan, personel takip sistemi ve bordro programi birbiriyle UYUm icinde
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cahsabilen moduller olmasmm yam sua birbirinden bagimsiz cahsma prensibiyle

tasarlanmistir. Aynca bu moduller havalimam isletmeciliginde kullamlan diger

uygulamalar ve modiiller ile uyumlu cahsabilecek sekilde tasarlanmistir.

1. insan Kaynaklan (HumRes)

2. Personel Takip Sistemi (PerObs)

3. Bordro Programi (AyPer)

Insan kaynaklan modulu havaalanmm insan kaynaklan islevini ele almak icin

ozel olarak tasarlanrms olup tiy prograrru kapsamaktadir:

• Web Tabanli Ozgecmis (eV) Girdi Programz ile is basvurulan internet

uzerinden almabilmektedir. insan Kaynaklan boltununun kontrolu ve

onaymdan soma i~ basvurulan lnsan Kaynaklan Sistemine kabul

edilmektedir.

• HumRes Insan Kaynaklarz Programi ile tiy temel faaliyet gerceklestirilebilir.

ilk olarak isletme, bolum ve is tammlan bir organizasyon semasi uzerinde

tutulur. Ikinci olarak i~ basvurulannm degerlendirilmesi, personel secme, ise

alma ve yerlestirme yapihr, Uctincu olarak da oryantasyon, gorevlendirme,

performans, tmiforma, egitim ve ogretim, odullendirme, cezalandirma vb.

personel bilgilerinin tutulmasi gerceklestirilir,

• Web Tabanh Personel Bilgi Guncelleme Programz ile personel tarafmdan

intranet iizerinden mevcut personel bilgisi giincellenebilir. Personel

guncelleme bilgileri de insan kaynaklan bolumunun elle kontrol ve

onaymdan soma sisteme kabul edilir.

Personel Takip modulu altyiikleniciler de dahil olmak uzere havaalam

personelinin calisma periyotlanm ve hak edislerini izlemek amaciyla tasarlanmis bir

programdir, Be1? ayn programdan olusan bu modul kart okuyucu kiosk programlan,

personel izleme programlan ve arayuzlere dayanmaktadir. Terminal ana girislerine

yerlestirilen kiosklarda gerceklesen personel kart okumalan ve vardiya kontrolleri

online olarak yapilabilmekte; personelin adi, fotografi ve devam/vardiya bilgisi kiosk

uzerinde gorulebilmektedir. Vardiya kontrol amirlerinin bilgisayarlannda da bu bilgiler

izlenebilmektedir. Ayru zamanda cahsma gruplan, vardiya planlan, aynlislar, personel

kart okumalan ve hak edislerin tutuldugu bir takip programi da bulunmaktadir, Cok
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sayida altyilldenicinin faaliyet gosterdigi isletme icin saghkh bicimde hak edislerin

belirlenmesi, kayit altma almmasi ve raporlanmasi ozellikle onemlidir,

TAV Insan kaynaklan Yonetim Sisterni CiKYS) ile tek bir organizasyon semasi

icindeki bircok sirket, altyilldenici ve bolum farkh yetkilendirme seviyelerinde ele

almabilir, Modiil/form/rapor ve operasyon okuma/yazma yetkileri ile farkli kullamci

tiplerine farkh program becerileri verilir. Aym zamanda bolum ya da isletme bazmda da

farkh kullarucilara farkh yetkilendirme olanagi tamr. Programda tum veriler geleneksel

programlann aksine, bir veri havuzunda toplamr. Sistemin tumu eger yeterli yetki

verilmisse saklanabilir, izlenebilir ve raporlanabilir. Bu niteligin yamnda sistemin mobil

cihazlara gore ozel olarak tasarlanrms olmasi personelin sahada ve dagmik bicimde

cahstigi havaalam isletmeciligi icin ozellikle onemlidir.

Her modiil bir digerinden bagunsiz calisabilecek sekilde tasarlanmistir. Ancak

bir entegrasyon icinde cahstiklan durumda bir oncelik srrasi izlenecek sekilde

tasarlanrmstir. Ornek bir veri akisi Sekil Z'Z'de gosterilmistir:

insan Kaynaklan
is Basvurusu Verileri

Personel Bordro
Verileri

Personel Verileri___Ie)

Personel Devam Takip
Verileri

Personel Bordro
Oderne Verileri

Personel Altyuklenici
Hakedis Verileri

Hakedis Odeme
Verileri

Sekil Z", insan Kaynaklan Sistemi Omek Veri Akisi

TAV iKYS 'nde personelle ilgili veriler bir kez girilmekte, bu veri diger

modiillerle otomatik olarak paylasilmaktadir. Bu, modiiller arasmda tam entegrasyon ile

gerceklesmektedir. Sirketler/bclumler arasmdaki personel hareketleri bu kurah

bozmamaktadtr. Cunku personel hareket verilerinin gecmis kayitlan saklamr ve
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kullamlmasi gereken oncelikli bilgiler olarak islem gorur. Sistem aym zamanda

havaalamndaki diger uygulama ve modiillerle entegre edilebilmektedir. Atatiirk

Havalimam 'nda Oracle uygulamalan ve BTA Yiyecek Hizmet Kullamm Raporlan ile

entegrasyondan faydalamlmaktadir.

Cok sayida personel ve i~ basvurusu olmasi, vardiya plan1ama sistemlerinin

cesitliligi, bolum/personel degisikliklerinin sikligi, aym anda cok sayida altyiiklenicinin

birlikte cahsma gerekliligi, turnike sistemsiz giris ve cikis noktalanmn coklugu gibi

nedenlerle havaalanlanna ozel kosullan destekleyen insan kaynaklan programlanmn

kullammi faydali olmaktadir,

Her modiil icerisinde personel maliyet raporlan farkh sekillerde saklanabilmekte

ve bunlara kolayhkla erisilebilmektedir. Boylelikle saghkh bir maliyet planlamasi

yapilabilmektedir.

Sistemdeki her tiirlii veri sistematik bicimde giriImekte, saklanmakta, islenmekte

ve raporlanmaktadrr. lslenen tum veriler filtre edildikten soma grafik sablonlar, Excel

sayfalan, banka odeme listeleri seklinde raporlanabilmektedir. Program farkh dilleri

desteklemekte ve istendiginde biyometrik tamma destegi de saglamaktadir,

Modiillerin tam entegrasyonu ve farkh sistemlerle entegre edilebilme ozelligi

sayesinde zaman, para ve isgucu tasarrufu saglanmaktadir. Veriler sisteme bir kez

girilmekte ve gereksinim duyan rum modiil ve sistemler tarafmdan kullamlmaktadir.

Sistemin guvenligi modiil, form, rapor, operasyon, bolum ve isletme bazmda

sifrelenmis parola ve yetkilendirmelerle saglanmaktadir, Aym zamanda kullaruci,

zaman ve bilgisayar bazmda giris/guncelleme/silme kayitlanmn tutulmasi veri

gecmisine ulasilarak kontrole olanak tammaktadir,

Her yonetici, sistemi kullanarak kendi bolumundeki personeli ve kendi

kontroliindeki altyiiklenicilerin personelini, gozlemleyebilmektedir.

2.3.2.6.7. Diger Sistemler

Bu sistemlerin yanmda isletmede kullamlan diger sistemlere de kisaca

deginmekte yarar gorulmustur, Bu bolum icin diger sistemler bashgi tercih edilmesine

karsm aciklamalar yalrnzca sistemlere ait olmayip, bazi isletme surecleri ile ilgili bilgi

verilmesi gerekli gorulmustur, Bu kapsamda yonetim bilgi sistemi, CUTE sistemi, bagaj

yonetim sistemleri, otomatik ucak yanastmna sistemi, otomatik otopark operasyonlan,



288

kesintisiz gU<; kaynagi ve yedek jeneratorler, ramp kule ve kontuar tahsis basliklan ele

almrms ve asagida kisaca aciklanmistir.

i. Yiinetim Bilgi Sistemi: TAV Yatmm Holding A.S.'nin bilgi sistemi

entegrasyonunda Yonetim Bilgi Sistemi'ne yer verilmis olmakla birlikte bu amaca

hizmet eden bicimsel bir sistem henuz mevcut degildir. Bu konuda isletmenin cesitli

seviyelerindeki yoneticilerle BT bolumunun bir araya gelerek bir sistem gelistirmesi

icin planlamalar oldugu belirtilmektedir. Halen kullarulan sistemlerin kendi iclerinde

kismen raporlamalar mevcuttur. Ornegin operasyonlara iliskin raporlar, gelir-giderlerin

izlendigi finansal performans raporlan gibi raporlar istendiginde crkartilabilmektedir.

Tum bunlan karar destek sistemine donusturebilmek icin cabalar mevcut olup; yetkisine

gore yoneticilere tiim bilgileri sunabilecek bir sistem hedeflenmektedir.

Bununla birlikte halen isletmede yonetim ve karar destek amacma hizmet eden

cesitli sistemler kullamlmaktadir, Oracle iizerinde kurulan Dokuman Yonetim Sistemi

ve Dokuman Izleme Sistemi (EvTak - Evrak Takip Referans Numarasi) isletmedeki

dokumanlan elektronik ortamda kontrol etmekte ve dagrtmnni yapmaktadir. Bir birirnde

hazrrlanmis olan dokuman, sistem icinde tammh hiyerarsiye, yetki tammlanna gore

istenen kisi ve bolumlere iletilmektedir. Boylece is stlreclerinin elektronik olarak takibi

sonucu bilgi akismm ve sureclerin hizlanmasi ile yonetsel karar mekanizmasimn

etkinligi artarken; aym zamanda yapilan islemlerin her birinin kaydedilmesi ile de

denetim kolaylasrnakta ve kararlann etkililigi artmaktadir, Aynca sistem kagit,

haberlesme ve bununla ilgili cahsan personel maliyetinin dusmesini saglayarak

operasyonel verimlilik saglamaktadir,

Bunun yarunda isletmede Outlook iizerinde kurulan intranet hem iletisim hem de

kayit ortarm olusturrnaktadir. Kalite yonetim sistemindeki tum i~ surecleri ile ilgili her

turlu tarum, prosediirler, personel bilgileri vb. bilgi bu program biinyesinde yer

almaktadir.

Terminalde kapi, kontuar gibi krt kaynaklann atanmasmda kullarulan bir Kaynak

Yonetim Sistemi bulunmamaktadir. Bu atamalar operatorlerin bilgi ve deneyirnleri ile

birtakim parametreler kullamlarak elle yapilmaktadir,

ii. CUTE Sistemi: Daha once ucuncu bolumde aynntih olarak aciklanmis

bulunan CUTE sistemi 'I'AV'm bilgi sistemleri butunlesmesinin bir parcasi olarak

check-in islemlerinde kullamlmaktadir, Bu sistemde, biitiin check-in ve bilet sans
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kontuarlanndaki ortak kullannnh bilgisayar terminalleri, havayollanmn, rezervasyon

sistemlerine erismelerine ve biletler ile binis kartlanm otomatik olarak yazdirmalanna

olanak tammaktadrr. Ortak kullamm konsepti, havayollanmn herhangi bir check-in

noktasmi kullamnasrna izin vermektedir. Bu sistem aynca, giden yolcular tarafrndan

ucaga gidis kapismda verilen ucaga binis kartlannm otomatik olarak toplanmasrna ve

dogrulanmasina da yardimci olmaktadir. CUTE ve Bagaj Isleme Sistemi butunlesik

bicimde kullamlabilmektedir, Ucus Bilgi Gosterim ve Kontuar Tahsis Sistemleri ile

butunlesmesi icin cahsmalar devam etmektedir. CUTE kullamlarak her havayolunun

her kontuardan check-in islemlerini gerceklestirebilmesi olanakh hale gelmekte, bu da

check-in bankolannm etkin kullamrrum saglayarak verimlilik artist saglamaktadir.

iii. Bagaj Yiinetim Sistemleri: TAV, Ataturk Havalimam'nda bagaj isleme ve

eslestirme sistemlerinden olusan butunlesik Bagaj Yonetim Sistemleri'ni

kullanmaktadir. Bagaj Isleme Sistemi, giden ucuslara ait bagajlan, ucus numarasma

gore ayiran ve check-in somasI 5 dakikadan kisa bir surede, aynlrms bagajlan, ucaga

yuklenmek uzere servis kat rna alctarabilen tam otomatik bir bagaj sistemidir. Sistemin

isleyis prensipleri ucuncu bolumde aciklanan genel prensipler dogrultusundadir. Bagaj

Isleme Sistemi saatte 9.000-10.000 bagaja hizmet verebi1ecek kapasiteye sahiptir. Giden

bagajlar icin gelen ucus bilgileri FMM'den ekran bilgisi olarak almdiktan soma yazih

C;Ik:1:lSI almmakta ve elle Sorter Allocation Computer (SAC) adi verilen sistemde

programlanmaktadir, Sut atamasi icin herhangi bir kaynak atama sistemi

kullamlmamakta ve bu programlamalar elle yapilmaktadir. Laser tarayicilarla okunan

barkod numaralarrna gore bagajlar atanrms olduklan suta yonlendirilmektedir.

Barkodun otomatik olarak okunamamasi durumunda hat baslanndaki gorevliler

tarafrndan el tarayicilanyla bagajlarrn etiketleri okutulmakta ve dogru ucusa

yonlendirilmektedir. Ozellikle baska havaalanlarrndan gelen transit bagajlarrn etiketleri

sarun cikartabilmektedir.

Bagaj hatlanmn izlenmesi amaciyla Management Information Control System

(MICS) olarak adlandmlan sistem kullamlmaktadrr. Her bir bagaj hatnnm adlan,

sekilleri ve 0 andaki isleyisi acismdan izlenmesi olanakhdir. Anzalarda renk

degisiklikleri ve uyan notlan ile sistem bagaj operatorune bilgi vermektedir. Cahsan

hatlar yesil cahsmayanlar mar olarak gorunurken; anza durumlarrnda renk kirmiziya

donmektedir,
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Sahayi uzaktan da olsa gozlemlemek icin her bir hattrn operatorlerce kritik

olarak tanimlanrms noktalarrna kameralar yerlestirilmistir, Boylece hem gercek zamanh

olarak bagaj hatlan takip edilebilmekte; hem de arsiv icin bu goruntuler kayit altrna

alrnabilmektedir. Bir hafta sureyle bu goriintiiler stoklanabilmekte ve istenen goriintii

tekrar izleme amaciyla cagnlabilmektedir.

Her giden bagaj otomatik olarak ya da elle ayirma islemine tabi tutulmaktadir.

Genellikle her 100 bagajrn 90-93'u barkodla otomatik olarak aynlmaktadir. Ancak anza

durumlarrnda ya da bakim, dusuk yogunluk gibi operatorler tarafrndan secilen

zamanlarda kullamlmak mere elle ayrrma bandi da bulunmaktadir. Omegin 24.00-03.00

saatleri arasrnda dusuk ucus yogunlugu nedeniyle genellikle e1le aynm tercih

edilmektedir. Sistemin planh bakimlan ya da acil olmayan gunluk anzalanmn

giderilmesi bu saatlere birakilmaktadir.

