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Öz: Hava trafik yönetimi havayolu işletmelerinin üretkenliğini etkileyen en önemli fak-
törlerden biridir. Hava trafik yönetimi faaliyetleri ve havayolu işletmelerinin ekonomik
performansları arasında önemli ilişkiler bulunmaktadır. Hava trafik yönetiminin temel
amaçları uçuşların emniyetli, düzenli ve ekonomik olmasını sağlamaktır. Bu üç amacın
aynı zamanda sağlanması, uçuşların orijinal uçuş planlarından sapmalarına (gecikme-
ler, ek zaman-yakıt maliyetleri, vb.) neden olur. Bunlara ek olarak, sunulan hava trafik
hizmetleri havayolu işletmeleri için önemli maliyetler oluşturur. Bu makalede, havayolu
işletmeleri için önemli bir maliyet unsuru olan hava trafik yol ücretleri incelenmiştir. 
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A COST ITEM IN AIRLINES: AIR TRAFFIC EN-ROUTE CHARGES IN
EUROPEAN AIRSPACE 

Abstract: Air traffic management is one of the most important factors affecting the
productivity of airlines. There are important relations between air traffic management
operations and economic performance of airlines. Main objective of the air traffic
management is to provide safe, expeditious and economic flights. Meeting these three
objectives at the same time causes flight deviations from the original flight plans (delays,
excess time-fuel costs, e.g.). In addition, air traffic services provided also become costs
for the airlines. In this paper, air traffic en-route charges are important cost item for the
airlines is analysed. 

Key words: Air Traffic Management, Air Traffic En-route Charges, Airline Costs,
Eurocontrol.
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1. GİRİŞ
Havayolu işletmeleri, ticari amaçla taşımacılık yapan işletmelerdir. Ticari amaçla, kar el-
de etmek için faaliyet gösteren her işletmede olduğu gibi havayolu işletmelerinde de ma-
liyet konusu oldukça önemlidir.

Günümüzde kullanılan en yaygın havayolu maliyet sınıflaması ICAO’nun (International
Civil Aviation Administration-Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) yaptığı sınıflamadır.
Bu sınıflamaya göre havayolu işletmelerinin maliyetleri; işletme maliyetleri ve işletme
dışı maliyetler olmak üzere ikiye ayrılır. İşletme maliyetleri; havayolu işletmesinin sun-
duğu uçuş hizmetleriyle doğrudan ilgili olan maliyetlerdir. İşletme dışı maliyetler ise;
sunulan uçuş hizmetleriyle doğrudan ilgili olmayan maliyetlerdir.

İşletme maliyetleri, uçuş hizmetleriyle doğrudan ilgili olmaları nedeniyle oldukça önem-
lidir. İşletme maliyetleri, dolaysız ve dolaylı işletme maliyetleri şeklinde ikiye ayrılır.
Dolaysız işletme maliyetleri; işletilen uçağın tipine bağlı olarak değişen ve dolayısıyla
uçak tipi değiştirildiğinde farklılık gösteren maliyetlerdir. Dolaylı işletme maliyetleri ise;
uçak işletimiyle doğrudan ilgili olmadıkları için uçak tipindeki değişiklikten etkilenme-
yen maliyetlerdir.

Diğer bir havayolu maliyet sınıflaması ise; sabit ve değişken maliyetler şeklinde yapılan
sınıflamadır. Sabit maliyetler; havayolu işletmesinin hizmet üretim düzeyine, başka bir
ifadeyle belirli bir uçuş ya da bir dizi uçuşa bağlı olarak değişmeyen maliyetlerdir. Hiz-
met üretim düzeyine bağlı olarak değişen maliyetler ise değişken maliyetlerdir (Doga-
nis, 1998).

