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ÖNSÖZ 

 

      Bu çalışmada hava taşımacılığının, gelişen teknoloji ve değişen rekabet kurallarıyla beraber 

değişimi, havayolu firmaları perspektifinden incelenmiştir. Hava taşımacılığının geçmişten 

bugüne nasıl değiştiği ve havayolu şirketlerinin kendilerine neler kattıklarını, nasıl değişimler 

yaşadıkları araştırılmıştır. Son olarak da düşük maliyetli havayolu şirketlerinin nasıl ortaya 

çıktığını ve maliyetlerini düşürmek için neler yaptıkları anlatılmıştır. 
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ÖZET 

 

      Bu çalışmada, gelişen ve değişen hava taşımacılığı ve ortaya çıkan iş modelleri 

araştırılmıştır. Havayolu şirketlerinin maliyetler karşısında nasıl çözümler ürettikleri ve ortaya 

çıkan düşük maliyetli havayolu şirketlerinin (LCC) yapısı incelenmiştir.  

     Düşük maliyetli havayolu şirketlerinin, filo planlamasında, filo yapısını daha az bakım ve 

maliyet sağladığı için aynı tip, kısa-orta mesafeli uçuşlar yapabilen uçaklar seçmesinden 

bahsedilmiştir. Hat planlamasında noktadan noktaya uçuşları tercih etmesi ve bu modelin diğer 

modellere göre avantajları ve dezavantajları ortaya konulmuştur. Tarife geliştirmenin 

tanımından ve oluşturduğu alt başlıklardan bahsedilmiştir. Düşük maliyetli havayollarının, 

sefer sayısını arttırmak için kullandığı stratejiler ve kullandığı ağ modelinin etkisiyle hangi 

rotaları seçtikleri aktarılmıştır. Düşük maliyetli taşıyıcıların, bilet fiyatlandırma stratejileri ve 

buna bağlı olarak ortaya çıkan yan gelirleri incelenmiştir. Düşük maliyetli taşıyıcılarda 

biletlerin satışının ve dağıtımının nasıl yapıldığından ve tam hizmet sunan taşıyıcılara göre ne 

gibi farklılıklar içerdiği incelenmiştir. Ardından düşük maliyetli havayollarının personel 

yönetimi konusu araştırılmış, strateji ve uygulamalar aktarılmıştır. Bu taşıyıcıların 

havaalanlarının konumundan, sınıfından ve tasarımından bahsedilmiştir ve ikincil havaalanları 

ve düşük maliyetli taşıyıcı ilişkisi incelenmiştir. Bu taşıyıcıların, operasyon yönetimi 

konusunda uyguladığı stratejilerden ve işlemlerin karmaşıklaştığı durumlarda dış kaynak 

kullanımından bahsedilmiştir. Yakıt tasarrufu stratejileri incelenmiştir. Havayolu planlama 

mekanizması içerisinde nasıl kararlar aldıkları ve maliyetleri nasıl düşürdükleri karşılaştırmalı 

olarak aktarılmıştır.  

     Düşük maliyetleri taşıyıcıların hava taşımacılığı sektörünü nasıl etkilediği ve sektörden nasıl 

etkilendiği incelenmiştir. Bu etkileşimlerle beraber düşük maliyetli taşıyıcıların son zamanlarda 

ortaya çıkan farklılıkları ortaya konulmuştur. Hibrit model ve ULCC (Ultra Low Cost Carrier) 

taşıyıcılardan bahsedilmiştir. Ardından, düşük maliyetli taşıyıcıların çoklu havaalanı 

kullanımından ve kısa-orta mesafeli uçuşlar yapan bu taşıyıcıların, uzun mesafelerde de 

uçabilme konusu tartışılmış ve ilk örneklerden bahsedilmiştir. Daha önce geleneksel 

havayollarının kullandığı havayolu ittifaklarının, düşük maliyetli taşıyıcılarda da ortaya 

çıkışından bahsedilmiş ve ilk örneklerden bahsedilmiştir. 

    Sonuç kısmında, düşük maliyetli taşıyıcıların tam hizmetli taşıyıcılara göre maliyetlerini ne 

kadar düşürdüğü incelenmiş ve düşük maliyetli taşıyıcıların yıllar içerisinde havayolu market 

paylaşımının artışı aktarılmıştır.  
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SUMMARY 

 

     In this study, developing and changing air transportation and emerging business models are 

investigated. How the airline companies produce solutions against costs and the structure of the 

resulting low cost airline companies (LCC) are examined. 