Daha once de belirtildigi gibi CUTE sayesinde check-in sirasmda bagaj etiketleri

otomatik olarak basilabilmektedir, CUTE sisteminde olusturulan bu etiketlerdeki barkod

numaralan sayesinde bagaj ayirma islemleri otomatik olarak gerceklestirilebilmektedir,

Boylece kayip ya da yanhs yere gonderilmis bagaj sayisinda onemli azalmalar meydana

gelmektedir. Kayip bagajlar havayollan icin hem maliyet acismdan hem de musteri

memnuniyeti acismdan onemli bir mucadele alamdir.

Diger bir onemli konu ise ucaga binen yolcu ile bagajrn eslesmesidir, Bu amacla

Bagaj Eslestirme Sistemi (BRS) kullamlmaktadrr, BRS el tarayicilan ile her sut

basmdaki gorevli kendi sutuna du~mii~ bagajlan okutmalcta ve her bagajrn yukleme

kayitlan olusmaktadir, Check-in iki saat once yapilrms olabilir, ancak boarding normal

sartlarda ucagm kalkmasrna 20 dk. kala yapilmaktadir. Bir yolcu ucaga binmediginde

bagajrnrn da iptali gerekmelctedir. Bu durumda konteymr yuklemede sistem bagajrn

yerini belirttiginden bagaj kolayhkla saptanabilmektedir. Ancak bulk yuklemede tam

konum bilgisi e1de etmek olanakh degildir, Burada da en azrndan hangi ambara

yuklendigi sistemde kayrtli oldugundan tiim ambarlan bosaltmak gerekmemelctedir.

Yolcunun ucaga binip binmedigi bilgisi cesitli yollarla iletilmektedir. Yo1cu otomatik

kapi okuyuculanndan gecmisse binmeyen yolcu bilgisi otomatik olarak ge1mektedir. a
ucusta otomatik sistem kullamlmarmssa binmeyen yolcu telefonla bildirilmektedir.

Gelen bagajlarda da ucustaki yolcu ve bagaj sayisi, ucuslann bagaj arahklan gibi

parametreler kullamlarak ucuslar karusellere e1le on atama yapilmakta ve
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beklenmektedir. Ramp Kule ucagm bilgisini "indi" haline donii~ttirdugu anda SOLARI

sistemi ile hangi ucusa ait bagajlann hangi karuselden almacagi bilgisi yolculara ilan

edilmektedir. Aym anda pasaport monitorlerinde de bu bilgi gosterilmektedir. Ucuslann

ycgun olmadigi zamanlarda on atama yapilmayip beklenebilmektedir. Arsiv amaciyla

Excel sayfasmda bu bilgiler kayit altma almmaktadir.

iv. Otomatik Ucak Yanasttrma Sistemi: Terminalde pilotun, ucagi, men ve

binen yolcular icin dogru konuma yanastirmasim saglayan bir Otomatik Ucak

y anastirma Sistemi (Laser Docking Guiding System - LDGS) mevcuttur. Bu sistemin

yam sira bir Kapi Operasyon Sistemi de (Gate Operation System - GOS), bir ucusa ait

kapi doluluk oramm otomatik olarak kaydeder ve otomatik ucak yanastirma sisteminin

hizmet verdigi her ucagm park pozisyonunu grafik olarak goruntuler.

v. Otomatik Otopark Operasyonlart: Tenninalde 7076 arac kapasiteli kath

otopark bulunmaktadir, Kullamlan Arac Park Sistemi (CPS) ile otopark bileti verme ve

ucret tahsil islemleri tamamen otomatiktir ve sistem kullamcilann, ticretlerini nakit

olarak veya kredi karti ile otomatik odeme istasyonlannda veya gorevlilerin bulundugu

odeme kabinlerine odemelerine olanak tammaktadir.

vi. Kesintisiz Giir; Kaynagl ve Yedek Jeneratiirler: Terminal icerisinde, her bir

bolgede, operasyon acismdan kritik olan elektronik sistemlere destek olan bir dizi

kesintisiz gtic kaynagi unitesi mevcuttur. Sehir enerjisinin kesilmesi durumunda, 15

saniye icinde tam enerji durumuna gececek sekilde tasarlanrms Jenerator Sistemi de, bu

sistemi tamamlamaktadir, Jenerator Sistemi, terminalin operasyon acismdan kritik olan

gereksinimlerinin %1OO'iinu ve terminal aydmlatma ve klima gereksinimlerinin de %30

ila %50'sini karsilamaktadir.

vii. Ramp Kule: TAV'a ait bir ramp kule hava trafigi ile yer baglantismi takip

etme gorevini ustlenmektedir. ilgili frekansta inis kalkislann takip edilmesi ve terminal

koprulerinin kullarnm durumunun izlenmesi bu birim tarafmdan gerceklestirilmektedir.

Ucaklann hangi park yerinde ne kadar kalacagi bir gece onceden programlanmaktadir,

00.00-01.00 saatlerinde 0 giiniin prograrm DHMi gorevlileri tarafmdan elle yapilarak

basih halde sirketlere dagmlmaktadir. Kopruyu kullanacak ucaklann atamalan elle

yapilmakta ve sisteme girilmektedir. Sistemdeki bu bilgi ucusa 2 saat kala yolculara ilan

edilmektedir. Bir ucak indiginde ramp kule operatoru tarafindan elle "indi" bilgisi

TOM'a bildirilmekte ve sisteme islenmesi saglanmaktadrr, Giden ucaklar icin de aym
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sekilde kalkis sefer sayisi kullamlarak "uctu" bilgisi iletilmektedir. Bu bilgiler UyU~

bilgi gosterim sistemlerinde yolculara ilan edilmektedir. K6priiye gehneyen ucaklar

AC;Zk Kapz Formu kullamlarak kayit altma almmaktadir. Kopruye yanasan ucaklann

tescil bilgilerini ramp kule sisteme girmektedir. Frekansi dinleyerek ya da diirbiinle

bakarak ucaklann cagn adlan ogrenilmekte ve hem gelis hem gidis olarak sisteme

girilmektedir. Tescil bilgisi ucagm koltuk kapasitesi, havayolu, tipi ve tonaji

(Maksimum Kalkis Agirhgi - MTOW) bilgilerini icerdiginden ve faturalama bu

bilgilere gore yapildigmdan muhasebe icin tescil bilgilerinin girilmesi cok cnemlidir.

Bir ucaga tescil bilgisi girilmemisse 0 ucaga fatura girilememektedir. Kopruye gelenler

icin ramp kule operatorleri, aciga gelenler icin TOM tescil bilgisini girmektedir.

Kopriiyii kullanan ucaklar icin de Kopru Kullanzm Kayzt Formu kullamlmaktadir, Hem

bu forma hem de FMM sistemine kopru kullamm bilgisi islenmektedir, Kapi Operasyon

Sistemi (GOS) de kopruye yanasan ucagm kaydim almaktadir. Kopru kullamm suresi,

kopriide verilen 400 Hz. gibi ucaga verilen hizmetler otomatik olarak GOS tarafmdan

kayit altma almmaktadir.

viii. Kontuar Tahsis: Kontuar atama islemi bu birimdeki gorevli personel

tarafmdan elle yapilmakta ve tahsis edilen kontuar sisteme islenmektedir. Her

havayolunun yolcu tipi, ucak buytlkltlgu gibi olcutlere gore UyU~ basma belirlemis

oldugu 2 saat ya da 4 saat olarak degisen kontuar talebi olmaktadir. Ancak genelde bir

kontuar 35-45 dk. arasmda kapanmaktadir, Cok az sayida havayolu kontuar talebini

kendisi yapmalcta genellikle yer hizmeti isletmeleri kontuar aetna saatinde gelerek bu

talebi gerceklestirmektedir, A, B, C, D ve E kontuar adaciklan icin planlama yapihrken,

THY'ye tahsis edilmis bulunan G ve H kontuar adaciklan planlamaya dahil

edilmemektedir. Lufthansa ve Air France gibi havayollannm kontuarlan bellidir.

Digerlerinde de adalar arasmdaki yogunluga gore planlama yapilmaktadrr. Buna gore

havayolu ya da yer hizmeti gorevlisi Kontuar Tahsis birimine gelerek gereldi kontuar

sayisi, acihs saati vb. bilgileri yazarak imza karsihgi kontuan talep etmektedir. Bu

amacla bir liste olusturulmakta ve Kontuar Tahsis Talep Formu kullamlmaktadir. Bu

form aym zamanda fatura yerine gecmektedir. Bu bilgiler Kontuar Kullanzm

Programz'na girilmekte ve sistemden kontuar numarasi girilerek 0 kontuar kullamma

acilmaktadir. Check-in islemi bittiginde gorevlinin yine bizzat gelmesi ve kontuann

kapanma saatini imza karsihgmda bildirmesi gerekmektedir. Havayolunun talep
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ettiginden fazla kontuar kullanmasi ya da check-in devam ettigi halde kapatmak icin

basvurmasi olasihgma karsihk yerinde kontrol etmek de gerekebilrnektedir.

Hangi kontuar 0 U9U~ icin tahsis edilmisse bu bilgiler FMM sistemine girilmekte

ve boylece hem FillS'e gonderilerek yolculara ilan edilmekte, hem de CMS'e

gonderilerek fatura bilgisi olusturulmaktadir.

Kontuar Tahsis birimi aynca acentelere kiralanan masalan saat bazmda ya da

giinliik tahsis etmektedir. Bayram giinleri gibi donemlerde birkac gunluk bloklar

seklinde kiralanabilmektedir. Bu kullarumlar ayn bir listede muhasebelestirilmekte ve

Kontuar kullarum progrann ile de kontrol edilmektedir. Bu bilgiler de CMS'e

iletilmektedir.

2.3.2.6.8. Gelir Yonetim Sistemi

Ticari yonetimde en onemli unsurlardan biri olan ticari gelirlerin takibinde bilgi

sistemlerinden nasil yararlaruldigim bir omekle ortaya koymak amaciyla gelirlerin

takibi prosedfuii ve dosyalamasmdan olusan Gelir Yonetim Sistemi aynntih

aciklanrmsnr. Sekil Zx'de Gelirlerin AkI~1 ele almrmstir.

Prosediir: Gelirlere esas tiim bilgi ve belgeler (sozlesme, protokol, sirket disi ve

sirket ici yazilar, banka vaziyetleri, ciro/z raporlan, load sheetler, ramp raporlan vb.),

ilgili bolumlerce islem yapilmak uzere Gelirler Mudurlugu'ne aktanhr. Belgeler, islem

yapilmak uzere asagida aciklandigi sekilde gruplandmlarak, ayn isleme tabi tutulur.

• Tahsilat ile ilgili (banka dekontlan, banka hesap vaziyeti, musterilerden

gelen hesap ozeti vb.) belgeler hesap mutabakati icin sirketlerle yapilan

yazismalar, gelen yazilar incelenir, yanrtlamr ve ilgili birimlere bilgi verilir.

• Faturalamaya esas belgeler (sozlesmeler, protokoller, tahakkuka esas

kayitlar) isleme konur. Faturalama oncesi ve sonrasmda sirketlerle yapilan

yazismalar incelenir. Isletme Mudurlugu, Ticari Isler ve diger ilgili

birimlerle koordineli sekilde talep/itiraz degerlendirilir, yarutlanrr ve gerekli

islem yapihr.

Faturalamaya esas belgelerin kontrolu ve dogrulamasi yapihr. Hatah, eksik ya da

yoruma acik ifadeler iceren sozlesme taslaklan icin Ticari Isler Mtidtirhigtl, Isletme

Mudurlugu ve Hukuk Musavirligi ile koordineli cahsilarak duzeltmeler yapihr,
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Gelire esas tfun belgelerin net ifadeler icermesi, tahakkuk ve faturalamarun

mevzuat hiikiimlerine uygun yapilabilirliginin saglanmasi, TAV'm mevcut sozlesmeleri

ve bunlara bagh uygulamalan ile celismemesi saglamr,

Tum gelir sozlesmelerinin (havacihk, alan tahsis, diger) sistemde kayit altma

ahmp saklanmak, verileri ttcretlendirip, faturalamak, faturaya aciklama teskil edecek

tahakkuk belgelerini hazirlayabilmek, istendiginde farkh raporlar alabilmek icin eMS,

FMM, FMS programlanna giris ve kurulum islemleri yapihr,

Temin edilen tfun "uygun" sozlesmelerin Damga Vergisi tutan hesaplamr,

musteriye bu tutann dogru ve zamamnda yatmlmasi saglamr. Yatmldigma dair Genel

Muhasebe'ye bilgisi ve dekont sureti verilerek isleme almmasi; sozlesmenin

kaselenmesi saglamr, Sirkete "ash gibidir" kaseli bir suret, Hukuk Musavirligine bir

suret verilir. Aynca sozlesmede teminat almacagi belirtilmisse, Ticari Isler

Mudurlugunden sozlu onay almarak, teminat tutan hesaplamr, sirkete bilgi verilir.

Gelen teminat (mektup/senet/nakit) Excel ortammda kaydedilir; Genel Muhasebeye,

Borclar Muhasebesine islenip, muhasebe kasasma komnak iizere teslim edilir.

Teminat mektuplanrun takibi, yenilemne islemleri: Excel ortammda kayith

teminatlar sureleri, tutarlan ve banka hesaplannm durumu acismdan surekli takip edilir.

Degistirilmesi, yenilenmesi gereken bir teminat oldugunda onceden sirkete uyan

yazisi/yazilan gonderilir, Gerekirse ilgili diger birimlerle ve yonetimle ilintili sekilde

konunun takibi yapilir,

Faturalamaya esas belgelerin asagida belirtilen gelir grubuna gore aynrm yapihr

ve isleme aluur. Gelir gruplan soyledir:

• Havacihk Gelirleri

• Otopark Gelirleri

• Alan Gelirleri

• imtiyaz Gelirleri

• Diger Gelirler

Havacihk gelirleri 3 gruba aynlrms olup; sirketlerin odeme bicimlerine gore

pesin (amnda) ve kredili (haftahk) olarak islem gorur. Faturalama, sirketlerle yapilan

sozlesmeler dogrultusunda amnda ya da haftahk periyotlarla yapihr, Bunlar;

• Yolcu Servis Gelirleri,

• Koprii - 400 Hz. Gelirleri,
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• Check-in Kontuar Gelirleridir.

Yolcu servis faturalamasmda; FMM'den alman gtmluk ucus raporlan baz

almarak, ucus ve yolcu bilgilerini gosterir loadsheet ve eklerinin eksiksiz dogru temini

saglamr. Belgeler kontrol edilir ve yolcu sayilan CMS'e girilir.

DHMi ile pesin tahsilata tabi sirketler icin gunluk, kredili sirketler icin ayhk

yolcu sayisi mutabakati yapihr. Mutabakatlardan soma yolcu sayilan ve gelirleri basta

yonetim olmak iizere ilgili birimlere "Yolcu Sayilan Raporlan" seklinde raporlamr.