Hava trafik yönetimi faaliyetleri ile havayolu işletmelerinin yönetim kararları ve ekono-
mik performansları arasında önemli ilişkiler bulunmaktadır. Havayolu işletmelerinin ma-
liyetleri, hava trafik yönetimi faaliyetlerinden kısa ve uzun dönemli olarak etkilenebil-
mektedir. Öncelikle, uçakların yerdeki dönüş hareketleri, kalkıştan önceki taksi hareket-
leri, uçuş hareketleri ve inişten sonraki taksi hareketleri sırasında meydana gelen uçuş
gecikmeleri nedeniyle bazı ek maliyetler ortaya çıkabilmektedir. Yapılan çalışmalarda,
hava trafik yönetiminin havayolu işletmelerinin filo planlamaları ve uçak kullanımları ve
dolayısıyla yatırım maliyetleri üzerinde de etkili olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Ha-
va trafik yönetiminin havayolu işletmelerinin uçuş hatları ve uçuş tarifeleriyle ilgili hiz-
met planlamaları üzerinde de önemli etkileri bulunmaktadır. Ayrıca, uçuşlarda çeşitli ül-
kelerin hava sahaları ve seyrüsefer yardımcı cihazları kullanıldığı için ilgili ülkelere öde-
nen hava trafik yol ücretleri nedeniyle, hava trafik yönetimi havayolu işletmelerinin ma-
liyetleri ve dolayısıyla ekonomik performansları üzerinde doğrudan etkili olmaktadır.

Bu makalede, havayolu işletmeleri için önemli bir maliyet unsuru olan hava trafik yol
ücretleri, Eurocontrol uygulamaları kapsamında ele alınarak ayrıntılı bir şekilde incelene-
cektir.



2. HAVA TRAFİK YOL ÜCRETLERİ 
Son yıllarda, bazı maliyetlerin hızlı bir şekilde artması, havayolu işletmelerinde büyük
sorunlar oluşturmaya başlamıştır. Hava trafik yol ücretleri, bu maliyetlerin en önemlile-
rinden biridir. Bu tür maliyetler hızlı bir şekilde arttıkları için, kontrol edilmesi gereken
öncelikli kalemlerdendir (Shaw, 1985).

Hava trafik yol ücretleri, havayolu işletmelerinin uçuşları sırasında belirli bir hava saha-
sını ve seyrüsefer yardımcı cihazlarını kullanmaları ve hava trafik kontrol hizmeti alma-
ları nedeniyle ödedikleri ücretlerdir. Kullanıcı ücretleri (user charges) ya da seyrüsefer
ücretleri (navigation charges) olarak da adlandırılan yol ücretleri; uçak ağırlığına, bir ül-
kenin hava sahasında uçulan mesafeye ve ülkenin uyguladığı birim ücrete göre değişik-
lik gösterir (Uslu, 2001).

Hava trafik yol ücretleri, yukarıda belirtilen havayolu maliyetleri içinde genellikle değiş-
ken-dolaysız işletme maliyetleri altında incelenmektedir. Yol ücretleri, havayolu işletme-
sinin sunduğu uçuş hizmetleriyle doğrudan ilgili olmaları nedeniyle bir işletme maliyeti
olarak, havayolu işletmesinin hizmet üretim düzeyine yani belirli bir uçuş ya da bir dizi
uçuşa bağlı olarak değişmeleri nedeniyle bir değişken maliyet olarak ve uçak ağırlığına
yani işletilen uçağın tipine bağlı olarak değişiklik göstermeleri nedeniyle de bir dolaysız
maliyet olarak değerlendirilmektedir.

Yol ücretleri ve havaalanı ücretleri birbiriyle yakından ilişkili olan ve genellikle birlikte
incelenen konulardır. Bu nedenle çoğu havayolu işletmesi, havaalanı ve hava trafik hiz-
metleri için ödedikleri ücretleri ayrı maliyet kalemleri olarak değil, "havaalanı ve yol üc-
retleri" adı altında tek bir maliyet kalemi olarak değerlendirmektedir.