 

     It was mentioned that low cost airlines have chosen the same type of aircraft and chose 

aircraft that can make short-to-medium distances in the fleet planning, since it provides less 

maintenance and cost. Preferred point-to-point flights in route planning and the advantages and 

disadvantages of this model compared to other models are revealed. The definition of the tariff 

development and the subtitles it created are mentioned. The strategies used by the low-cost 

airlines to increase the number of voyages and which routes they chose as the effect of the 

network model used were conveyed. Low-cost carriers, ticket pricing strategies, and the 

associated ancillary revenues are examined. How the sales and distribution of the tickets are 

made  low cost carriers and what differences they have compared to the full service carriers are 

examined. Then, the personnel management of low cost airlines has been researched, strategies 

and practices have been transferred. The location, class and design of the airports of these 

carriers are mentioned, and the relationship between secondary airports and the low cost carrier 

is examined. The strategies that these carriers apply on operations management and outsourcing 

are mentioned in cases where transactions are complicated. Fuel saving strategies have been 

studied. How they made decisions within the airline planning mechanism and how they reduced 

their costs was compared comparatively. 

 

     It has been examined how the low costs affect the air transport industry and how the carriers 

affect the sector. With these interactions, recent differences of low cost carriers have been 

revealed. Hybrid model and ULCC (Ultra Low Cost Carrier) carriers are mentioned. Then, the 

use of multiple airports of low cost carriers and the ability to fly over long distances of these 

carriers, which make short, medium-distance flights, was discussed and the first examples were 

mentioned. It is mentioned that the airline alliances used by traditional airlines have appeared 

in low cost carriers and the first examples are mentioned. 

 

    In the conclusion, it has been analyzed how much the low cost carriers have reduced their 

costs compared to the full service carriers and the increase in the airline market sharing of the 

low cost carriers over the years has been reported. 
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1. GİRİŞ 

 

     Eski günlerde uçmak başlı başına bir deneyim olarak gözüküyordu. Hava taşımacılığı, uzun 

yıllar boyunca toplumun ayrıcalıklı kesiminin seyahat etme yolu olarak gözüküyordu. Özellikle 

hava taşımacılığının öncüsü olan ABD'de havayolları öncelikle varlıklı ve iş amaçlı seyahat 

edenlere hitap etti. Vietnam Savaşı sonrası döneminden ve dünyadaki küreselleşmenin 

artmasından başlayarak, bazı havayolları yolcuları daha düşük fiyatlara taşımak için yeni yollar 

bulmaya başlamıştı. Bu havayolları düşük maliyetli taşıyıcılar değildi; ancak yeni işe alınan 

personelin maaşlarını düşürerek, filoları standart hale getirerek ve rotaları daha basit hale 

getirerek bu hedefe ulaştılar. Bu yeni fiyat düşürücü şirketlerin çoğu, dünya ticaret endüstrisinin 

siyasi olgunluğu henüz tamamlanmadığı için ABD'de ortaya çıktı, bu yüzden çok fazla 

uluslararası hedef seçeneği yoktu. Ne yazık ki bu taşıyıcıların çoğu istediği hedeflere ulaşamadı 

ve iflas etti. 

   

     Southwest Airlines gibi öncüler, 1970'lerde ABD'de toplu hava yolculuğu başlattılar. Aynı 

on yılda, ABD havayolu endüstrisinin serbestleştirilmesi, düşük maliyetli taşıyıcıların yaygın 

kullanımını hızlandırdı. 1978 Havayolu Deregülasyon Yasası, hükümeti özel sektöre yapılan 

hava yolculuğu üzerindeki kontrolü kısmen değiştirdi. Bu 1984'te bir zamanlar tamamen güçlü 

olan Sivil Havacılık Kurulu'nun (CAB) sona ermesine yol açtı. CAB daha önce ABD havayolu 

endüstrisinin kritik yönleri üzerinde büyük bir hakimiyete sahipti. Havayolu hizmetlerinin 

fiyatlandırmasını, taşıyıcılar arasındaki anlaşmaları ve sektördeki birleşmeleri kontrol etti. 

Havayolları sadece yemek, hizmet kalitesi ve kabin ekibi gibi somut faktörlerle rekabet 

edebildi.  