Mutabakat sonrasi yolcu sayilanndaki olasi degisiklikler ve buna bagh iicretlendirmeler,

ilgili sirketin bir sonraki faturalarma yansitihr.

Kopru hizmeti faturalamasmda; Ramp Kontrol Mudurlugunden gelen gtmluk

kopru ve 400 Hz kullammlanm gosterir "Kopru Kullamm Kayit Formlan", Discoverer

aracihgryla CMS'ten cekilen gunluk kullamm raporlanyla karsilastmhr, Eksikler ve

hatalar Kopru Hizmetleri Mudurlugu ile koordineli cahsilarak belirlenir. Ramp Kontrol

Mtldtlrltigtl, Bilgi Islem Mudurlugti, FIDS Mudurlugu birimlerinden ilgili olanlara

bildirilerek diizeltme1erin yapilmasi saglamr. Olasi eksik 400 Hz kullammlan

belirlenerek, faturalannm cikmasi icin CMS'e tammlamr.

Check-in kontuar hizmeti faturalamasmda; Kontuar Tahsis Mudurlugunden

ge1en gunluk kontuar kullammlanm gosterir "Gunliik Kontuar Tahsis Listesi",

Discoverer aracihgryla CMS'ten cekilen gunluk kontuar kullamm raporlanyla

karsilastmlrr. Eksikler ve hatalar Kontuar Tahsis Mudtirltigtl, Bilgi Islem Mudurlugtt,

FIDS Mudurlugu birimlerinden ilgili olanlara bildirilerek diizeltilmesi saglamr. Olasi

eksik kullammlar faturalandmlabilmeleri icin CMS'e tammlamr,

Otopark gelirleri Genel Muhasebe Sefligi'nin sorumlulugunda olup, ayn

prosediire edilmistir.

Alan gelirleri 3 gruba aynlir;

• Reklam Ge1irleri,

• Tahsis Ge1irleri,

• Kullamm Gelirleri (Elektrik ve Isitma - Havalandirma),

Terminalde tahsisli yerlerin teslim ve iade tutanaklannm Ticari Isler ve Isletme

Mudurlugunden temini ve kontrolii yapihr. Degisiklikler eMS'e islenerek, alan ve

kullamm ge1irleri icin giincelleme1er yapihr.
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Kullamm gelirleri faturalamasmda; elektrik ve gaz dagrtim sirketlerinden gelen

LPG, dogalgaz ve elektrik faturalan incelenerek iicretlendirilir. Bu bilgiler CMS'de ve

Excel ortammda islenir. Tum tahsisli yerlerin kullamm gelirleri hesaplatihr ve

dogrulugu kontrol edilir. Faturalama sozlesmeler uyannca aylik ve yilhk periyotlarda

yapihr, Aynca su ve dogalgaz kullammi olan sirketler icin ilgili Teknik Mudurluklerden

bilgi almarak kullammlar faturalandmhr.

ATO, BTA ve SETUR'dan gelen hasilat raporlan sozlesme htikfunlerine gore

gelir tahakkuklan yapilarak giinliik bazda faturalamr. ilgili firma odemeleri faturalarla

eslestirilir, Firmalarla cirolar Excel ortammda tablolar haline getirilir, kontrol edilir ve

urtm gruplarma gore komisyon tutarlan hesaplamr; yonetime raporlamr. Her ay teyitli

mutabakat yapihr.

Diger gelirlerin (CIP, reidam, film ve fotograf cekimi, desk, stand ve konferans

salonu kiralamasi, bakim-onanm, donamm kullannm vb.) tahakkuklanmn hazirlanmasi

bu kapsamdadrr. CIP gelirleri sozlesmelere gore, BTA'dan gelen yolcu hizmet

dokiimlerine gore ve Ticari Isler Mudurlugunden gelen bilgilere gore Excel ortammda

islenir ve iicretlendirilir. Film cekimi, masa kiralama vb. gelirler Ticari Isler

Mudurlugtmden gelen sozlu/yazih bilgiler dogrultusunda; Teknik Mudurluklerden gelen

"Ariza Tahmini Maliyet Formlan" vb. belgelere gore; donamm kullammlan ise

periyodik olarak mevcut sozlesmelere gore ve Bilgi Islem Mudurlugunden gelen "Anza

Tahmini Maliyet Formlan" na gore tahakkuk ettirilir.

Faturalama ve tahakkuk olusturma islemleri: Ttim gelir gruplan elle ya da

"otomatik faturalama" programi ile iicretlendirilip faturalandmlir ve tahakkuklan

hazirlamr. Bu islemlerin buyuk kismi CMS - FMS - DISCOVERER programlannm

entegrasyonu ile kontrolltl olarak gerceklestirilir,

Elle ya da otomatik olarak olusturulan FMS ctktih faturalar ve Excel/CMS ciktih

tahakkuklan eslestirilir. Gelir Uzmanlan ve Yolcu Servis Kontroloru tarafmdan tekrar

kontrol edilir, kaselenir, paraflamr, imzalamr ve Gelirler Muduru tarafmdan kontrol

imzasi atilir.

Imzalanan faturalar musteri bazmda gruplandmhr ve zarflamr. Zarflarm iizerine

faturalann tarih ve numaralan yazihr ve Personel Sefligine teslim edilir. Bu birimde

zarflarm iizerindeki bilgiler, "Fatura Teslim Tutanaldan"na islenir ve sirket yetkililerine
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imza karsihgi teslim edilmek uzere dagrtnm yapihr. Tutanaklar Personel Sefligince

dosyalanrr.

Gelire esas tum veriler, hizmetler ve kullammlar, bunlardan elde edilen gelirler,

beklenen gelirler, tahsilatlar, sirketlerin bon; durumlan, sirketlere yapilan cesitli

indirimler/kur sabitlemeleri hakkmda periyodik olarak veya istendiginde basta yonetim

olmak iizere Finans Mudurlugune, ARGE Mudurlugune, Isletme Mudurlugtme, Ticari

Isler Mudurlugune ve diger ilgili birimlere raporlamalar yapihr. Faturalamalar sonunda

olusan KDV'ler icin "KDV Raporu" hazirlanarak Genel Muhasebe Sefligine verilir.

Banka ekstreleri ve nakit giri~/yIkI~ raporlan baz almarak sirketlerin yaptigi

odemeler, nakit yatmlan teminatlar, damga vergisi vb. banka hesaplanna yapilan tum

odemeler kontrol edilir ve faturalar karsihgi yapilan odemeler tespit edilip, gunluk

olarak FMS'e eslestirilir.

Odenmeyen faturalar, fazla/eksik odemeler icin sirketlerle gorusmeler yapihr.

Geciken odemeler icin gecikme faizi isletilmesi ve faturalandmlmasi yapihr. Tahsilatlar

ve olasi problemli sirketler hakkmda yonetime, Finans Mudurlttgune, Ticari Isler

Mudurlugune, Isletme Mudurlugune, Genel Muhasebe Sefligine, Hukuk Musavirligine

bilgi verilir.

Periyodik olarak FMS Alacaklardan (AR) Gelirlere (GL) post islemi yapilarak

alacak islemlerinin muhasebelesmesi saglamr, Hesaplarm kontrolleri yapihr. Bunun

yam sira donemsel olarak (ayhk, 6 ayhk) sirketlerle hesap mutabakatlan yapihr.

Dosyalama: Sozlesmeler gelir ve musteri gruplarma gore tanzim edilir,

sozlesme kodlan verilir, kurulum ve diger islemlerden soma dosyalanarak saklamr.

Faturalar ucer niisha olarak tanzim edilmistir. 1. nusha ek tahakkuku ile birlikte

musteriye verilir; 2. nusha resmi sira numarasi bazmda dosyalamr ve saklamr; 3. nusha

ek tahaklruku ile birlikte gelir grubu ve donem bazmda dosyalamr.

Bunun yam sira, sirket ici ve sirketlerarasi yapilan yazismalar, diger birimlerden

gonderilen "Ariza Tahmini Maliyet Formlan", "Kopru Kullamm Kayit Fonnlan" vb.

islem gordukten soma donem ve sirket bazmda dosyalanmaktadir. Dosyalar ilgili

olduklan yil bitiminden soma arsive gonderilir ve orada tarih bazmda tanzim edilerek

saklamr.

TAV istanbul'un isletme stratejisi ile isletme tasanmmm ve bu surecte bilgi

sistemlerinin roliiniin analiz edildigi uygulama bolumunun bulgulanm ve yorumlanm
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iceren bu bolumun ardmdan uygulamanm genel bir degerlendirmesi ile sonuclara yer

verilecektir.

3. UYGULAMANIN GENEL DEGERLENDiRMESi

Goruldugu iizere TAV, Atatiirk Havalimam'nda sistem entegrasyonuna dayanan

bir bilgi sistemi uygularnasiyla havaalam faaliyetlerini sunmaktadir. TAV'm deger

odakh yonetime yonelik uygulamalan ve bilgi sistemlerinin bu surecteki yeri ile ilgili

sonuclar asagida ozetlenmistir:

• Atatiirk Havalimam'nda deger odakh yonetimin temel gostergeleri kullamlarak

yapilan degerlendirmede isletmenin biiyiik olcude stratejik planlama ve stratejik

dusunce cercevesinde hareket ettigi gorulmektedir. Porter'm Bes GU<; Modeli'ne

gore yapilan endiistri ve rekabet analizinde isletmenin rekabet acismdan oldukca

guclti konumda oldugu ortaya cikrmsnr. Bu giicii zayiflatan tek unsur devlet

diizenlemelerinin ve kontroliiniin olmasidir. Halen iilkemizin ii<; biiyiik

havalimanmda terminal isletmeciligi yapan TAV Yatmm Holding A.S. terminal

isletmeciliginde bir marka haline gelme yolundadir. Isletmenin ozel sektore

devri planlanan S.Gok<;en Havalimam'mn da yonetimine aday oldugu

aciklanrmstir. Rekabet acisindan bu durumun terminal isletmeciliginde devlet

tekelleri yerine ozel tekeller yaratmasi riski tartisilmakla birlikte, bu

havalimamm da satin almasi durumunda TAV sektorde tamamen baskin konuma

gececektir, Isletmenin "10 yilda 10 havaalam isletme" seklinde bir hedefi oldugu

belirtilmektedir. Isletmenin stratejik yonetim siirecinde bilgi sistemlerini

bicimsel olarak kullanmadigi, genel olarak operasyonel basannm isletmeye

stratejik ustunluk sagladigi gorulmektedir. Yeni girisilecek ve mevcut islerde

pazar analizi, talep tahminleri, iilke analizleri gibi degerlendirmeler icin cesitli

bilgi teknolojilerinden yararlamlmalda birlikte, isletmenin iist yonetiminde iist

yonetim bilgi sistemleri gibi bicimsel uygulamalar mevcut degildir. Ancak

operasyonlanndaki basan stratejik acidan da isletmeye iistiinliik saglamakta ve

sonraki isleri icin olumlu referans olusturarak kamuoyunda da olumlu imaj

yaratmaktadir. Dolayisiyla isletmenin giiy kaynaklan arasmda bu faktor onemli

bir yer tutmaktadir.
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• Deger Odakh Isletme Tasarnm acismdan incelendiginde, isletmenin genel olarak

isletme yetkinliklerinden hareket ettigi gorulmektedir. Ancak musterilere

yaratilan deger de isletme yetkinliklerine paralel olarak goz onune almmaktadir,

Isletme donemi baslangicmda hizmet verilecek yolcuyu ya da havayolunu secme

gibi bir ozgurluk olmadigmdan havaalanmda her tiirlii yolcuya hizmet vermek

gerekmektedir. Ancak TAV'da isletme icin daha fazla deger yaratacak yolcuya

hizmet vermek amaciyla siirekli yeni hizmetler gelistirilmektedir. Bu amacla

bilgi sistemlerinden cesitli yollarla yararlamlmaktadrr, Isletmenin web sitesinde

yolculara cesitli bilgiler sunulmakta, internet iizerinden ve yiiz yiize anketler

yapilmakta, musteri gruplan ile ilgili periyodik gelir raporlan tutulmaktadir.

Yine internet iizerinden onceden siparisle vergisiz ahsveris olanagi sunulmakta,

terminalde kablosuz internet erisimi hizmeti verilmekte, Primeclass'a internet

iizerinden abonelik ve hizmet satisi islemleri icin cahsmalar siirmektedir.

• Isletme karhhk modeli ile uyumlu bir faaliyet olyegi benimseme yonunde aktif

olarak caba gostermektedir. Tum hizmetleri kendisi vermek yerine bazi isleri

uzmanma birakmak ve cok sayida tedarikciden yararlanmak isletmenin kendi

faaliyetleri uzerinde yogunlasmasmi saglamaktadir, Ancak hangi faaliyetlerin

tedarikcilere birakilmasi karanm vermede, deneme yamlma yontemi yerine daha

sistematik hareket edilmesi daha yararh sonuclar verebilecektir. Terminal

isletmeciliginin en buyilk gelir kalemlerinden olan yiyecek icecek hizmetleri ile

vergisiz magazalann isletiminde ortakhklar yoluna gidilerek BTA ve ATU

kurulmus ve bu konuda ortaklarm uzmanligmdan yararlarulrmsnr. Boylece

uzmam olunmayan alanlardaki ekstra maliyetlerden kacnulmakta ve gelir elde

edilen nis alanlar iizerinde ycgunlasilmaktadir. Ancak bunun yamnda isletme

yatay ve dikey entegrasyonla yeni is alanlanna da yayilmaktadir. HAVA~'1 satm

alarak yer hizmeti sektortmde de faaliyete baslamasi, bir havaalam oteli

kurulmasi, HAVA~ biinyesinde bir seyahat acentesi kurma calismalanmn

olmasi, ucak satm almarak hava taksi isletmeciligine girisilmesi, bir bilisim

sirketi kurulmasi buna ornek olarak verilebilir. Bu uygulamalar genel olarak

basanh olmakla birlikte asm ve kontrolsiiz biiyiimenin getirebilecegi risklerden

kacmmak gerekmektedir.
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• Organizasyon yaptsi acismdan isletmenin ticari bir orgamzasyon yapismi

benimsedigi ve ticari islerden sorumlu ayn bir birim oldugu gorulmektedir.

Ancak holding catisi altmda bazi birimlerin ortak olmasi karar sureclerinin

uzamasi riskini de beraberinde getirmektedir. Farkh sehirlerdeki hatta farkh

ulkelerdeki terminallerin isletimi icin bilgi sistemlerinden gerek proje yonetimi

gerekse isletim asamasmda iletisim ve yonetim amaciyla etkin bicimde

yararlamlmasi gerekmekte ve isletme buyuk olcude bunu basarmaktadir. Bu

amacla internet, intranet ve ekstranetlere dayah ag teknolojileri yogun bicimde

kullamlmaktadtr.

• Terminal planlamasi ve tasanmi acismdan proje muellifleri ve DHMi'den izin

almarak gerekli degisikliklerin yapilmasi bir problem olarak ortaya cikmaktadir.