Havayolu işletmeleri uçuşun sadece yol bölümünde değil, havaalanında da hava trafik
kontrol hizmeti alırlar ve çeşitli seyrüsefer yardımcı cihazlarını kullanırlar. Özellikle uçu-
şun yaklaşma, iniş ve kalkış safhalarında, hava trafik hizmet üniteleri tarafından havayo-
lu işletmelerine yoğun bir şekilde hava trafik kontrol hizmeti verilir. Bu nedenle, hava
trafik hizmetleriyle ilgili olarak havaalanlarında da çeşitli ücretler ortaya çıkmaktadır.
Terminal seyrüsefer ücretleri olarak da adlandırılan havaalanı-hava trafik hizmet ücretle-
ri, çoğu havaalanında konma (iniş) ücretlerine dahil edilmektedir. Bu ücretler, çok az sa-
yıda havaalanında konma ücretlerine dahil edilmeden, bağımsız olarak hesaplanmaktadır
(Doganis, 1992).

Havaalanı ve yol ücretleri, havayolu işletmelerinin toplam maliyetlerinin yaklaşık
%5’ini oluşturmaktadır. Özellikle uluslararası uçuşlar yapan ancak kısa mesafeli hatlar-
da faaliyet gösteren havayolu işletmelerinin havaalanı ve yol ücretleri, özellikle konma
ücretlerinin artış göstermesi nedeniyle oldukça yüksektir. Örneğin, genellikle kısa mesa-
feli uçuşlar yapan Finnair ve British Midland gibi havayolu işletmelerinin 1988 yılında-
ki havaalanı ve yol ücretleri toplam maliyetlerinin %20’sini oluşturmuştur. Bununla bir-
likte, KLM (Royal Dutch Airlines) ve Singapore Airlines gibi bazı havayolu işletmeleri-
nin havaalanı ve yol ücretleri toplam maliyetler içinde %5’den daha az bir yer tutmakta-
dır. Özellikle ABD’deki havayolu işletmeleri için bu oran genellikle %2-4’dür (Doganis,
1998).
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Uçulan mesafeler ve uçak tipleri aynı olsa da, ülkelerin ilgili sivil havacılık otoritelerinin
kilometre başına uyguladıkları birim ücretlerin farklı olması nedeniyle yol ücretleri de ül-
kelere göre değişiklik göstermektedir. Tablo 1, çeşitli ülkelerde 500 km.’lik bir uçuşta
iki ayrı uçak tipi için havayolu işletmelerinin ödemek durumunda oldukları yol ücretle-
rini göstermektedir.

Tablo 1. Çeşitli Ülkelerde Yol Ücretleri (Doganis, 1998)

Tablo 1’de görüldüğü gibi, yol ücretleri özellikle Japonya’da ve Batı Avrupa ülkelerinde
diğer ülkelere göre oldukça yüksektir. Buna karşılık, özellikle Güney Afrika ülkelerinde
ücretler oldukça düşüktür. ABD’de ise, hava trafik hizmetleri kamu hizmeti olarak su-
nulmakta ve bu hizmetler karşılığında havayolu işletmelerinden doğrudan bir ücret alın-
mamaktadır. Bununla birlikte, FAA (Federal Aviation Administration-ABD Ulusal Hava-
cılık İdaresi) sunmuş olduğu hava trafik hizmetleri nedeniyle ortaya çıkan maliyetleri
karşılayabilmek için havayolu işletmelerinin bilet fiyatları üzerinden bir vergi almakta-
dır.

Bazı havayolu işletmeleri kendi ülkelerindeki havaalanı ve yol ücretleriyle ilgili olarak
ayrıcalıklı uygulamalara sahiptirler. Bu havayolu işletmeleri kendi ülkelerindeki havaala-
nı ve yol ücretlerinden tamamen muaf tutulmakta ya da ücretlerde önemli indirimler ya-
pılmaktadır. Örneğin, Olympic Airlines dış hat uçuşları için uzun yıllardır Yunanistan’da
havaalanı konma (iniş) ücreti ödememektedir. Bazı ulusal havayolu işletmeleri de, bu üc-
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retlerle ilgili faturalar düzenlendiği halde kendi ülkelerindeki sivil havacılık otoritelerine
ödeme yapmamaktadırlar. Bu tür ayrıcalıklı uygulamalar Şikago Anlaşması’nın 15. Mad-
desinde yer alan eşitlik ilkesine aykırı olmakla birlikte ikili anlaşmalarla gizli tutulmak-
tadır (Doganis, 1998).