     

      Bu kararın ardından, taşıyıcı pazar rakiplere geniş bir şekilde açıldı ve yolcu sayılarında 

büyük bir artış oldu. Düşük fiyat taşıyıcıları pazar yüzdelerini artırdı. Havayolu endüstrisinde 

yeni bir fenomen ortaya çıktı; Düşük Maliyetli Havayolları (LCC). Bu yeni iş modeli ilk olarak 

Southwest Airline tarafından tanıtıldı ve daha sonra Avrupa'yı ve Asya'yı kapsayacak şekilde 

yayıldı. LCC'ler 1990'larda Avrupa Birliği'nin izniyle iç pazarın bütünleşmesiyle beraber 

Avrupa'ya, 2000'lerde de Asya'daki pazarın serbestleşmesiyle Asya’ya geldi. 
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     Düşük maliyetli taşıyıcılar, temel olarak fiyatlandırmaya odaklanan taşıyıcılar olarak 

tanımlanabilir. Bu odağın bir sonucu olarak ana hedefler, her zamanki tam hizmet 

havayollarından farklı operasyon yöntemleri yöneterek maliyetleri en aza indirmektir. Bu 

şirketlerin ve diğerlerinin yapmadığı şey, satış fiyatlarını düşürerek ve müşteriler hakkında her 

zaman en adil rakamlara sahip oldukları fikrini yaratarak hava yolu yolcu taşıma pazarının 

görünümünü son yıllarda değiştirmiş olmalarıdır. Düşük maliyetli çalışanların iş modelini 

anlamak için, onları bugün bulundukları yere getiren şeyleri analiz etmek önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

2. HAVAYOLU İŞ MODELLERİ 

 

    Havayolu iş modellerini farklı kaynaklar farklı şekillerde sınıflandırabilmektedir. Gidilen 

mesafeye, yerel veya uluslararası olmasına, charter olup olmamasına göre vb. sınıflandırmalar 

yapılabilmektedir. Genel hatlarıyla hava taşımacılığında iş modelleri; tam hizmet sunan, düşük 

maliyetli, bölgesel, charter ve iş havacılığı (hava taksi) olmak üzere beşe ayrılmaktadır.  

 

2.1.Tam Hizmet Sunan Havayolu İş Modeli (FSC) 

 

    Geleneksel havayolu ya da ağ taşıyıcısı olarak da adlandırılan bu havayolları geniş coğrafi 

alanlarda genellikle merkez havalimanından ağ yapılanması kuran ulusal ve uluslararası 

pazarlarda hizmet vermektedir. Bağlantılı ve uzun uçuşlar, büyük ve karmaşık filo yapısı, direkt 

dağıtımın yanında satış ofisleri ve seyahat acenteleri yoluyla satış ve dağıtım gibi karmaşık 

hizmet süreçleri yürütürler. Bu süreçleri yönetebilmek, planlama ve operasyonlarını   

gerçekleştirmek için geniş çalışan kadrolarına sahiptirler. Bu havayolları farklı sınıflarda 

(ekonomi, iş, birinci sınıf vb.) hizmet sunan karmaşık hizmet tasarımlarına sahiptir. Seyahat 

edilen sınıfa bağlı olarak koltuk konforunda, ücretsiz yiyecek ve içeceklerde ve kabin içi 

eğlence imkanlarında değişiklikler görülür. Seçkin yolcuları için bekleme salonları ve sadakat 

programı üyelikleri gibi hizmetler bulunur. 

 

2.2. Düşük Maliyetli Havayolu İş Modeli (LCC) 

 

      Düşük fiyatlı havayolları, bütçe havayolları ve ikramsız havayolları olarak da adlandırılan 

bu iş modelinin temeli tam servis sunan havayollarının sundukları hizmetlerin bazılarından 

vazgeçerek daha düşük maliyetlere ulaşan bunun sonucunda da düşük fiyata ve ücrete duyarlı 

yolcuları sunulan basit hizmet tasarımına dayanmaktadır. Aktarmasız ve kısa-orta mesafe 

uçuşlarını tercih ederler. Geleneksel taşıyıcıların aksine sadece tek hizmet sınıfı; genellikle az 

ikramlı, ikramsız ya da ücretli ikram konseptini kullanırlar. Koltuk genişliği ve aralıkları en 

düşük değerde tutma gibi maliyetleri olabildiğince düşürme çalışmaları yaparlar. Satışlarını 

doğrudan yapmayı amaçlarlar, seyahat acentelerini ve küresel biletleme sistemlerini gibi 

aracıları minimum düzeyde kullanırlar veya kullanmazlar. Bu modelde asıl amaç yolcuyu bir 

yerden başka bir yere ulaştırmaktır. 
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2.3. Bölgesel Havayolu İş Modeli  