Terminal tasanmmin isletmeci tarafmdan yapilmarms olmasi ticari gelirlerin

artmlmasi onunde engel olabilmektedir. Bu amacla gerek insaat asamasmda

gerekse isletme asamasinda gerekli izinler almarak diizenlemeler yapilnus ve

yapilmaya devam etmektedir. Bu durum siireci uzatmalda birlikte, iyi iliskiler ve

mantikh gerekcelerle ikna yontemiyle genellilde istenen tasanm degisiklikleri ve

diizenlemeler yapilabilmektedir, Yolcu akisi ile ticari alanlar iliskisi acismdan

terminal tasanmi avantajhdir, Yolcular ucaga binmeden bircok ahsveris ve

yiyecek icecek magazasi ile karsilasmakta ve bu da ahsveris olanagmi

artirmaktadir.

• Orgiit kulturu acismdan isletmenin ticari odakh bir anlayisa sahip oldugu ve rum

kulturun bu cercevede gelistigi gozlenmektedir. Bu kulture uyum

saglayamayanlann da isletmeden aynlacagi belirtilmektedir. Tum kamuoyu ve

medya ile iliskilerin de bu cercevede yurutuldugu gorulmektedir. Isletmede

aynca surekli bir buyume ve gelisme ktilttirtl hakimdir. Ticari acidan yeni

alanlar arastmlmakta ve yeni firsatlar takip edilmektedir. Orgut kulturu aym

zamanda teknolojiyi benimseme ve gelistirme iizerine kurulmustur. Bu acidan

herhangi bir faaliyetin gerceklestirilmesinde yeni teknolojik olanaldar surekli

takip edilmekte ve maliyet analizleri cercevesinde yenilikler getirilmektedir.

Sistem butunlesmesi bir acidan organizasyonel butunlesmeyi de saglarken;

organizasyonel buttmlesme de sistemin etkin cahsmasim garanti etmektedir.



302

• Isletmenin msan kaynaklan politikasi da surekli gelismeye yoneliktir,

Isletmeden memnun ve isletmeyi benimsemis cahsanlar imaji olusturulmak

amaciyla bilincli cabalar sarf edilmektedir. Dogru ise dogru adam almmasi

prensibi benimsenmekle birlikte devletle olan iliskilerden dolayi bazi

durumlarda eleman alum yaparken yeterince ozgur hareket edilememekte ve ise

alum istenen kisiler almabilmektedir. Bu durum devlette karar merciindeki

kisilerle olumlu iliskilerin surmesi icin gerekli gorulmektedir. insan kaynaklan

islevinin gerceklestirilmesinde bilgi teknolojilerinden ycgun bicimde

yararlamlmakta, bu amacla isletmeye ozel programlar gelistirilmektedir,

Ozellikle boylece personelin terminal icerisinde takibi olanakli olabilmekte,

tekrarlayan girislere gerek kalmaksizm personelle iliskili ozhlk ve odeme

bilgileri tutulabilmektedir. Bu programla insan kaynaklan islevininetkinligi ve

verimliligi saglanmaktadir.

• Isletme ticari gelirlerin artmlmasi ve ticari gelir kaynaklannm cesitlendirilmesi

amaciyla yogun caba sarf etmektedir. Surekli olarak, sozlesmelerin izin verdigi

olcude, yeni hizmet sunma girisimlerinde bulunulmaktadir, Bunlardan beklenen

kazancm elde edilememesi durumunda farkh uygulamalar denenmektedir. Ticari

model acismdan bu temel gerekliligin yerine getirildigi gorulmektedir,

Terminalin tum surecleri yolcunun ahsverisini daha rahat yapabilmesi icin

diizenlemnektedir. Yolcunun tenninaldeki giivenlik, check-in, pasaport kontrolii

gibi surecleri sorunsuz ve hizh bicimde gecebilmesi, ahsverise ayiracagi

zamamn artmasim ve diizgiin moralle alisveristen zevk almasmi saglamaktadir,

Bu durumun bilinciyle isletme yolcunun bu surecleri sorunsuz tamamlamasi icin

ozel caba sarf etmektedir. Ticari gelirler acismdan bilgi sistemlerinin faydasi iki

bicimde ortaya cikmaktadrr. Bunlardan ilki entegrasyondan kaynaldanan

operasyonlarm akicihgi ile sureclerin etkinligidir, Bu sayede hizh, guvenli ve

etkin bir yolcu akisi saglanmakta, yolcunun vergisiz kolayhklarm oldugu

bolume ayiracagi sure artmlmaktadir, Bilgi sistemlerinin diger faydasi ise,

gelirlerin kaydi acismdan olmaktadir, Butunlesik sistemlerle oncelikle havacihk

gelirleri otomasyonla hangi hizmetin, kime, ne kadar sureyle verildigi kayit

altma almmakta ve elle yapilacak kayrtlardaki suiistimal ve hata olasihgi ortadan

kalkmaktadir. Tum tarifeler sistemlere yuklendiginden iicretlendirme otomatik
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yapilmakta ve otomatik faturalar kesilmektedir. Boylece havacihk gelirleri

garanti altma almmaktadir, Ticari gelirler acismdan da cok fazla fuiin kaleminin

oldugu alanlar olarak otomatik ortamda gelirlerin izlenmesi ve komisyon

oranlanmn hesaplanmasi ile yarar ve guvence saglanmaktadir. Bu sayede tam

olarak bir rakam verilmemekle birlikte, toplam ticari gelir miktan ve yolcu

basma elde edilen ticari gelir miktannm TAV yonetiminde DHMi donemine

gore onemli artis kaydettigi belirtilmektedir. Aym zamanda butunlesik bilgi

sistemleri uygulamalan ile verilen hizmetin faturasmm amnda kesilmesi ve aym

gun icinde musteriye iletilebilmesi nakit akisim lnzlandirmaktadir, Elle fatura

kesme islemlerine gore tahsilat onemli olctide one almabilmektedir. Yine alan

tahsis gelirlerinde alamn buyuklugu, konumu, kira suresi, elektrik sarfiyati gibi

degiskenler sisteme tammh oldugundan hem bu isi daha az personelle yapmak

olanakh olabilmekte hem de verilerin guvenilirligi saglanmaktadir. Diger bir

onemli husus ise, bilgi sistemlerinin isletme icin dogrudan bir gelir kalemi

haline donusmus olmasidir, Isletme, kazandigi deneyim ve uzmanhk sayesinde

BT bolumunu BT sirketine donusttirmus ve bunu pazarlar hale gelmistir, Bu

konuda urun sunan buyuk isletmelere gore cok daha ucuz ve havaalanlanna ozel

cozumler sunarak onemli bir gelir yaratilmaktadir.

• Deger odakh yonetimin diger bir gerekliligi olan maliyetlerin azaltilmasi ve

kontrolu icin TAV'da aktif caba sarf edilmektedir. Bu konuda butunlesik bilgi

sistemleri temel faydalardan birini saglamaktadir. Boylece bircok operasyonel

surecin daha az sayida personeIle, daha kisa zamanda, daha az hata ile

gerceklestirilmesi olanakh hale gelmektedir. Isletmenin kurulusundan itibaren

en gelismis teknolojiler uzerinde yogunlasilmasi baslangicta maliyetleri

yukseltmis olsa da isletme maliyetleri acismdan avantaj saglamistir. Isletmenin

kendi kurmus oldugu sistemleri kiralama ile tekrar ve uzun donemli devralmasi

ek yatmmdan tasarruf saglamistrr. Baslangicta disandan saglanan sistemlerin

bazilan, zaman icinde isletme icerisinde gelistirilen sistemlerle degistirilmis ya

da isletmeye ozel sistemler gelistirilerek gereksinimler dogrultusunda mevcut

sistemlerle entegre edilmistir, Bu da yuksek BT yatmm ve gelistirme

maliyetinden tasarruf saglamisttr. Finans ve muhasebe gibi Kurumsal Kaynak

Planlamasi sistemlerinin yogun bicimde kullamldigi birimler icin, bu sistemleri
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btmyede gelistirmek yerine, bu konuda uzmanhgmi karutlamis isletmelerden

satin almak tercih edilmis ve Oracle ile cozum ortakligi yoluna gidilmistir. TAV

Bilisim olarak SITA, Oracle, IBM gibi sirketlerle gelistirilen ortakhklarla da ek

faydalar saglanmaktadir, SITA'mn cozum ortagi olarak BRS sisteminin TAV

havalimanlannda daha ucuza verilmesi saglamrken, aym zamanda bu urtmlerin

sansi yapilarak ek gelir elde edilmektedir. Sistemin genislemeye acik olmasi da

bu konuda onemli olmustur. Ornegin kullamlan Dokiiman Yonetim Sistemi ile

hem sureclerin hizlanmasi, hem yapIIan islemin kayit altma ahnmasi, hem de

personel ve kagrt, haberlesme vb. maliyetlerden tasarruf saglanmaktadir.

Boylece sistem, aym anda yonetsel etkinlik ve etkililik ile operasyonel verimlilik

amaclanna katkida bulunmaktadir, Yine isletmenin TOM Helpdesk programi

terminal operasyonlanndaki aksakhklan en aza indinnelctedir. Anza ve

bakimlann ilgili kisilere en kisa siirede iletilmesi, anzanm hemen giderilmesini

ve maliyet tasarrufunu getirmektedir. Aynca Bina Yonetim Sistemi sayesinde

otomatik kontrolle enerji tasarrufuna olanak saglanmaktadir. Boylece sensorler

tarafmdan ortamdaki isik miktanna gore enerji tasarrufuna gidilmektedir.

Sistemde maliyetlerin azaltilabilecegi potansiyel uygulamalar da mevcuttur.

Ornegin kaynak atamasi icin herhangi bir program kullamlmamakta; kapi,

check-in kontuan vb. kaynaklarm tahsisi elle yapilmaktadir. Bu konuda

bilgisayar programlarmdan yararlamlmasi hem hata oramm azaltacak, hem de

bu konudaki personel aciga cikacaktir, Bu konuda devletten kaynaklanan kisitlar

da mevcuttur. Koprulerle ilgili atamalarda DHMi ile birlilcte cahsilmasi

gerektiginden, bu tiir bir program hazirlanarak kullamlma onerisi DHMi

tarafmdan kabul gormemistir, Bu konudaki eksikliklerin Izmir ve Ankara

projelerinde giderildigi belirtilmektedir. Aynca TAV'm yurtici ve dismda

isletecegi dart havaalamm (istanbul, Ankara, Izmir ve Tiflis) operasyonel ve

finansal anlamda birbirine baglamak icin bir butunlestirme cabasi da

siirmektedir. Bu yolla biiyiik bir maliyet tasarrufu ve operasyonel etkinlik

hedeflenmektedir. Maliyet acismdan diger bir fayda internet, intranet ve

ekstranetlere dayanan ag sistemleri ile saglanmaktadir, internet pek cok isletme

ici ve disi surecte odeme, iletisim, e-ticaret vb. amaclarla tum birimler tarafmdan

kullamlmaktadir. Isletme icerisinde gelistirilen intranetler de surec verimliligine
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katkida bulunmaktadrr. Isletmenin Kalite Bolumtmun hazirladigi tiim silrec

tammlanna burada yer verilmektedir. Isletmenin bazi tedarikcileri ve musterileri

ile arasmda ekstranetlere yer vermesi avantaj saglamaktadir. Ornegin ATO

TAV ve BTA-TAV arasmdaki entegrasyon sonucu gelir ve komisyon bilgileri

otomatik olarak akmaktadir. Havayollanmn ve yer hizmeti isletmelerinin

sistemleri ile tarife bilgilerine yonelik belli bir diizeyde entegrasyon mevcuttur.

THY ile indi-kalkti verilerinin cevrimici TAV sistemlerine akmasmi saglayacak

bir sistem icin cahsmalar siirmektedir. Boylece sistemdeki insan unsuru en aza

inecek ve ucuslann takibinde gozle kontrol, frekans dinleme gibi faktorlerden

kaynaklanan hatalar en aza inecektir. Boylece tescil bilgisinin takibi

kolaylasacaktir. Aynca bu isi yapan personelden tasarruf edilecektir.

• Bilgi sistemlerinin en btiyuk yaran operasyonel anlamda gerceklesmektedir, Her

bir havaalam sureci cok farkli sayida personel, birim ve isletmenin birlikte

sorunsuz islemesini gerektirirken tum havaalam du~iiniildugiinde otomasyonun

onemi daha da netlesmektedir. Giiniimiizde yiiksek yoleu potansiyeline ve

giinliik olarak fazla sayida ucusa sahip havaalanlan iein bilgi sistemleri

olmaksizm operasyonlarm yiiriitiilebilmesi olanakh gbrtllmemektedir.

Herhangi bir bicimde sistemlerin devreden cikmasi dururnunda yedek dururn

planlan olmakla birlilcte, boylesine karmasik bir surecte cok sayida operasyonu

emniyetli bicimde ve zamamnda yurutmek bilgi teknolojileri olmadan

dusunulemez. Kisith sayida, goode birkac ucusa hizmet veren havaalanlan icin

bile tamamen elle yapilan islemlere dayali bir hava tasrmaciligi siireci olanakh

degildir. Dolayisiyla havaalam ve terminal isletmeciligi icin gunumuzde farki

yaratan, sistemlerin mevcut olup olmamasmdan cok butunlesmenin derecesi,

sistemlerin birlikte islerligi ve sistemin gelisime acikhgi olmaktadir. Elbette ki

kucuk havaalanlan icin karmasik ve yuksek duzeyde butunlesmis bilgi sistemleri

yatmmi efektif degildir, Ancalc gunumuzde bircok buytlk havaalanmda

sistemlerin gecmiste kurulmus olmasi nedeniyle birbirinden bagimsiz calistigi

gorulmektedir. Bu da hata olasihgmm ve maliyetlerin katlanarak artmasi

demektir. Dolayisiyla gercek anlamda gelirlerin encoklanarak maliyetlerin en

aza indirildigi deger odakh bir yonetimin temelini bilgi sistemleri

butunlesmesinde aramak gerekmektedir. Bu anlamda TAV'm ticari yonetim
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surecinin temelini, butunlesik bilgi sistemlerine dayah operasyonel sureclerin

olusturdugu gorulmekte ve TAV'm basansmda bu durumun buyuk etkisi oldugu

dtlstmulmektedir. TAV bilisim konusuna ozel onem vermekte ve kendi

sistemlerini gelistirerek bu konuda farkliligmi da ortaya koymaktadrr. Boylece

siirekli gelisim kaydedilmekte ve sistemlerde disa bagunlihk en aza

indirilmektedir. Bu sayede oldukca kisa sayilabilecek bir surede kuresel bir

havaalam isletmecisi olma yolundaki en onemli yetkinliklerden biri olan know

how pazarlama becerisi elde edilmistir, Bu beceri ile guncel teknolojiyle esnek

coziimleri daha uygun fiyatla sunarak bolgesel olarak tercih edilen bir havaalam

bilisim sunucusu haline gelmekte ve kendi gelistirdigi TAMS'l Havalimam i~

Yonetim Sistemi olarak marka haline getirmektedir. Isletmede cahsmalan stiren

bicimsel bir Yonetim Bilgi Sistemi gelistirilmesi ile cok daha basanh bir

uygulama olanakh hale gelebilecektir.