3. EUROCONTROL VE AVRUPA HAVA SAHASI’NDAKİ HAVA
TRAFİK YOL ÜCRETLERİ

Eurocontrol (European Organization for the Safety of Air Navigation- Avrupa Hava Sey-
rüsefer Emniyeti Örgütü), Avrupa Hava Sahası’ndaki uçuşlarla ilgili yol ücretleri konu-
sunda oldukça sistemli çalışmalar yürütmektedir. Eurocontrol, havayolu işletmelerinden
alınacak olan yol ücretlerini üye ülkeler adına hesaplamakta, bu ücretleri faturalandırarak
ilgili havayolu işletmelerinden tahsil etmekte ve tahsil edilen ücretleri ilgili ülkelere da-
ğıtmaktadır. 

1969 yılında Eurocontrol üyesi ülkeler, uçuş başına tek bir ücreti içeren uyumlu bir böl-
gesel yol ücretleri sistemi oluşturmak konusunda bazı temel ilkeleri kabul etmişlerdir.
Bu konuda faaliyet göstermek üzere Eurocontrol’un bir alt ünitesi olarak CRCO (Cent-
ral Route Charges Office-Merkezi Yol Ücretleri Ofisi) kurulmuştur. CRCO, resmi olarak
01.11.1971 tarihinde faaliyetlerine başlamış ve taraf ülkeler adına yol ücretleri konusun-
da bir sistem oluşturmuştur (Eurocontrol, CRCO Main, 2001). Bu sistem, "Yol Ücretle-
ri Sistemi (Route Charges System)" olarak adlandırılmaktadır. Yol Ücretleri Sistemi, bu
konudaki çok taraflı anlaşmalarla daha da önemli hale gelmiştir ve özellikle 1986 yılın-
dan bu yana etkili bir şekilde işletilmektedir (Eurocontrol, The Eurocontrol Route...,
2001).

Eurocontrol’un Yol Ücretleri Sistemi’ne üye olan ülkeler şunlardır: Türkiye, Belçika,
Lüksemburg, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İrlanda, İsviçre, Portekiz, Avusturya,
İspanya, Yunanistan, Malta, Kıbrıs, Macaristan, Norveç, Danimarka, Slovenya, Çek
Cumhuriyeti, İsveç, İtalya, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Hırvatistan, Bulgaristan, Mo-
naco, Makedonya, Moldova (Eurocontrol, 2000).

CRCO’in iki temel görevi vardır. Bunlar (Eurocontrol, The Central..., 2001);

1. Yol ücretlerini hesaplamak ve bu ücretleri ilgili havayolu işletmelerinden toplayarak
üye ülkelere ödemek,

2. Yol Ücretleri Sistemi’ni işletmek ve geliştirmek.

Yol Ücretleri Sistemi’nin işletilmesi; ücretlendirme için gerekli bilgilerin (uçuş planları
gibi) toplanması, bunların doğrulanması, havayolu işletmelerinin belirlenmesi, üye ülke-
lerin bakanları seviyesinde onaylanan ücret tarifeleri temel alınarak havayolu işletmele-
rinin faturalarının hazırlanması, ücretlerin ilgili havayolu işletmelerinden tahsil edilmesi
ve son olarak da toplanan miktarın ülkelere ödenmesiyle gerçekleşmektedir (Yaşar,
1995). CRCO tarafından tahsil edilen tüm gelirler, Eurocontrol maliyetleri (toplam fatu-
ra miktarının %0.5’i) çıkarıldıktan sonra ilgili ülkelere dağıtılmaktadır (Parla, 1998).
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Şekil 1, CRCO’in idari yapısını göstermektedir. CRCO, bir yönetici ve bu yöneticiye
bağlı olarak çalışan ve R-Takımı (R-Team) olarak adlandırılan beş adet kendi konusunda
uzman üniteden oluşmaktadır. 