 

     Ana trafik akışından uzak belirlenmiş küçük bölgeleri birbirine bağlayan ya da talebin 

yetersiz olduğu yerlerden merkez havaalanlarına bağlantı hizmeti veren havayollarıdır. Coğrafi 

odaklı, kısa mesafede nispeten küçük yolcu uçaklarını kullanırlar.  Günümüzde bölgesel 

havayolları artan bir şekilde tam servis havayolları sistemine entegre edilmektedir. Bu 

entegrasyonlar satın alma veya bölgesel iş ortaklığı şeklinde gerçekleşmektedir. 

 

2.4. Charter Havayolu İş Modeli 

 

     Tarifesiz sefer gerçekleştiren havayollarıdır. Genellikle paket tatil tur acentelerine uçaktaki 

koltukların tamamını ya da bir bölümünü blok satış şeklinde satan veya uçaklarını ihtiyacını 

olan havayollarına kiralayarak gelir elde eden charter havayolları mümkün olduğunca düşük 

maliyetler ve basit hizmet tasarımına sahiptirler. 

 

2.5. İş Havacılığı (Hava Taksi) İş Modeli 

 

     Küçük jet uçaklarını, helikopterleri veya pervaneli uçakları kullanarak özel müşterilerine 

hizmet eden iş modelidir. Müşterilerine zaman tasarrufu, güvenlik, gizlilik, konfor ve esneklik 

gibi avantajlar sağlamaktadırlar.   
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3. FİLO PLANLAMA 

 

        Havayolları, şirket stratejilerini belli bir düzene göre belirler. Havayolu planlaması 

sırasıyla; filo planlama, hat planlama, tarife geliştirme, ücretlendirme, satışlar ve operasyon 

yönetimi şeklinde yapılmaktadır. Bu planlama Şekil 3.1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.1.  Havayolu planlama mekanizması şeması (Şentürk, 2019) 

 

       Havayolu planlaması yapılırken karar verilmesi gereken önemli konulardan biri filo 

planlamasıdır. Hangi uçak tipinden kaç tane ve ne zaman alınacağı, hangi uçakların filodan 

çıkartılacağı uzun vadeli stratejik kararlardandır. Her havayolu hangi uçağın çalıştırılacağına 

ve planlanan ağı için kaç uçağa ihtiyaç duyulacağına karar vermelidir. Kısacası, filo 

planlamasının şu iki soruya odaklanmalıdır; 

1.Hangi uçak gereklidir? 

2.Ne zaman alınır? 
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Uçakları filoya almak için değerlendirme kriterleri şunlardır; 

 

➢ Uçakların karakteristik özellikleri, 

     Ticari uçakların sınıflandırılmasında uçuş menzili ve koltuk kapasitesi çok önemlidir. 

Geçmişte, sadece büyük boy uçakların uzun uçuş uzunluğunda uçabileceği düşünülüyordu. 

Günümüzde, büyüyen teknoloji sayesinde, uzun mesafeli uçaklarla uçuş yapabilmek için küçük 

boyutlu uçaklar bile geliştirilmiştir. Havacılık sektörü rekabetler sayesinde yeni uçakların 

piyasaya çıkmasını sağlayabiliyor. 

 

➢ Uçakların teknik ve performans özellikleri, 

     Özellikle uçak motorundaki iyileştirmeler, koltuk başına yakıt yanması tasarrufu ile birlikte 

ek menzil, azaltılmış motor gürültüsü ve daha düşük emisyonlar sağlamaktadır. Örneğin, birçok 

LCC havayolu şirketi, A320NEO ve A321NEO gibi A320 ailesine ait değiştirilmiş motorlu 

yeni nesil uçak siparişi vermiştir.  

 

➢ Uçak pazarı sorunları, 

    Aslında, havayolu filosunun veya uçak tipinin yolcular üzerinde bariz bir rolü yoktur. 

Genellikle, yolcular en ucuz biletleri tercih ederler; bununla birlikte, en iyi filoyu oluşturmak 

ve iyi reklamlar yapmak için en yeni uçaklara sahip bir havayolu şirketi oldukça ekonomik 

karlar elde edebilir.  