SONDe; VE ONERiLER

Geleneksel olarak karnu hizmeti anlayisryla yonetilmekte olan havaalanlannm

karnu yonetimi ile olan baglan gitgide zayiflamakta ve havaalanlan da serb est piyasa

kosullanna uyum saglamak durumunda kalmaktadir. Gerek gene1 cevreden gerekse

hava tasimacihgi sisteminden kaynaklanan dinarnikler havaalam yonetimi anlayismda

kokten bir degisimi zorunlu kilmaktadir. Dolayisiyla havaalanlannm faaliyet gosterdigi

is cevresi her gecen gun karmasiklasmakta ve havaalam endilstrisinin yapisi bir

donusum gecirmektedir. Bu durum karnu finansman kisitlanndan dolayi havaalanlannm

kendi kendilerini finanse etmeleri geregi seklinde ortaya cikmakta ve havaalanlan icin

artik gelir elde etrnek ve maliyet tasarrufu yapmak yasamsal onem arz etmektedir.

Gelismelere ve beklentilere paralel olarak havaalanlanrun ticari bir felsefe

benimseyerek pazar ve musteri odakh bir yonetim anlayisi gelistirmeleri gerekmektedir.

Diger yandan hava tasimacihgi karnu hizmeti niteligini de siirdiirmektedir. Bircok

durumda havaalanlan bulunduklan yerlesim birimlerinde tekel konumundaki isletmeler

olup, bunlann salt kar odakh isletmelere donusturulmesi, havayoluyla seyahat eden halk

icin asm yuksek fiyatlarnalara neden olma riski tasnnaktadir.

Havaalam yonetimi acismdan cagdas bilgi ve iletisim teknolojilerine dayah bilgi

sistemleri kullammi hem bir arac hem de zorunluluk olmaktadir. Bu cahsma, son derece

karmasik ve belirsizlik duzeyi yuksek is ortammda, ttim taraflann istek ve

gereksinimlerine uygun krvamh bir dengeyi saglamada "bilgi sistemlerinden etkin

bicimde yararlanabilen havaalanz yoneticilerinin deger yaratmayi basarabilecekleri"

tezinden yola cikilarak gerceklestirilmistir. Cahsmada, havaalam yonetiminde gerek

stratejik gerekse taktik ve operasyonel diizeylerde genel olarak bilgi sistemlerinden

yararlarulmasi geregi ortaya konulmustur. Bilgi sistemlerinden butunlesik bicimde

yararlanan bir havaalam terminal isletmesinde gerceklestirilen incelemelerle bilgi

sistemlerinin bu ortarnda ticari anlayisla yonetime, gelirlerin artmlmasi, maliyetlerin

dusurulmesi ve musteri odaklihk acismdan buyuk firsatlar sundugu gorulmustur.

Bunlann yamnda cahsmamn teorik kismmda elde edilen bilgi birikiminden ve

uygularnada yapilan saptarnalardan yola cikilarak bilgi sistemlerinden havaalam

yonetirninde nasil daha etkin bir bicimde yararlamlabilecegi yonunde elde edilen bulgu

ve sonuclara dayah olarak oneriler gelistirilmistir.
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Daha once de belirtildigi gibi isletmelerde bilgi sistemlerinin lie; temel alanda

rolu bulunmaktadir:

• Isletme sureclerine ve faaliyetlerine destek,

• Yonetim kararlanna destek,

• Rekabetci avantaj icin stratejilere destek.

Organizasyon piramidinin ust basamagmda yer alan sistemler organizasyonun

rekabet giiciinii artirmayi hedeflerken, orta basamaginda yer alan sistemler etkinligi, alt

basamakta yer alan sistemler ise verimliligi artirmaya yoneliktirler, Farkli amaclara

hizmet eden ve farkh turlerdeki bilgi sistemleri kullamlarak bu roller yerine

getirilmektedir. Bu baglamda, cahsmada havaalanlannda deger odakh yonetim araci

olarak bilgi sistemleri kullanirm ile elde edilen yararlar bilgi sistemlerinin rollerine

paralel bicimde siralanrms ve bu saptamalara dayanarak isletme ve sektor bazmda

Turkiye.'deki uygulamaya donuk onerilere yer verilmistir:

Havaalanlannda bilgi sistemlerinin en fazla yaran operasyonel anlamda ortaya

koydugu gorulmektedir. Havaalam faaliyetleri bircok alt faaliyetten olusan ve cok farkh

kurulus ve birimin yer aldigi sureclerden olusmaktadir. Bu faaliyetler son derece yogun,

cabukluk ve sureklilik gerelctiren, aym zamanda emniyetli ve etkin bicimde yerine

gerceklestirilmesi gereken faaliyetlerdir. Dolayisiyla faaliyetin gerceklestirilmesinde

bilgi sistemlerinden en list duzeyde yararlamlmasi, faaliyet etkinligi gibi temel isletme

hedeflerinin yam srra, dogru bilgi, emniyet ve dakiklik gibi hava tasimaciligi sisteminin

genel amaclanmn gerceklestirilmesine de olanak saglar. Soz konusu etkinlik gerek

isgucu gerekse islem maliyetlerinden tasarrufla saglanabildigi gibi; aym zamanda

gelirlerin takibi acismdan gelir arnsma olanak saglayarak da gerceklestirilmektedir.

Daha once de vurgulandigi gibi, yiiksek yoleu potansiyeline ve giinliik cok

sayida ueusa sahip havaalanlari icin bilgi sistemleri olmaksizm faaliyetin

stirekliligi olanakh goriilmemektedir. Bu acidan operasyonel anlamda farki yaratan,

bilgi sistemlerinin kullamlmasmdan cok, butunlesik bilgi sistemlerinin kullamlmasi

haline gelmektedir. Havaalam bilgi sistemlerinin asil yaranmn da isletme islevlerinin ve

sureclerinin butunlestirilmesi ile gerceklestirilebilecegi gorulmustur, Boylece i~ yapma

bicimi elektronik ortama tasmmakta; musteriler, tedarikciler, ortaklar vb. tum taraflarla

giivenilir ve hizh iletisim kurma ve i~ yapma olanagi saglanmaktadir.
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Tiirkiye'de havaalanlannda bilgi sistemlerinin operasyonel diizeydeki kullannm

ile ilgili bir genelleme yapmak son derece zordur. Arastirma yapilan isletmede oldugu

gibi Yap-Islet-Devret (YiD) yontemiyle ozel sektor isletimine verilen terminallerde

YiD projelerinin temel hedeflerinden biri olan yeni teknoloji transferi sozlesmeler

geregince yerine getirilmektedir. Diger yandan kill odakh ticari isletmeler olmalan ve

belirlenmis gorece kisa isletim doneminde getirilerini encoklamak arzulan bu

isletmeleri, dogal olarak yeni ve gelismis teknoloji arayislanna yoneltmektedir. Bu

etkenlerden dolayi Tiirkiye'nin yolcu sayisi ve bunun sonucu olarak gelirler acismdan

en ust siralardaki havaalanlarmda bilgi sistemleri kullamrm cok daha yaygmdir,

Ancak ulkemizdeki havaalanlan arasmda son derece buyuk bir gelismislik farki

bulunmaktadir. Tiirkiye'de hava tasrmaciligi talebi halen olmasi gereken duzeyin cok

altmda olup; havaalanlannm buyuk bolumu kapasitesinin cok altmda yolcuya hizmet

vermektedir. Tiirkiye'deki bircok havaalam icin, birim maliyetlerin yuksekligi ve birim

gelirlerin du~Uklugu nedeniyle deger odakh yonetimin temel gereklerinden biri olan

operasyonel etkinlik ve verimlilikten soz etmek gereksiz bir cabaya donusebilmektedir.

Bununla birlikte, ulkemizde ozellikle 2003 yilmda ichatlarda yasanan serbestlesme ve

bilet fiyatlarmdaki dususten soma hava tasimacihgma olan talep hizla yukselmekte ve

atil durumdaki havaalanlan icin yeni firsatlar ortaya cikmaktadir. Ticarilesme ve deger

odakh yonetim yalruzca ozel sektor isletiminde gerceklesebilecek bir uygulama olarak

algilanmamahdir. Manchester Havaalanz orneginde oldugu gibi kamu sahiplik ve

isletiminde son derece basanh havaalam deger odakh yonetim uygulamalan da

bulunmaktadir, 'Dolayisiyla kamuya ait havaalanlannm etkin ve verimli yonetiminin

saglanmasmda da bilgi sistemleri bir yonetim araci olarak yepyeni firsatlar sunmaktadir,

Bu siirecte bilgi sistemlerinden mevcut kaynaklardan en etkin bicimde yararlanmada yol

gosterici ve havaalanlan arasmdaki gelismislik farkimn giderilmesinde kolaylastinci

olarak yararlamlmasi, Turk Hava Tastmactligi endiistrisi icin onemli avantajlar

saglayacaktir, Boylece operasyonel sureclerin iyilestirilmesi ile karhhk ve kalite gibi

amaclar da kamu havaalanlannm bir gercegi haline gelebilecektir. Bilgi sistemlerinin

kullamrm kamu kaynaklarmm gitgide azaldigi bir ortamda insan, para, zaman gibi

ulkemiz kosullannda cok daha etkin kullamlmasi gereken girdilerden en fazla ciktmm

elde edilebiImesine olanak saglayacaktir,
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Gunumuz havaalam isleticileri icin isletme bilgi sistemi buttmlesmesinin bir

sonraki asamasi, havaalam btmyesindeki tiim faaliyetleri ve hava tasimacihgimn diger

elemanlanm bir araya getiren bir btlttmlesme tasanrm olmahdir. Boylece isletme ici

bilgi akismm buttmlesmesinin getirmis oldugu yararlar hava tasimacihgi endiistrisi

capmda yaygmlasabilecektir. Havacihk kuruluslanmn ilgili surecleri, hava trafik

kontrol, giivenlik, gumnik-gocmenlik islemleri, terminal isletme, apron ve ramp

surecleri gibi havaalamndaki tiim faaliyetleri surec bazmda butunlestiren ve birimler

arasmda otomatik bilgi akisma olanak veren alt sistemlerin kendi iclerindeki bilgi

akismi da etkin hale getirecektir. Bu sekilde bilginin ve bilgi sistemi mimarisinin

bttttmlestirilmesi ile hava tastmactligtnda hizmet butunlesmesi saglanarak temel amac

olan emniyetli ve etkin tasimacihk gerceklestirilmis ve musteri memnuniyeti saglanmis

olacaktir.

Hava tasimacihgi, bilgi sistemlerinin ilk olarak ve yaygm bicimde kullamldigi

sektorlerden biridir. Bircok sektore son yillarda giren bilgisayar teknolojisi 1950'lerden

beri bilgisayarh rezervasyon sistemleri ile hava tasimaciligma ve musterilerine hizmet

vermelctedir. Hava tasimacihgmm emniyet, guvenlik ve maliyet kisitlan ateden beri

yuksek teknoloji degisim hizim gerelctirmekte iken, gunumuzde bunlara rekabette

ayakta kalmamn geregi olarak musteri memnuniyeti ve hizmette fark yaratma da

eklenmistir. Bilgi teknolojileri hava tasimaciligi icin bu amaclara ulasmada musterinin

bilgilendirilmesi, siparis ve rezervasyon kolayhklan, tamamlayici veya Iuks hizmetlerin

sunumundaki kolayhklar gibi bircok avantaj vaat etmektedir. internet ve web siteleri

aracihgryla yolcular ucak bileti arastirma, rezervasyon ve satin alma islemlerini

gerceklestirebilmekte, ucuslanyla ilgili her turlu bilgiyi amnda takip edebilmelcte, ucus

oncesi vergisiz urtm siparisi verebilmektedir. Bunun yam sira havaalanlanna eristikleri

anda ya da yolda ucuslanyla ilgili gecikme olup olmadigi, islemlerinin yapilacagi

check-in bankosu numarasi gibi bilgiler mobil telefonlanna kisa mesaj olarak

iletilebilmektedir. Yolcular elektronik bilet alabilmekte, havaalanmdaki otomatik kendi

kendine hizmet sistemleriyle kendi check-in islemlerini yapabilmekte ve hatta

havaalanma gelmeden otelden internet uzerinden check-in yaptirabilmektedir, Her seyin

seffaflastigi bu ortamda musteri icin en ulasilabilir, en kolay ve dusuk fiyath hizmeti

sunan ve aym zamanda bu hizmette fark yaratan havacihk isletmeleri basanh

olmaktadirlar,
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Bilgi sistemleri aym zamanda hava tasimacihgmm tasidigi uluslararasi olma

niteligi acismdan da onemlidir. Bircok farkh otorite ve isletme ile iletisim ve bilgi

alisverisinin standartlastmlmasi, kolaylastmlmasi, hizlanmasi gibi faydalann elde

edilmesinde bilgi sistemleri kullammi bazi durumlarda kolaylastmci arac olurken, bazi

durumlarda ise zaman faktorunden dolayi isin yapilma bicimi haline gelebilmektedir.

Uluslararasi gelismelere uyum saglayabilmek bilgi sistemleri ile olanakh hale

gelmektedir. Kuresel havayolu tasiyicilanrnn sunmus olduklan hizmet kolayliklan

hizmet verilen tum havaalanlarmda benzer teknoloji ve sistemleri gerektirmektedir.

Ornegin e-bilet uygulanabilmesi icin ucusta yer alan tum havayollarmda e-bilet

islemlerinin yapilabilmesi ve havaalanlanmn da buna uygun kolayhklarla donatilnus

olmasi gerekmektedir. Aym zamanda gunumuzun kiiresel ve sik seyahat eden yolculan

da farkh havaalanlarmda alnus olduklan hizmetleri digerlerinde de talep eder hale

gelmislerdir. Bu ortamda Ortak Kullammh Terminal Donarumi (CUTE), Kendi Kendine

Check-in (Self Service Check-in), Ortak Kullammh Kendi Kendine Hizmet Sistemleri

(CUSS) gibi sistemler bir havaalamndaki surecleri butunlestirmenin yam srra ucusla

ilgili cografi olarak dagnuk tum noktalar arasmdaki baglantiyi saglamada da rol

oynamaktadir. Bagaj isleme sistemleri cok sayida bagajm kisa siirede ve otomatik

olarak bilgileri kaydedilerek dogru ucaklara yiiklenmesini ve kayip bagaj sayismm

azalmasmi saglarken; bagaj eslestirme sistemleri ise ucaga binen yolcuyla bagaji

eslestirerek hem musteri memnuniyeti hem de giivenlik amacma hizmet etmektedir.