Şekil 1. CRCO’in İdari Yapısı (Eurocontrol, The Central..., 2001)

R-Takımı 1, Yol Ücretleri Sistemi’ne yeni ülkelerin katılımını sağlamak ve bu ülkelerin
sisteme uyumunu kolaylaştırmaktan sorumludur. R-Takımı 1, üye ülkelerle koordinasyon
sağlayarak her ülkede uygulanacak birim ücreti belirler.

R-Takımı 2, üye ülkelerden gelen bilgileri toplamak ve işlemekten sorumludur. Üye ül-
keler, kendi hava sahalarında gerçekleşen uçuşlarla ilgili çeşitli bilgileri (uçuş planları
vb.) CRCO’e bildirirler. R-Takımı 2, gelen bu bilgileri toplar ve kontrolünü yapar.

R-Takımı 3, yol ücretlerini hesaplamak ve bu konuda havayolu işletmelerine bilgi vere-
rek yardımcı olmaktan sorumludur. R-Takımı 3, ülkelerden gelen uçuş bilgilerine göre
yol ücretlerini hesaplar ve ücretlerle ilgili faturaları hazırlayarak ilgili havayolu işletme-
lerine gönderir.

R-Takımı 4, hesaplanan ücretleri ve varsa gecikme faizlerini ilgili havayolu işletmelerin-
den tahsil etmekle sorumludur. Bununla birlikte R-Takımı 4, ücretlerin tahsil edilmesin-
de ortaya çıkan problemleri çözmekle de sorumludur.

R-Takımı 5, havayolu işletmelerinden tahsil edilen yol ücretlerini ilgili ülkelere ödemek
ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtlarını tutmakla sorumludur (Eurocontrol, The Central...,
2001).

4.  HAVA TRAFİK YOL ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASI
Yol ücretlerinin hesaplanmasında çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir. Ancak, Euro-
control oluşturmuş olduğu CRCO gibi alt ünitelerle bu konuda oldukça uzmanlaşmış
durumdadır. CRCO, Yol Ücretleri Sistemi’ne üye olan bütün ülkeler için yol ücretleri ko-
nusunda yapmış olduğu hesaplamalarda standart yöntemler kullanmaktadır. Yol ücretle-
rinin hesaplanması konusunda, başta Yol Ücretleri Sistemi’ne üye olan 29 ülke olmak
üzere birçok ülke Eurocontrol’un yöntemlerini benimsemiş durumdadır.
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Eurocontrol’un yönteminde, yol ücretleri temel olarak üç unsurun çarpımı sonucunda el-
de edilir. Bu unsurlar şunlardır (Eurocontrol, Frequently..., 2001);
1. Uçak ağırlık unsuru,
2. Mesafe unsuru,
3. Birim ücret unsuru.
Yol ücretlerinin hesaplanması aşağıdaki şekilde formüle edilebilir;

Yol ücreti  =  Uçak ağırlık unsuru  x  Mesafe unsuru  x  Birim ücret unsuru

Uçak ağırlık unsuru; ilgili uçuşta kullanılan uçağın üreticisi yada tescilli olduğu ülkenin
yetkili otoritesi tarafından açıklanmış olan ton cinsinden azami kalkış ağırlığının (MTOW:
Maximum Take-off Weight) 50’ye bölünüp karakökünün alınmasıyla elde edilir. Bu iş-
lem aşağıdaki şekilde formüle edilebilir;

Mesafe unsuru, büyük daire mesafesi (great circle distance) olarak kilometre cinsinden
hesaplanır ve 100’e bölünür. Bu işlem aşağıdaki şekilde formüle edilebilir;

Büyük daire-great circle; merkezi dünyanın merkezi ile aynı olan, dünya üzerindeki her-
hangi iki noktayı birleştiren ve yerküreyi iki eşit parçaya ayıran dairelerdir. İki nokta ara-
sındaki en kısa mesafe bu iki noktadan geçen büyük dairenin küçük kavisidir. Büyük da-
ire mesafesi-great circle distance ise; büyük daire üzerinden ölçülen mesafedir (İntepe,
1980; DHMİ, 1971).