 

➢ Çevresel, politik ve uluslararası yükümlülükler, 

     Siyasi konular ve uluslararası ticaret yükümlülükleri filo planlamasında önemli rol 

oynamaktadır. Özellikle devletler, çevre kısıtlaması hakkında düzenlemeler yapar, böylece 

havayolu şirketlerinin seçenekleri sınırlanır. Çoğu havaalanı, eski tip uçakların çıkardığı 

gürültü kirliliği nedeniyle ne kalkış ne de iniş yapmasına izin vermektedir. Havaalanları 

çevresindeki hava kirliliğine karşı gaz emisyonu ile ilgili yönetmelikler de vardır. Havayolları, 

bu yükümlülüklerin ekonomik olmamasına ve ekstra maliyetlere neden olmasına rağmen, daha 

düşük gaz emisyonu olan bir uçak satın alma veya kiralama yolunu seçerler. 

    

   Düşük maliyetli taşıyıcılar çoğunlukla standartlaştırılmış filoyu ve daha az bakım ve maliyet 

gerektiren uçakları tercih ederler. Tek tip uçak seçiminin zorlu bir süreç olduğu, güzergah 

seçimlerini daralttığı düşünülse de yedek parça bulma kolaylığı ve bakım hizmetlerinin 
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kolaylaşması, personel eğitim masraflarının sınırlandırılması, uçak ve mürettebat görevlerinin 

planlamasının esnekliği gibi avantajları vardır. Düşük maliyetli havayollarının filolarında daha 

az maliyetli olduğu için çoğunlukla Boeing 737-800 ve Airbus A320 ailesinin uçakları bulunur. 

Ryan Air’in filosunda bulunan uçakların hepsi dar gövdeli olarak bilinen ve kısa-orta mesafeli 

uçuşlarda tercih edilen Boeing 737-800 serisi uçaklardan oluşmaktadır. Şu an itibariyle 362 

adet Boeing 737-800 uçakları bulunan Ryan Air ayrıca, 183 adet Boeing 737-800 ve 100 adet 

Boeing 737 MAX 200 uçak sipariş etmiştir. Easy Jet firması kısa-orta mesafeli, dar gövdeli 

Airbus A320 ailesini tercih ediyor. Firma Filosundaki 318 adet Airbus A320 uçağı 

bulunduruyor. Bunların 126 tanesi A319, 168 tanesi A320CEO, 20 tanesi A320NEO VE 4 

tanesi A321NEO’dur. Son olarak filosuna dahil ettiği A320NEO’yu 2022’nin sonuna kadar 

100’e çıkarmayı planlıyor. Bunun sebebi yakıt verimliliğinden %15 avantaj sağlamak 

istemesidir. Bazı taşıyıcıların ise başlangıç maliyeti daha düşük olduğu için ikinci el uçakları 

tercih ettiği görülürken, bazılarının yeni nesil uçak tercihiyle bakım maliyetlerini düşürdüğü 

görülmektedir. 

 

3.1. Uçak Kiralama 

 

      Uçak kiralamanın satın almaya göre dört ana yararı vardır. Bunlar finansal likidite, kapasite 

esnekliği, hızlı genişleme ve filo tutarlılığı ve düşük bakım maliyetleridir. Finansal likidite 

düşük maliyetli taşıyıcılar için kritik öneme sahiptir. Geleneksel uçak alımları genellikle 

borçlarla finanse edilir ve bu birçok havayolunun bilançolarına yansır. Bu borç yükümlülükleri 

uzun vadelidir. Bununla birlikte, havayolları yaptıkları yüksek maliyetlere oranla çok düşük kâr 

oranlarına sahiptir. Satın alma işlemi ile kiralama arasında ilk etapta oluşan finansal fark, satın 

alma yapan havayolunu düşük bir likidite seviyesinde karşı karşıya bırakabilir. Havacılık 

endüstrisi, oldukça sık olduğu gibi bir talep şoku yaşadığında, çoğu havayolu şirketi para 

kaybeder ve oluşan borçları nakit akışlarından karşılamak zorunda kalırlar. Bu tarz durumlarda 

azalan yük faktörlerini arttırmak için bazı uçuşları kesmek fayda sağlayabilir. Uçaklar satın 