Bunun yamnda uluslararasi kuruluslann giivenlik olcutlerine uygun elektronik

patlayrci ve patlayici diizenek kontrol sistemlerinin olmayisi, giivensiz olarak

nitelenerek havayollannm 0 havaalamna UyU~ yapmamalarma neden olabilmektedir. Bu

sistemlerin kurulmasi ile hem havaalammn guvenligi uluslararasi standartlar diizeyine

yukseltilmis hem de havaalanlarmda yolculan rahatsiz eden X-Ray cihazi odakh

giivenlik aramalan da azaltilabilmektedir, Boylece terminal sureclerinin hizlanmasi ile

havaalanlanmn ticari gelirlerini artirabilmeleri de olanakhdir. Pasaport islemlerinin

elektronik ortama tasmmasi ve biyometrik teknoloji gibi diger havaalam sistemleri ile

entegrasyonu da havaalanlarmda surecleri hizlandirarak musteri memnuniyetini artirma,

giivenlik seviyesini yiikseltme, ticari gelirleri artirma gibi yeni avantajlar sunmaktadir.

Eshavaalaru kavrami, bugiinden baslamak suretiyle gelecegin vazgecilmezi

olmaya dogru ilerlemektedir. Bu konuda IATA'mn e-bilet, barkodlu boarding karti,
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ortak kullarumlt kendi kendine hizmet uygulamalarz, bagaj islemlerinde radyo frekansli
tanimlama ve elektronik kargo uygulamalanndan olusan Simplifying the Business (8tH)

yaklasnm endustri capmda isbirlikci, hizli, kolay ve butunlesmis elektronik bir

havaalam sureci olusturmayt hedeflemektedir. Turkiye'de de havaalanlan, havayollan,

yer hizmeti kuruluslan ve diger kuruluslann havaalam sureclerini gelismelere uygun

hale getirmede yol haritasi belirlemeleri gerekmektedir.

Turkiyedeki burokratik uygulamalann coklugu ve sistem elemanlan arasmdaki

esgudum sorunlan, hava tasnnacrligi endiistrisindeki bircok olumsuzlugun temel nedeni

olarak gorulmektedir. Tum siirec elemanlanm butunlestirecek bir bilgi akisi havaalam

isleticileri ile havayollan, resmi kuruluslar ve diger birimlerin karsihkli taleplerinin

karsilanmasmda yiiksek luz, dusuk maliyet ve tam dogruluk gibi bircok fayda

getirecektir. Tum sistem elemanlannm bilgi teknolojisi ile l~ sureclerini

buttinlestirmeleri endiistri capmda daha luzh, guvenilir, maliyet etkin ve kolay

erisilebilir bir hava tasnnacihgi siirecine onculuk edecektir. Bu da hem mevcut

musterilerin turn sistemden memnuniyetini artiracak, hem de kolaylastmct etkiyle

olusacak imajla potansiyel musterileri yolcu haline getirecektir.

Kalkmma planlarmda da vurgulanan Turk hava tasimacihgmda sektor bazmda

esgudum eksikliginin en bariz ornegi, gecmiste bir havaalam planlamasi icin gerekli her

turlu teknik, ekonomik, finansal, cevresel vb. kosullar analiz edilmeden, neredeyse her

ile bir havaalam yapilmasi seklinde yasanrmstir. a gunku bilgi eksikligi ve esgudum

eksikliginin olumsuz sonuclan, bugiin etkin ve verimli olmaktan uzak bir ulusal

havaalam sistemi olarak etkisini stlrdurmektedir. Tum sistem bazmda bilgi akismi

kolaylastiracak ve isler hale getirecek btrtunlesik bir bilgi sistemi hem sistem olarak

Turk hava tasimacihgmm hem de alt sistemlerinin etkinligini artiracaktir. Stireclerin

kolaylasmasi, seffaflasmasi ve piyasa degiskenliginin etkilerinin daha kolay kontrol

edilebilir hale gelmesiyle de yerli- yabanci yatmmcilann sektore girisi kolaylasacaktir.

Bilgi sistemlerinin isletmelerdeki diger bir rolu de yonetsel etkinligi saglamaktir.

Butunlesik bilgi sistemleri ile yoneticiler icin surecin biitiiniinii gormek ve bir akis

siireci seklinde olayi butunlestirerek darbogazlan kisa siirede tammlamak olanakli hale

gelmektedir. Ancak isletmede bicimsel bir yonetim bilgi sistemi kurulmasmm da onemi

aciktir, Havaalanlan operasyonel sureclere yogunlasarak yonetsel faaliyetlerde
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yoneticilere destek saglayacak iyi cahsan bir yonetsel bilgi ve raporlama akis sistemini

ihmal etmemelidir. i~ ortammm karmasiklrgi, karar surecindeki degiskenlerin coklugu

ve surekli devinimi dikkate ahndigmda, etkin bir yonetim bilgi sistemi havaalanlan icin

belki de diger isletmelerin bircoguna gore cok daha oncelikli bir yatmm olarak ele

ahnmahdir.

Stratejik anlamda uygulamada havaalam bilgi sistemlerinden cok daha etkin

bicimde yararlamlmasi gerektigi gorulmustur. Bu acidan kuresel rekabet ortammda

isletme icin farki yaratacak olan alt ve orta yonetim diizeylerinde bilgi sistemlerinden

yararlanmamn yam sua, bu anlayisi stratejik duzeye tasimalandrr. Bu kapsamda

bicimsel karar destek sistemleri, list yonetim destek sistemleri ve uzman sistemler gibi

isletme stratejilerinin belirlenmesinde ve uygulanmasmda tist duzey yoneticilere destek

saglayacak sistemlere onem verilmelidir. Bu sistemlerden elde edilecek oz bilgiler ve

yonlendirmeler ycgun list duzey yoneticilerinin kararlanndaki etkinlik ve etkililigi

artiracaktir, Giinilmiiz havaalam yoneticileri teknolojiyi yonetme ve kullamna

becerisine sahip ve bu teknolojiyle karmasik ve rekabetci is ortammda karar almada yon

gosterecek bilgiye erisme araci olarak kullanabilen teknoloji liderleri olmak

durumundadir. Bir uretim faktoru olarak bilginin elde edilmesinde verilerin saglanmasi,

islenmesi ve karar surecinde kullamlabilir hale getirilmesi surecini gerceklestiren bilgi

sistemleri yoneticinin en onemli araclanndan biri haline gelmektedir. Ticarilesme,

ozellestinne ve kuresellesme surecleri ile karakterize yeni havaalam yonetim anlayisi

havaalam yonetimini de elektronik isletme yonetimine donusturmektedir. Havaalam

isleticileri gunumuzde aym anda cografi olarak birbirinden uzak havaalanlanni etkin

bicimde yonetmek durumundadir. Bugunun i~ ortammda uluslararasi bir isletme haline

gelebilmek bilgi sistemlerini kullanmaksizm son derece zor, hatta olanaksizdir.

Dolayisiyla kiiresel isletmeye donusumu hedefleyen havaalam isleticileri icin yatmm

yeri secme, ihaleleri izleme, yapim sureclerini yerinden yonetme, gerceklestirdikleri

isbirligini yonetme, onemli toplantilan; ornegin videokonferans/ telekonferans gibi

yontemlerle uydu ya da internet iizerinden yapma gibi uygulamalar zorunlu hale

donusmektedir. Boylece bulunulan yerden dimyanm herhangi bir yerindeki yatmmla

ilgili tum gelismeler izlenebilmekte, hizmet sunumu kolaylasmaktadir.

Arastirma yapilan isletmede de goruldugu gibi bu durumun uygulamalan

mevcuttur. Ag uygulamalarma dayah bilgi sistemleri yardimiyla yoneticilerin baska
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sehirdeki veya baska illkedeki havaalam insaatmi canli olarak izlemeleri ya da bu islerle

ilgili finansal bilgilere ulasmalan olanakhdrr. Turk hava sahasmm guvenilirliginin

siirdiiriilmesi, tiim hava trafik hizmetlerinin tek bir merkezden yonetimi ile hava

trafiginde gecikmelerin onlenmesi ve uluslararasi standartlara gore gecikmenin en az

seviyede tutulmasi amaciyla, DHMi tarafmdan "Turkiye'deki ATM Kaynaklarmm

Sistematik Modernizasyonu - SMART" projesi gelistirilmistir. Bu sistem hava trafik

hizmetleri acismdan Havacihk Bilgi Sistemi Otomasyonu ve Avrupa Veri Tabanma

entegrasyonunu saglamaktadir. Benzer uygulamanm DHMi'nin isletme yonetimi icin de

kurulmasi ve ozel sektor isleticilerinde oldugu gibi, merkezi isletimdeki kamu

havaalanlannm bilgi sistemleri ile butunlestirilmesi, bu havaalanlannm yonetsel

etkinligi acismdan buyuk faydalar saglayacaktir. Bilgi sistemleri aym zamanda

havaalam isleticilerini denetleme ve sektoru duzenleme otoritesi konumundaki DHMi

icin bu gorevini yerine getinnesinde de seffafhk, elektronik olarak tum verilere

ulasabilme ve etkin denetim olanagi gibi bircok avantaj sunmaktadir,

Havaalanlan icin butunlesik bilgi sistemlerinin isletme yonetiminde ozellikle

yen ve bilginin elde edilmesi ve kullannnmda buyuk yararlar saglamaktadir,

Dolayisiyla bu sistemler actk bilgi olarak nitelenen bilginin islenmesinde yoneticilere

yardimci olmaktadir. Giiniimiiziin rekabetci i~ dunyasmda farki yaratmak isteyen

havaalam yonetimlerinin acik bilgi yamnda ortUlii bilginin de elde edilmesine

odaklanmalan gerekmektedir. Bu acidan havaalam butunlesik bilgi sisteminin yalmzca

bir merkezi operasyonel veri tabam cercevesinde butunlestirilmesi ve depolanmasi ile

yetinilmeyip, bir veri amban ya da isletmeye uygun baska sistemler kullamlarak eldeki

verilerden anlamh sonuclar cikanlmasi gerekmektedir. Dolayisiyla rekabette one gecme

ve elde edilecek degeri en ust duzeye cikarma amach bir havaalam yonetimi anlayisi

icin bilgi temel hedef olmahdir, Bu sekilde tiim stratejik kararlar icin temel olusturacak

bir rekabet giicii elde edilebilir. Cunku teknolojinin taklit edilmesi her zaman olasidir.

Ancak teknoloji yardnmyla elde edilecek entelektuel sennayenin taklit edilmesi guctur,

Ttlrkiye.'deki kamu isletmeleriyle ilgili bircok problemin kaynagmda yonetsel

etkinlik ve etkililik ile liderlik sorununun yer aldigi gorulmektedir. Havaalanlannda da

geleneksel yaklasimla yonetim, kamu kaynaklanmn israfi ve yetersiz ekonomik,

finansal ve operasyonel performansla sonuclanmaktadir, Isletme ve sektor bazmdaki

saghkh bilgi akisi hem havacihk isletmelerinin yoneticileri hem de duzenleyici ve
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denetleyiei otoriteler acismdan belirsizlik ve karmasayi azaltarak daha fazla degiskenin

goz online almabildigi, daha etkili kararlara onculuk edeeektir.

Bilgi ve iletisim teknolojileri diger bircok sektorde oldugu gibi havaalam

endustrimizin de yapismi degistirmektedir. Daha tieari olabilmek icin, yonetimdeki

"paylasimci" yaklasim sayesinde daha fazla bilgi ve iletisim teknolojisine yonelimle

birlikte, tiim etkilesenlerle daha yakin iliskili, daha seffaf bir sektor yapisr ortaya

cikmaktadrr. Bilgi sistemleri sayesinde pazann ve rakiplerin izlenmesi ve degisimlere

amnda tepki verilebilmesi daha kolay hale gelmektedir. Aym zamanda bu teknolojilerle

isletme ve musteri birbirine iyiee yakmlasmakta ve aracilar ortadan kalkmaktadir,

Bugunun tatmin edilmesi gtic miisterileri pazarlama bilgi sistemleri yardnmyla

izlenmekte, kayitlan tutulmakta ve daha kisisellestirilmis bir hizmet sunumu ile elde

tutulmaya cahsilmaktadir. Bilgi ve iletisim teknolojileri yeni ve potansiyel musterilere

ulasmada da bircok firsat sunmaktadir, Hava tasimacihgmda ozellikle ag

teknolojilerinden pazarlama amaciyla yararlarulmasi, Turkiye'de daha once hie ucus

yapmarms ve hava tasimacihgim ulasilmaz gorebilen insanlar icin hava tasnnacrhguu

daha anlasihr ve ulasilabilir hale getirerek talep yaratacaktir.

Vurgulanmasi gereken bir diger nokta, deger odakh bir havaalam yonetiminin

basansmda tist yonetim basta olmak uzere tum isletme yonetici ve cahsanlannm bilgi

ve teknoloji odakh bir felsefe benimsemeleridir. Bugunun i~ dtmyasmda surekli

gelismeye ve ogrenmeye acik bir iirgiit kiiltiirii yaratilmasi ve surekli olarak islerin

"nasil daha iyi hale getirilebilecegi" tum uyelerin misyonu olmak durumundadir. Bu

misyonda bilgi sistemlerinin amac degil, arac olduklan fikri benimsemnelidir. Onemli

olan buyuk miktarda teknoloji yatmmlan yapmak degil; isletme icin gercekten yararh

olacak duzeyde ve nitelikteki bilgi teknolojilerine yatmm yapmak ve organizasyon

capmda benimsetmektir. Her havaalam yonetimi kendi istek, gereksinim ve hedeflerine

gore bilgi sistemi yapisim planlamah, tasarlamah ve hayata gecirmelidir,

Bilgi sistemleri havaalam endustrisinin yapisuu derinden etkilemekte ve

havaalanlanm elektronik isletmelere donusturmektedir. Bu siirecte, havaalam

yoneticilerinin yeni ekonominin gereklerine ve hava tasunacihgi endustrisinin degisen

yapisma hizla uyum saglamalan ticari basanlanru da pekistirecektir.
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EKI

HAVAALANLARINDA DEGER ODAKLI YONETiM ARACI OLARAK BiLGi
SiSTEMLERiNiN KULLANILMASI iLE n.cn.t ARA~TIRMA- I

Isletmenizdeki yonetim bilgi sistemi uygulamalanmn arastmlmasi amaciyla hazirlanrms
olan bu gorusme fonnu bir doktora tezinin uygulama bolumunde kullanilacaktir. Arastirma
kapsammda ticari havaalarn yonetiminde bilgi sistemlerinden nasil yararlamldigi ve bu
sistemlerin isletme yonetimine etkileri ortaya konulmaya cahsilacaknr. Arasnrmarmz
gorusmeler isrgmda belirlenecek yonetim bilgi sistemlerinin aynntih analizi seklinde iki asamah
olarak planlanmistir.

Arastirmanm ilk asamasmi olusturan bu gorusme formundaki kisisel bilgiler ve isletme
ile ilgili bilgiler hicbir sekilde baska bir amacla kullarnlmayacaknr, Asagida arastirma
kapsammm simrlandmlmasi acismdan Yonetim Bilgi Sistemleri ile ilgili kisa bir aciklamaya
yer verilmistir, Havacihk ve bilim diinyasma bu yolla saglayacagunz katkilanruz, ayirdigimz
cok degerli zamanmiz ve yardunlanmz icin tesekkiir ederim. Saygtlanmla.