Uçuşlarla ilgili mesafe hesaplamaları aşağıdaki kurallara göre yapılır (Eurocontrol,
2000);

1. Uçuş transit (overflight) bir uçuşsa, ilgili ülkenin FIR’ına (Flight Information Regi-
on-Uçuş Bilgi Bölgesi) girilen ve FIR’ından çıkılan noktalar arasındaki büyük daire
mesafesi hesaplanır,

2. Uçuş ilgili ülkedeki bir havaalanında sona erecekse (iniş uçağı), ilgili ülkenin FIR’ına
girilen nokta ve varış (iniş) havaalanı arasındaki büyük daire mesafesi hesaplanır,

3. Uçuş ilgili ülkedeki bir havaalanından başlayıp (kalkış uçağı) başka bir ülkede sona
erecekse, kalkış havaalanı ve ilgili ülkenin FIR’ından çıkılan nokta arasındaki büyük
daire mesafesi hesaplanır,

4. Uçuş ilgili ülkedeki bir havaalanından başlayıp yine bu ülkedeki bir havaalanında so-
na erecekse, kalkış ve iniş havaalanları arasındaki büyük daire mesafesi hesaplanır.

Mesafe unsuru = Büyük daire mesafesi (km.)
100

Uçak ağırlık unsuru = MTOW (ton)
50
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Eurocontrol’un Yol Ücretleri Sistemi’ne üye olan bir ülkenin havaalanlarında iniş ya da
kalkış yapılması durumunda, yalnızca iniş ya da kalkış yapılan ülkenin hava sahasında
uçulan toplam mesafede her iniş ve her kalkış için 20 km.’lik bir indirim (azaltım) uy-
gulanmaktadır (Eurocontrol, How..., 2001).

Birim ücret unsuru, 50 ton’luk bir uçakla yapılacak 100 km.’lik bir uçuşta  ilgili ülkenin
uyguladığı ücrettir. Birim yol ücretleri, Yol Ücretleri Sistemi’ne üye olan ülkelerde yıllık
olarak belirlenir ve her yıl 1 Ocak’ta yayınlanarak uygulanmaya başlanır. Yol ücretleri-
nin para birimi Euro’dur ve ulusal para birimleriyle Euro arasındaki kur oranları aylık
olarak belirlenir (Eurocontrol, Frequently..., 2001). 

Tablo 2, Eurocontrol’un Yol Ücretleri Sistemi’ne üye olan ülkelerde uygulanan birim yol
ücretlerini göstermektedir (Eurocontrol, 2000);          

Tablo 2. Çeşitli Ülkelerde Birim Yol Ücretleri (1 Ocak 2001)
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Tablo 2’de görüldüğü gibi, en yüksek birim yol ücreti 76.43 Euro ile İsviçre’de, en dü-
şük birim yol ücreti ise 12.78 Euro ile Portekiz’de (Santa Maria FIR’ı) uygulanmaktadır.
Bu ücretler, ilgili ülkelerin sivil havacılık otoriteleri ve Eurocontrol’un ortak çalışma ve
görüşüyle belirlenmektedir. Bu ortak çalışmada, öncelikle ilgili ülkenin yıllık hava trafik
hizmet maliyetleri ve bu hizmetlerle ilgili yıllık yatırım maliyetleri belirlenmekte, belir-
lenen bu toplam maliyetler yıllık hizmet birim sayısına bölünerek birim maliyet bulun-
makta ve daha sonra da uygulanacak birim ücret belirlenmektedir. Birim ücretin belirlen-
mesinde etkili olan diğer bir faktör de, üye ülkelerin Eurocontrol’daki yönetsel ağırlıkla-
rıdır. Örneğin, Belçika Hava Sahası Türk Hava Sahası’na göre daha küçük olmasına ve
dolayısıyla bu hava sahasında hava trafiğine daha kısa süreli hizmet verilmesine rağmen,
Belçika’da uygulanan birim ücret Türkiye’ye göre daha yüksektir. Bunda Belçika’nın
Eurocontrol’un kurucu ülkelerinden biri olmasının ve Eurocontrol’un yönetim merkezi-
nin Belçika’da bulunmasının etkili olduğu düşünülmektedir.