alındığında bazı uçuşlar ve uçaklar kesilse bile ödemeleri yapılmak durumundadır. Kiralama 

anlaşması kapsamında havayolları, uçuşları ve uçakları keserek kapasitesini yönetme 

konusunda daha fazla esnekliğe sahip olur. Kapasite esnekliği, talep şokları sırasında şirket 

genelinde yük faktörlerinin korunmasına olanak tanır. Ayrıca, nakit akış zorunluluğu da işletme 

indirimleriyle eşleşecek şekilde azaltılır. Kiralama, rotalarını artırmak ve hızlı genişleme 

kaydetmek isteyen havayolları için borç finansmanı sağlanamadığında tek seçenek olarak 



 

8 
 

karşımıza çıkar. Kiralama işleminin bir diğer avantajı ise havayolunun daha genç bir filoya 

sahip olmasına olanak tanımasıdır. Kiralama yapan havayolları, kiralama süresi bitmiş yaşlı 

uçakları çıkarırken bakım maliyetlerini düşürmek için daha genç uçakları filosuna katar. Daha 

genç bir filo, sadece doğrudan bakım maliyetlerini değil, aynı zamanda yakıt verimliliğini de 

sağlamaktadır. 

    Uçak kiralamanın çok fazla avantajı olmasına rağmen dikkate alınması gereken bazı ek 

hususlar vardır. Birincisi, kiralamanın herhangi bir havayolu şirketine ihtiyaç duyduğu uçağın 

tedarikini garanti etmemesidir. İkincisi, kısa vadeli maliyetlerin kiralama düzenlemeleri altında 

genellikle daha yüksek olmasıdır. Üçüncüsü, havayollarının uçağın kalitesi üzerinde daha az 

kontrole sahip olmasıdır. Son olarak, kiralama fiyatları sabit bir maliyet değildir. Şekil 3.2’de 

yıllara göre artan uçak kiralama oranları görülmektedir. 

 

 

Şekil 3.2.  Yıllara Göre Uçak Kiralama Oranları (AerCap, 2019) 

 

Şekil 3.3’te ise uçak kiralama oranları en yüksek olan havayolu firmaları görülmektedir. 
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Şekil 3.3.  Uçak Kiralama Oranları Yüksek Havayolları (AerCap, 2019) 
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4.  HAT PLANLAMA (AĞ YÖNETİMİ) 

 

     Ağ yönetimi, herhangi bir havayolunun temel planlama sürecinden biridir. Havayolları 

tarafından kullanılan tüm havaalanları bakım operasyonu için yeterli kapasiteye sahip 

olamayabileceğinden, havayolları bu işlemi merkez havaalanlarında işletmektedir. Bu nedenle, 

uçak bakım işleminin gerekliliklerini zamanında ve çok fazla kayıp olmadan uygun bir yerde 

karşılamak için optimum ağ planlaması yönetilmelidir. Optimum ağ planlaması için, aşağıda 

verilen bu adımlar sırayla gerçekleştirilir. 

• Mevcut ağ performansını değerlendirme: karlılık, yük faktörü, verim kullanımı. 

• Endüstri eğilimlerini ve öngörülen talebi değerlendirme: trafik büyümesi, düzenleyici 

faaliyetler, segmentlere göre fiyat esnekliği 

• Rakip eylemlerini ve planlarını değerlendirme: uçak siparişleri, kapasite ve zamanlama 

• Ağ optimizasyonu için stratejik seçenekler geliştirme: artımlı değişim ve yeni iş 

modelleri 

• Stratejik seçenekleri filo ve ağ senaryolarına dönüştürme: hedefler, rotalar, frekanslar, 

uçak yükü / menzili, filo büyüklüğü 

 

   Hat planlamasında, havayolu şirketlerinin kullandığı iki tür model vardır. Bunlar; 

• Hub & Spoke Model 

• Point-to-Point Model 

4.1. Hub & Spoke Modeli 

 

     Hub, bir havayolu şirketinin merkezi havaalanı olarak kullandığı bir havaalanıdır. Spoke ise 

merkeze bağlı olan diğer uçuş noktalarıdır. Yolcular küçük merkezlerden havayolunun merkezi 

olan hublara ardından gitmek istedikleri bölgelere ulaştırılıyorlar. 1978 yılında ABD’de 

gerçekleştirilen iç hat deregulasyonu ve 1990’larda Avrupa Birliği’nde yaşanan serbestleşme 

sonrası hızla yayılan ‘Hub & Spoke’ ağ modelinin, birçok avantajı olduğu gibi bazı 

dezavantajları da bulunuyor. Hub & Spoke ağ modelini çoğunlukla tam servis sunan 

havayollarının kullanıdığı görülmektedir. Şekil 4.1’de Hub & Spoke ağ modeli şeklini 

görmekteyiz. 
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Şekil 4.1. Hub & Spoke Modeli (Jehsen, 2019) 