Ars, Grv. Ferhan KUYUCAK
Anadolu Universitesi
Sivil Havacihk Yiiksekokulu
Sivil Hava Ulasnrma Isletmecilfgi Bdltimti
26470 EsKiSEHiR

6nbilgi:

Giiniimiizde yasanan luzh ve genis etkili degisim, isletmelerin yapismi ve isleyisini
derinden etkilemektedir. Isletmeler bilyildiikce i~ siirecleri karmasiklasmakta, iirlin cesitliligi
artmakta, rakiplerin sayisi cogalmakta hatta farkh sektorlerden isletmelerle rekabet etIneleri
gerekmektedir. Yoneticilerin temel islevi olan karar alma faaliyeti, bu gelismeler karsismda
degiskenlerin cok daha fazla oldugu bir ortamda cok daha karmasik ve zor bir bicim almaktadir.
Dolayrsiyla giiniimiiziin yoneticisi icin bilgi ve iletisim teknolojilerinin avantajlanna dayah bilgi
sistemlerinin kullanilmasi artik yalruzca bir gereksinim degil, ayru zamanda bir zorunluluktur.

Bilgi teknolojisi terimi ile verilerin derlenmesi, depolanmasi, islenmesi ve iletilmesi
arnaciyla kullamlan her tiirlii yazilun, donamm ve uygulamalar ifade edilmektedir. Bilgi sistemi
ise cok daha genis bir icerige sahip olup; donanun, yazihm, insan kaynagi ve veri yonetimi
6gelerinden olusan bir yapiyi ifade etmektedir. Yiinetim Bilgi Sistemi (YBS), isletme
kaynaklarmm etkili ve verimli bir sekilde kullamlmalanm ve bir biitlin halinde cahsmalanm
saglamak iizere, planlama, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerinde gereksinim duyulan finansal
ve finansal olmayan bilgilerin yonetimin tiim diizeylerine, zamanmda, yeterli ve dogru olarak
iletilmesi icin olusturulan karmasik bir sistem seklinde tarnmlanmaktadir.

Islettnelerde bilgi sistemlerinin iiS; temel alanda rolu bulunmaktadir. Bunlar, isletme
siireclerine ve faaliyetlerine destek, yonetim kararlanna destek ve rekabetci avantaj icin
stratejilere destek seklinde ifade edilebilir. Farkh amaclara hizmet eden ve farkh tiirlerdeki bilgi
sistemleri kullarularak bu roller yerine getirilmektedir. Maliyetleri azaltmak, iiriin/hizmet
kalitesini artirmak, yerinde ve dogru kararlan desteklemek, islem siirelerini azaltmak gibi
amaclarla bilgi sistemlerinden yararlamlmaktadrr.

Yonetim diizeylerine gore bilgi sistemlerini islem diizeyli, alt yonetim diizeyli, orta
yonetim diizeyli ve list yonetim diizeyli bilgi sistemleri seklinde ele almak miimkiindiir.
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Temel isletme islevlerine paralel olarak da bilgi sistemleri bes bashk altmda
incelenebilir. Bunlar:

• Uretim (operasyon),
• Pazarlama,
• insan kaynaklan,
• Finans ve
• Muhasebe bilgi sistemidir.

Tiirlerine gore ise bilgi sistemlerini alti bashk altmda e1e almak mtlmklindtir. Bunlar
asagida kisa aciklamalanyla birlikte siralannnsnr.

• KaYltJVeri Isleme Sistemleri - vis: Isletme faaliyetlerinin surdurtllmesi icin gerekli
gunluk rutin islemleri gerceklestiren ve kaydeden sistemlerdir. Bu tiir sistemler, basit ve cok kez
tekrarlanan aritmetiksel ya da mantiga dayah hesaplama yoluyla bilgi uretilmesini ve Iiretilen
bilgilere dayanarak programlanabilir bir dizi karar almmasim ve cok sayida bilgi formu
tlretilmesini gerekli kilan uygulamalar icin gelistirilmistir.

• Yonetim Bilgi Sistemleri - YBS: Yiinetim bilgi sistemleri terimi genel olarak bilgi
sistemlerinin isletmecilikte ve yonetimde kullannnmi inceleyen bir cahsma alamm ifade
etmesinin yam sira bir isletmenin yonetim seviyelerine hizmet eden bilgi sistemlerinin ozel bir
tiirtinii de ifade etmektedir. Bu acidan ele ahndigmda, ydnetim bilgi sistemleri, planlama,
iirgiitleme, yiineltme ve kontrol islevlerini yerine getiren ybnetim seviyelerine rutin iizet ya da
istisnai raporlar saglayan bilgi sistemleri olarak tantmlanmaktadtr. Bu diizeyde elde edilen
bilgiler orta dtizeydeki yoneticilere, giinliik faaliyetlerden cok haftahk, ayhk ve yilhk olarak
raporlamr. Bu raporlar genellikle analitik ozellikleri snurh, ozet ve karsilastmlabilir ozellikte ve
bilgi iizerinde odaklanmis bulunan; alt ve orta diizey yoneticilerin faaliyetlerini destekler
niteliktedir.

• Karar Destek Sistemleri - KDS: Karar destek sistemleri, karar alma durumunda olan
yoneticilere, karar ve analiz modelleri (matematik ve istatistik teknikler), bilgi, hesaplama,
karsilastirma destegi saglamak suretiyle belirsizligi azaltmak, secenekler gelistirrnek,
secenekleri karsrlastirmak, gerekli her tilrlil analizi yapmak amactyla gelistirilen bilgi
sistemleridir. Karar destek sistemlerinde bilgisayar sistemi, daha cok yapisal nitelikteki
problemlerin cozumunu destekler, yoneticiler ise kendi muhakeme giicleri ve sezgileri
yardumyla yapilan analizleri yorumlayarak yaptsal nitelik tasunayan problemleri cozmekle
sorumludurlar.

• Ofis Otomasyon Sistemleri - OOS: Ofis otomasyon sistemleri, verileri elektronik ofis
iletisimi formunda toplayan, isleyen, saklayan ve iletimini saglayan bilgi sistemleridir. Bu
sistemlerde bilgisayarlar basta olmak iizere yazici, tarayici, sunum araclan gibi bilgisayar
destekli arac-gerec, cesitli yazrhm ve paket programlar, e-posta, internet, intranet, telefon
sistemleri, faks gibi iletisim araclan, fotokopi makineleri, kelime islemciler gibi cikti alma ve
belge cogaltma araclan kullanilmaktadir.

• Ust Ydnetim Destek Sistemleri - uvos. Kritik kararlann almmasmda yoneticilere bilgi
saglayan, bilgisayar temeline dayah bir sistemdir. Sisteme organizasyon ici ve disi tum veriler
yiiklenmistir. Bu veriler, genellikle ileri grafik ve iletisim teknolojileri aracthgiyla yoneticilerin
yapilandmlmarms kararlarma destek olmak amaciyla iletilir. Bu sayede iist kademe yoneticileri
isletrnenin 0 anki durumu hakkmda istedikleri tiim bilgileri kisa slirede elde edebilirler.

• Uzman Sistemler - us: Yan yapisal problemlerin coztlmlenmesinde yoneticilere verdigi
onerilerle yardimci olan, bir veya bird en fazla uzmamn ozel bilgisini ve deneyimlerini iceren
bilgisayar tabanh sistemlerdir. Bu sistemler, uzmanlar tarafmdan hazirlanan kurallan iceren ve
bilgisayara dogrudan sorulan sorulara yamt vererek oneriler sunabilir, aciklamalar yapabilir.



319

GORfJ~ME FORMU

L Ki$isel ve Mesleki Bilgilerle ilgili Sorular

1. Unvarumz? .

2. Uzmanlik alammz? .

3. Mezun oldugunuz okul/bolum adi?
D Ortaogretim .
D Onlisans .
D Lisans .
D Lisansustu .

4. Kac yildir bu meslegi yapiyorsunuz? .

5. Kac yildir bu isyerinde cahsiyorsunuz? .

6. Hangi bolumde gorev yapmaktasmiz? .

7. Isletme icerisindeki pozisyonunuzu nasil tammlarsimz?

Ust Diizey
Yonetici

D

Orta Diizey
Yonetici

D

Alt Diizey
Yonetici

D

Diger (belirtiniz)

D .

IL Bilgi Sistemleri Uygulamalart ile ilgili Sorular

1. Bolumunuz asagida belirtilenlerden hangisinin kapsammdadir?
D Uretim (Operasyon)
D Finans
D Pazarlama - Sans
D Muhasebe
D Insan Kaynaklan
D Diger (belirtiniz):

2. Bolumunuz faaliyetlerinin gerceklestirilmesinde asagidaki hangi bilgi ve iletisim
teknolojisi araclanndan yararlanmaktasimz? Lutfen kullarnm sikhgma gore
siralayarak belirtiniz.
D internet kullanirm
D intranet kullammi
D Ekstranet kullanirm
D Elelctronik veri degisimi
D Diger (lutfen belirtiniz):
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3. Bilgi Teknolojisi araclanm en cok hangi amacla kullamyorsunuz?
D Internette arama
D Haberlesme
D Bilgi ahsverisi
D Siparis alma-verme
D Pazarlama-Satis
D Finansal islemler
D Dosya transferi
D Toplanti ve videokonferans
D Egitim
D Musteri iliskileri
D Tedarikcilerle iliskiler
D Diger (lutfen belirtiniz):

4. Lutfen bolumunuz faaliyetlerinin gerceklestirilmesinde yararlandrguuz bilgi
sistemlerini belirtiniz.

5. Bilgi sistemlerini en cok hangi kararlarda kullaniyorsunuz? Ornek verebilir
misiniz?

D Yapisal - uzun vadeli

D Orta vadeli

D Operasyonel -lasa vadeli

6. Isletme icinde bilgi sistemleri ile ilgili herhangi bir egitim aldmiz nu? Nedenini
belirtiniz.
D Evet .
D Hayir .

7. Bolumunuzdeki bilgi sistemlerinin kullammi uzmanhk gerektirmekte midir?
Nedenini belirtiniz.
D Evet .
D Hayir ..
D Bazilan (lutfen belirtiniz) .
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8. Liitfen bilgi sistemlerinin havaalam faaliyetlerinin gerceklestirilmesine katkismi
asagidaki secenekler acismdan siralayarak degerlendiriniz.

o Verimlilik (Belli iiretim faaliyetleri icin ciknlar ile girdiler arasmdaki oran)

o Etkinlik (Uretim snreci sonunda elde edilen l(tktmm, elde edilmesi beklenen standart ciktiya oraru)

o Etkililik (Belirli bir donem sonunda baslangicta herhangi bir bicimde tammlanrrus amaclara ulasabilme derecesi)

o Karhhk (Belirli bir donem sonunda elde edilebilen kann bu donern boyunca kull arnlan sermaye degeri toplamma oraru)

o iktisadilik (Belirli bir donem sonunda elde edilen sans hasilatmm bu donem boyunca yapilan harcamalarm toplamma
orarn)

o Mtisteri memnuniyeti

o Rekabet edebilirlik

o Stratejik planlama

o Biiyiime

o U«U~ ve Yer Emniyeti

o Giivenlik (Tcror, tehdit ve asayisle ilgili]



D Dakiklik

D Havaalam yonetimi ile havayolu ve diger havacihk elemanlarmm entegrasyonu

D Maliyet tasarrufu

D Gelir artist

D Yenilikcilik

D Talep Y6netimi

D HIZ

D Giivenilirlik ve seffaflik

D Diger (varsa siralayarak aciklaymiz)

322
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IlL Bilgi Sistemlerinin Etkililigi ile jlgili Sorular

Havaalam isletmeciligi icin bilgi sistemlerinin onemini ve havaalam faaliyetlerinin
gerceklestirilmesinde bilgi sistemlerinden nasil yararlamlacagun belirlemek mere
olusturulan asagidaki onermeleri lutfen yamtlayimz,

Bilgi sistemlerini kullanmak; .....

Kesinlikle
Kanhyorum Karursizrm Katrlrruycrum

Kesinlikle
Kauhyorum Kanlrmvorum

1 lsletmenin i~ yapma bicimini olumlu yonde dcgistirir.
2 lsletmenin rekabet gucunu artmr vc stratejik avantaj

saglar.
3 Belirlenmis isletme amaclanmn gerccklestirilmesini

saglar.
4 Diger organizasyonlarla yararli baglannlar

kurulmasmi kolaylastmr.
5 lsletmenin guvenilirligni ve itibanru artinr.
6 Mnsteri iliskilerinigelistirir;
7 Musterilere yeni urnn/hizmet sunulmasma olanak

saglar.
8 Musterilere daha iyi urun/hizmet sunulmasinaolanak

saglar.
9 lsletmenin degisime cok daha hizlt uyum

gostermesine olanak saglar.
10 Stratejik planlama icin yonetim bilgisini gelistirir.
11 Verilerin/raporlarm guncellenerek lnzh bicimde

tekrar kullarumma olanak saglar,
12 Bilginin daha azlu bicimde ve daha iyi bir formatta

sunulrnasma olanak saglar.
l3 Bilgi taleplerinin esnekligini artmr.
14 Bilgiye cok daha kolay ulasilmasnu saglar.
15 Bilginin dogrulugunu ve guvenilirligni artmr,
16 Bilgi crktismm hacminde artrs saglar.
17 Yonetirn kontrolu icin daha fazla bilgi saglar.
18 Operasyonel kontrol icin daha fazla bilgi saglar,
19 lsguounde azalma yoluyla maliyet tasarrufu saglar.
20 lsgucunde artis gereksiniminden kacmmak suretiyle

maliyet tasarrufu saglar.
21 Seyahat maliyetlerini azaltarak maliyet tasarrufu

saglar,
22 lletisim maliyetlerini azaltarak maliyet tasarrufu

saglar.
23 Sistem uyumlastirma ya da gelistirme maliyetlerini

azaltarak maliyet tasarrufu saglar.
24 Yasal duzenlernelere baghhg: ve uyurnukolaylastmr.
25 Daha once yapilabilir olmayan uygulamalann

yaprlabilir hale gelmesine izin verir.
26 Daha 111Zh bakim yetenegi saglar.
27 lslemlerin hrzmr artmr vc daha krsaurnn yasam

devreleri saglar.
28 Finansal varhklarm geri donus l11Z1nJ artmr.
29 Cahsanlann verimliligini ve i~ eikinligini gelistirir.
30 Daha yiiksek olcude veri ve sistem guvenligi saglar,

Bilgi sistemlerinin havaalam isletmeciliginde kullammi ile ilgili baska gorti~ ve
onerileriniz varsa liitfen belirtiniz.
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EK2

HAVAALANLARINDA DEGER ODAKLI YONETiM ARACI OLARAK BiLGi
SiSTEMLERiNiN KULLANILMASI iLE n.cn.t ARA~TIRMA - II

Isletmenizdeki yonetim bilgi sistemi uygulamalanmn arastmlmasi amaciyla hazirlanmis
olan bu gortisme fonnu bir doktora tezinin uygulama bolumtinde kullamlacaktir. Arasnrma
kapsarrnnda ticari havaalam yonetiminde bilgi sistemlerinden nasil yararlamldigr ve bu
sistemlerin isletme yonetimine etkileri ortaya konulmaya cahsilacaktir. iki asamali olarak
planlanan arastirmanm ilk asamasmda havaalanlannda bilgi sistemlerinin kullammi
incelenmistir,

Arastirmanm ikinci asamasun olusturan ve havaalanlannm deger odakh yonetiminde
bilgi sistemlerinin rolunii ortaya cikarmayi hedefleyen bu gorusme fonnundaki kisisel bilgiler
ve isletme ile ilgili bilgiler hicbir sekilde baska bir amacla kullamlmayacaktir, Asagida
arastirma kapsammm, amacmm ve oneminin ortaya konmasi acismdan kisa bir aciklamaya yer
verilmistir, Havacilik ve bilim dimyasma bu yolla saglayacaguuz katkilanmz, ayirdigimz cok
degerli zamammz ve yardimlanmz icin tesekkur ederim. Saygilanmla.