Aşağıda hava trafik yol ücretlerinin hesaplanmasında Eurocontrol’un kullandığı yönteme
bir örnek verilmiştir (Eurocontrol, Frequently..., 2001);

Uçuş Bilgileri:

Kalkış havaalanı : ESSA (Stockholm/Arlanda)

İniş (varış) havaalanı : EHAM (Amsterdam/Schiphol)

Uçuş tarihi : 1 Şubat 2000

Uçak ağırlığı (MTOW) : 61.2 ton

Takip edilecek noktalar (fixler) : 1. ESSA 2. DKR  3. SVD  4. NAROL 5. ALS  6. DEMIR 

7. GOLEN  8. KUBAT 9. EEL 10. ARTIP 11. EHAM

Hesaplama:

Bu uçuşta uçak ağırlık unsuru; 

Bu uçuşta dört ayrı ülkenin hava sahası kullanılmaktadır. Bu ülkeler; İsveç, Danimarka,
Almanya ve Hollanda’dır. Dolayısıyla, Eurocontrol’a bu dört ülke için yol ücreti ödene-
cektir. Ancak, her ülkenin hava sahasında uçulan mesafe (kilometre cinsinden büyük da-
ire mesafesi) farklıdır. Bu nedenle, mesafe unsuru da her ülke için ayrı ayrı hesaplanır. Ay-
rıca, kalkış havaalanı İsveç’te varış havaalanı da Hollanda’da olduğundan, bu ülkelerde
uçulan mesafelerde 20 km.’lik bir indirim uygulanır;

Uçak ağırlık unsuru = 61.2
50

 = 1.11

89

Havayolu İşletmelerinde Bir Maliyet Unsuru: Avrupa Hava Sahası’nda Hava Trafik
Yol Ücretleri



Ülke Mesafe (km.) İndirim (km.) Mesafe unsuru

İsveç 505 20 (505-20)/100 = 4.85

Danimarka 221 - 221/100 = 2.21

Almanya 250 - 250/100 = 2.50

Hollanda 188 20 (188-20)/100 = 1.68

Eurocontrol’a her ülke için ödenecek yol ücretlerini ve bu uçuş için ödenecek toplam yol
ücretini hesaplayabilmek için; uçak ağırlık unsuru, mesafe unsuru ve birim ücret unsuru
çarpılır;   

Ağırlık Mesafe Birim ücret unsuru Yol ücreti 

Ülke unsuru unsuru (Şubat 2000) (Euro)

İsveç 1.11 x 4.85 x 44.83 = 241.34

Danimarka 1.11 x 2.21 x 52.22 = 128.10

Almanya 1.11 x 2.50 x 60.71 = 168.47

Hollanda 1.11 x 1.68 x 47.60 = 88.76

5. AVRUPA HAVA SAHASINDAKİ UÇUŞLAR İÇİN ÖDENEN
HAVA TRAFİK YOL ÜCRETLERİ

Özellikle uluslararası uçuşlar yapan havayolu işletmeleri, hava trafik hizmetleri için ol-
dukça önemli miktarlarda ücretler ödemektedirler. Örneğin, çeşitli havayolu işletmeleri-
nin Eurocontrol’un Yol Ücretleri Sistemi’ne üye olan ülkelerdeki uçuşları için 1999 yı-
lında Eurocontrol’a ödedikleri toplam yol ücretleri 4.18 milyar Euro’dur. Bu rakam Al-
manya, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, ve Romanya gibi
belirli ülkelerin yol ücretleri için uygulamış oldukları Katma Değer Vergisi’ni de (VAT:
Value Added Tax) kapsamaktadır. Yukarıda sözü edilen sekiz ülke için 1999 yılında top-
lanan Katma Değer Vergisi toplam 7.08 milyon Euro’dur (Eurocontrol, Report 99...,
2001).