Ars, Grv. Ferhan KUYUCAK
Anadolu Universitesi
Sivil Havacrhk Yiiksekokulu
Sivil Hava Ulasnrma Isletmeciligi BOliimii
26470 EsKi~EHiR

6llbilgi:

Gumimtizde yasanan luzh ve genis etkili degisim, isletmelerin yapismi ve isleyisini
derinden etkilemektedir. Isletmeler btiyudtikce i~ surecleri kannasiklasmakta, liriin cesitliligi
artmakta, rakiplerin sayisi cogalmakta hatta farkh sektorlerden isletmelerle rekabet etmeleri
gerekmektedir. Yoneticilerin temel islevi olan karar alma faaliyeti, bu gelismeler karsismda
degiskenlerin cok daha fazla oldugu bir ortamda cok daha karmasik ve zor bir bjcim almaktadir.

Isletme faaliyetlerinin gerceklestirilebilmesi icin bilgiye duyulan gereksinim, gecmisten
giiniimiize var olan bir olgu olmasma karsm, giiniimiiziin isletmeleri icin bilgi, diger uretim
faktorlerinin tamamlayrci unsuru olmaktan cikarak temel iiretim faktoru haline gelmektedir.
Yeni ekonomide bilgi, stratejik iisttinliik saglayan yegane kaynak olma yolundadrr. Yapilan
arastirmalar bilgi cagmda basanh isletmeleri digerlerinden ayirt eden en onemli niteliklerin luz,
esneklik ve uzagl giirme yetenegi oldugunu ortaya koymustur,

Gecmiste, bilginin yoklugu temel sarun iken, son yillarda teknolojik gelismelerin
katkisiyla elde edilen cok sayidaki bilgininlverinin dilzenli bir sekilde smiflandinlarak,
kullaruma elverisli hale getirilmesi asil onemli sorun olarak karsmnza cikmaktadir. Turn bu
gelismelerin l~lgmda, isletme yonetimi acismdan yiinetimi, karar almayt ve denetimi
desteklemek icin, if ve dis cevreden verileri toplayan, isleyen, depolayan ve ileten etkilesimli
ogeler bUtUIlU olarak tantmlanabilen bilgi sistemi kavrammm bir isletmenin amaclanm
gerceklestirebilmesindeki onemi acikca ortadadir. Dolayisiyla giiniimiiziin yoneticisi icin bilgi
ve iletisim teknolojilerinin avantajlanna dayah bilgi sistemlerinin kullamlmasi artik bir
gereksinim degil, zorunluluktur.

Isletmelerde bilgi sistemlerinin tic temel alanda rolii bulunmaktadir. Bunlar, isletme
siireclerine ve faaliyetlerine destek, yiinetim kararlanna destek ve rekabetci avantaj icin
stratejilere destek seklinde ifade edilebilir. Farkh amaclara hizmet eden ve farkh tiirlerdeki bilgi
sistemleri kullarnlarak bu roller yerine getirilmektedir. Maliyetleri azaltmak, tirtin/hizmet
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kalitesini artmnak, yerinde ve dogru kararlan desteklemek, islem surelerini azaltmak gibi
amaclarla bilgi sistemlerinden yararlarulmaktadtr,

Havaalanlan kiiresel olcekte gelismeye ve degismeye devam etmektedir. Bu gelisme
fiziksel olmasmm yam sira havaalam yonetimi diisunustinde de meydana gelmektedir. Bugun
havaalanlan kendilerine uzun donernde deger yaratacak stratejik unsurun bilgi oldugunun
farkma varmaktadtrlar. Gelirlerini artirabilmeleri icin musterileri hakkmda daha fazla bilgi
sahibi olmalan ve isletme etkinligi icin dogru, zamanmda ve giivenilir bilgiyi saglamanm
oneminin farkmdahgi He havaalanlan bilgisayar sistemleri ve bilisim teknolojilerine her gecen
gun daha fazla yonelmektedirler. Bir isletmede bilgi sistemlerinin kurulmasi ve isletilmesi icin
ileri teknoloji temel zorunluluk olmamakla birlikte, havaalam endustrisinin karmasik, luzli
degisen, bircok farkli birimin entegrasyonunu gerektiren ve hepsinden onemlisi de U9U§

emniyetini birinci planda tutan ozelligi nedeniyle, teknolojiden bagunsiz bir havaalam bilgi
sistemi dustmtllemez,

Yukanda yer verilen gelismeler isigmda, bu cahsmanm amaclan sunlardir:

Bu cahsmanm amaci, havaalanlarmda deger odakh yonetim yonelimli bilgi
sistemlerinin kullammmm Ataturk Havalimam'ndaki durumunu ortaya koymak ve bu
kapsamda havaalanlarmda bilgi sistemleri konusunda bilgi birikimi olusturularak
uygulanabilir oneriler gelistirmektir.

Belirtilen amaca ulasabilmek icin su sorulara yanrt aranacaktir;

• Havaalanlarmda kullamlan bilgi sistemlerinin mevcut durumu nedir?

• Deger odakh havaalam yonetiminde bilgi sistemlerinden hangi amaclarla ve
nasil yararlamlmaktadir?

• Havaalam bilgi sistemleri ile havaalam ticari faaliyetleri, havaalam yonetim ve
organizasyon yapisi arasmdaki etkilesim nasildir?

• Havaalanlarmm deger odakh ydnetilebilmeleri icin karar alma araci olarak bilgi
sistemlerinden ne olcude yararlamlmaktadir ve ne sekilde yararlamlabilecektir?

Bu amacla havaalam yonetiminde bilgi sistemlerinden yararlanma durumunun
ortaya konulabilmesi icin secilen bir havaalamnda uygulama yapilmistir.

Bu calisma ile;

• Ticari havaalam yonetiminde bilgi sistemleri kullarumi konusu Turkiye'de ilk
kez bilimsel bir yaklasimla, genis kapsamh incelenmis,

• Havaalanlarmda gitgide artan deger odakh yonetim gereksinimi ile temeli bilgi
olan yeni ekonomi anlayismm gereklerini karsilamada, havaalam bilgi
sistemlerinin onemi ortaya konulmus olmaktadir.
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GORU~ME FORMU

BOLUM I. A~agldaki sorular isletmenizin ticari strateji gelistirme ve uygulama
siirecleri ile bu siirecte bilgi sistemlerinin roliinii incelemeye yoneliktlr.

1. Icinde bulundugunuz sektoru degerlendirebilir misiniz?

2. lsletmenizi ulusal ve uluslararasi anlamda nasil goruyorsunuz? Asagidaki acilardan
isletmenizin sektordeki konumunu degerlendirebilir misiniz?

a. Rekabetin siddeti

b. Ahcilann giicu

c. Tedarikcilerin giicii

d. Ikame urunler

e. Piyasaya yeni girisler

3. Tum havaalamm yonetmekle yalmzca tenninali yonetmek arasmda avantaj ve
dezavantaj acismdan kiyaslama yapabilir misiniz?

4. Havaalam isletim ve sahiplik yaprsnnnyonetim ve operasyon yapisma etkilerini
degerlendirebilir misiniz? Havaalam isletim modelinin YiD, uzun donemli kiralama
ya da kendi sahipliginizde isletim secenekleri arasmda karar alma acismdan farklihk
var mi?

5. Kullandignuz ozel bir strateji var mi? (Maliyet liderligi, farkhlasma, odaklanma vb.)
Bunun icin uygun ortam mevcut mu? (Havaalam sektorunun yapisi, musteri niteligi,
rekabet ortarru, ulusal duzenlemeler vb.)
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6. Stratejik planlama/stratejik dusunce cercevesinde etkinlik gosterdiginizi diisiiniiyor
musunuz? Isletme stratejinizi neye gore ve nasil belirliyorsunuz? Dinamik ya da
statik bir stratejiniz var mi?

7. Strateji olustururken bilgi sistemlerinden ne olcttde yararlamyorsunuz?

8. Gayrimenkul, [mans ve saghk gibi endustrilerde bilisim teknolojisi yatmm
sennayesinin %70'ten fazlasmi olusturmaktadir. Sizce havaalam endustrisi icin bu
oran nedir ya da ne olmahdir? Sizin isletmeniz icin bir oran venneniz miimkiin mil?

9. Havaalanlannm bilisim sistemlerine bagimlihgmi degetlendirebilir misiniz?
(Ornegin, sigorta sirketleri bilisim sistemleri olmaksizm cahsamazlar.
Havayollanmn gunumuzde CRS'ler olmaksizm cahsmalan cok zordur.)

10. Teknolojiye yaptigimz yatmmm yaranm nasil olctlyorsunuz? Bilgi sistemlerinin
isletme acismdan degerini analiz etmek icin kullandiguuz bir yontem var mi?

11. Sistem entegrasyonu cok arzulanan bir durum olmasma karsm bunun maliyetinin
cok yuksek oldugunu biliyoruz. Isletmenizde bu entegrasyonun derecesi nedir?
Yoneticilerin ve son kullamcilann bu karardaki payi ne olmustur? Sistem
entegrasyonunun isletmeniz acismdan avantaj ve -varsa- dezavantajlanm
degerlendirebilir misiniz?

12. lsletmenizin teknolojik yenilikleri izlemedeki ve yeni teknolojiyi kullanrnadaki istek
ve yeterlilik diizeyi nedir?

13. Yonetim bilgi sistemleri etkin bicimde gelistirilerek kullamhyor mu? Kullamhyorsa
kullamm amaclan, kullamm alanlan ve sagladigi avantajlar nedir?
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14. TID ile uzun donemli kiralama arasmda ticari strateji ve bilgi sistemleri politikasi
acisindan fark var rm?

BOLUM II. A~agldaki sorular isletmenizde Deger Odakh Isletme Tasarnmnm
uygulanip uygulanmarhgun ve bu stirecte bilgi sistemlerinden ne Oll;iide ve nasil
yararlanrldrgnn ortaya koyma amacnn tasnnaktadrr. Liitfen bilgi sistemlerinin
siirecteki roliinii de goz oniine alarak, bu sorularm her biri iein isletmenizi
degerlendiriniz.

1. Isletme tasanrmmzi yaparken isletme yetkinlik1erinden mi yoksa musterilere
yaratilan degerden mi yola ciktimz?

2. Deger yaratacak musteriler analiz edildi mi? Hedef musterilerin kim oldugu
be1irlendi mi? Hedef musteriler arasmda havayollan, yolcular, havayolu cahsanlan
vb. yamnda sehir sakinleri, karsilamaya ve ugurlamaya gelenler, havaalam
ziyaretcileri vb. var rm? Hedef musterileri belirlemeye yonelik musteri karhligi ve
musteri degeri analizleri yapihyor mu? Yapihyorsa nasil?

3. Pazarda stratejik konum be1irlendi mi? Pazarda hedeflenen musteri grubuna
ulasmada en uygun karhhk modeli secildi mi?

4. Stratejik kontrolu elde tutmak icin neler yapihyor? Havayollanna, yolculara ve
devlet kuruluslanna vb. karst gucluluk duzeyi nedir?

5. Karhhk modeli ile uyumlu bir faaliyet O1yegi belirlendi mi? Hangi faaliyetlerin
havaalam isletmecisince gerceklestirilecegi, hangilerinin disandan saglanacagi nasil
belirlendi? Mevcut uygulamalar da degisiklik dusuntiluyor mu?

6. lsletmenizin kuresel isletme olma adimlan var mi?
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7. Orgiit kiiltiirii ticari amaclara ve stratejilere uygun mu?

8. Isletmenin isgucu yapisi ve insan kaynaklan politikasi ticari amaclara ve stratejilere
uygunmu?

9. Isletmenin aktif ve basanli bir pazarlama islevi var mi? Pazarlama faaliyetleri,
fiyatlama politikalan vb. uygulamalarla hedef musterileri ve yeni musterileri
cekebilme becerinizi degerlendirir misiniz?

10. Isletmenin aktifve basanh bir halkla ve uctmcti taraflarla iliskiler politikasi var mi?
Musteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi analizi yapihyor mu? Musteri
memnuniyetini gelistirmek icin neler yapihyor?

11. Musterilerinizle dogrudan iletisim amaciyla internet teknolojisinden ve diger ag
teknolojilerinden faydalarnyor musunuz?

12. Isletmenin operasyonlan etkin ve verimli mi? Gerekli performans analizleri
yapihyor mu? Performans gelistirme amaciyla neler yapihyor?

13. Ticari bir organizasyon yaprsi benimsendi mi? (Ticari faaliyetlerin farkh birimlerin
sorumlulugunda dagmik bicimde degil, ozel bir birim olarak yapilanmasi)

14. Ticari amaca uygun bir terminal tasanrru ve faaliyet akisi dusunuldu mu? Bilgi
sistemlerinden tasanm asamasmda nasil yararlanildi? Halen isletme asamasmda
degisiklikler ve yenili1der icin nasil yararlarnhyor?

15. Ticari alanlann bicimi, buyuklugt; ve yerlesimi gelir artirmaya uygun mu? Bunu
gelistirmeye yonelik neler yapiliyor?
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16. Ticari gelirleri artmnaya yonelik uygulamalanmz var mi? Ticari hizmetlerin
genisletilmesi icin neler yapihyor?

17. Yolcu basma elde edilen gelirin ve ticari gelirin miktan nedir?

18. Ticari gelirin toplam gelire oram nedir?

19. Ticari isleticilerin sans becerilerinin takibi yapilarak gelistirilmesi icin birlikte
cahsihyor mu? Fiyatlama acismdan kontrol soz konusu mu?

20. imtiyaz sozlesmeleri yeterince rekabetci ve isletme icin en uygun faydayi
saglayacak bicimde yapihyor mu?

21. Maliyet kontrolii icin aktif cabalarda bulunuluyor mu?

22. Bunlarm dismda ekleyeceginiz gorusleriniz varsa Iutfen belirtiniz.
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