Tablo 3, 1996-1999 yıllarında Eurocontrol’un Yol Ücretleri Sistemi’ne üye olan ülkeler
adına çeşitli havayolu işletmelerinden toplamış olduğu yol ücretlerini göstermektedir.
Tablodaki rakamlar ilgili ülkeler için Katma Değer Vergisi’ni de kapsamaktadır.
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Tablo 3. Eurocontrol’un Havayolu İşletmelerinden Topladığı Yol Ücretleri
(Eurocontrol, Report 99..., 2001; Eurocontrol, Report 1999..., 2001)
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Şekil 2, 1984-1999 yıllarında Avrupa Hava Sahası’nda uçuş yapan havayolu işletmeleri-
nin kilometre başına ödedikleri ortalama yol ücretlerini göstermektedir;

Şekil 2. Kilometre Başına Ortalama Yol Ücretleri (Eurocontrol, Report 1999..., 2001) 

Yol Ücretleri Sistemi’ne üye olan ülkeler adına Eurocontrol’un çeşitli havayolu işletme-
lerinden tahsil ettiği toplam yol ücretleri 1999 yılında 1996 yılına göre %41.6 oranında
artmıştır (Tablo 3). Bu artışta sisteme yeni ülkelerin, dolayısıyla yeni havayolu işletme-
lerinin katılmasının büyük rolü vardır. Bu durum özellikle 1999 yılında açık bir şekilde
görülmektedir. Çünkü 1999 yılında Eurocontrol tarafından tahsil edilen toplam yol ücret-
lerinin %18.7’si, Yol Ücretleri Sistemi’ne 1996’dan sonra üye olan 7 ülke adına toplan-
mıştır. Bu ülkelerden özellikle İtalya adına toplanan yol ücretleri Fransa-Monaco, İngil-
tere ve Almanya’dan sonra dördüncü en büyük tutarı oluşturmaktadır. Şekil 2’de ise, Av-
rupa Hava Sahası’nda uçuş yapan havayolu işletmelerinin kilometre başına ödedikleri
ortalama yol ücretlerinde 1996 yılından 1999 yılına kadar sürekli bir azalmanın olduğu
görülmektedir.

6. SONUÇ
Hava trafik yönetiminin havayolu işletmelerinin ekonomik performansları üzerindeki et-
kileri özet olarak uçuş gecikmeleri, filo planlamaları (yatırım maliyetleri), hizmet plan-
lamaları ve hava trafik yol ücretleri olmak üzere dört açıdan değerlendirilebilir. Ancak,
bu konuda yapılacak çalışmalarda en somut ve en doğru sonuçlara hava trafik yol ücret-
leri konusunda ulaşılabilmektedir. Çünkü, uçuşlarda çeşitli ülkelerin hava sahalarının ve
seyrüsefer yardımcı cihazlarının kullanılması nedeniyle ilgili ülkelere ödenen yol ücretle-
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ri, havayolu işletmelerinin maliyetleri içinde belirli bir yer tutarak ekonomik performans
üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Ayrıca, yol ücretleri konusunda yapılacak çalışma-
lardan elde edilecek sonuçlar, hava trafik yönetiminin havayolu işletmelerinin ekonomik
performansları üzerindeki etkileriyle ilgili olarak genel bir fikir edinebilme olanağı sağ-
lamaktadır.

Özellikle uluslararası uçuşlar yapan havayolu işletmeleri, hava trafik hizmetleri için ol-
dukça önemli miktarlarda ücretler ödemektedirler. Örneğin, çeşitli havayolu işletmeleri-
nin Eurocontrol’un Yol Ücretleri Sistemi’ne üye olan ülkelerdeki uçuşları için 1999 yı-
lında ödedikleri toplam hava trafik yol ücretleri 4.18 milyar Euro’dur. Günümüzde yo-
ğun bir rekabetin yaşandığı ve küreselleşme yolunda oldukça önemli adımların atıldığı ha-
vayolu endüstrisinde, hava trafik yol ücretlerinin havayolu işletmeleri açısından daha da
fazla önem kazanacağı beklenmektedir.  
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