 

     Hub & Spoke yapısıyla çalışan geleneksel taşıyıcılar, bu yapının beraberinde getirdiği bazı 

zayıflıklar sebebiyle, düşük maliyetli havayolları karşısında zor durumda kalabiliyorlar. 

 Hub & Spoke yapısının zayıf noktaları: 

1. Kaynak kullanım oranının düşüklüğü: Hublarda uygulanan dalga sisteminin getirisi 

olarak kullanılan kaynaklar günün belli zamanlarında maksimum seviyeye ulaşırken, 

diğer zamanlarında düşük seviyelerde kalıyor. Ayrıca bu sistem, uçak ve uçuş ekibini 

mümkün olabilecek süreden daha az kullanmasına sebep oluyor.  

2. Artan ticarî karmaşıklık: Bu ağ yönetimi, havayollarının envanter takibi ve fiyatlama 

konularında karmaşık algoritmalar kullanmasına neden oluyor. Yine benzer şekilde 

karmaşık pazar araştırması ve rekabet analizi yapmak zorunda bırakıyor ve hat bazında 

kar-zarar hesabının yapılmasını zorlaştırıyor. 

3. Artan operasyonel karmaşıklık: Havayolları yolcu ve bagajların transferini hızlı bir 

biçimde aktarmak için yüksek teknolojiye sahip ve yüksek maliyetli bagaj düzenleme 

ve taşıma sistemlerini kullanmak zorunda kalıyor ve dalga sisteminde uçuşların 

maksimuma ulaştığı durumlarda zincirleme gecikme sürelerinin riski bir hayli yüksek 

oluyor. 
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      Hub & Spoke ağ yönetiminin bu zayıf ve yüksek maliyetli noktaları, düşük maliyetli taşıyıcı 

iş modelinin doğmasına ve gelişmesine büyük katkı yapmıştır. Operasyonlarını mümkün 

mertebe basit hale getirip standartlaştıran düşük maliyetli taşıyıcılar, yüksek oranlı uçak ve ekip 

kullanımının yanı sıra, yer hizmetlerinde de düşük maliyetleri ulaşmayı başarmışlardır. 

      Özetlemek gerekirse; Hub & Spoke yapısından vazgeçemeyen bir tam servis havayolunun, 

düşük maliyetli taşıyıcıların elde ettiği maliyetlere ulaşması mümkün görünmemektedir. 

      Bazı zayıf noktaları olmakla birlikte, Hub & Spoke yapısının sağlamış olduğu birçok fayda 

bulunmakta ve havayolu şirketlerinin daha kârlı ve verimli bir biçimde faaliyet göstermesini 

sağlamaktadır. Bu modelde gidiş-dönüş bilet çiftlerini bulmak kolay olduğu için yük 

faktörünün yüksek olduğu görülmektedir. 

 

4.2. Point-to-Point Model 

 

     Şekil 4.3’te point-to-point ağ modeli görülmektedir. 

 

Şekil 4.2. Point-to-Point Model (Rodrigue, 2015) 
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     Point-to-Point hat yapısı, bir uçağın merkezi bir hub üzerinden gitmek yerine doğrudan varış 

noktasına uçtuğu bir ulaşım sistemidir. Point-to-Point model, çoğu düşük maliyetli taşıyıcı 

tarafından tercih edilmektedir. Bu modelde havayolları her uçuş bacağını bağımsız olarak satar 

ve gidiş-dönüş biletleme veya bağlantılı uçuşlar kavramlarına sahip değildir. Birçok  point-to-

point yapısıyla uçan havayolu olmasına rağmen, çoğunun en çok uçuşun başladığı veya kalktığı 

bir "homebase" havalimanı vardır. Bazı tam hizmet sunan ağ taşıyıcıları da tatil dönemlerinde 

tatil beldelerine hizmet vermek için bu ağ yapısını kullanmaktadır. Point-to-Point uçuşların Hub 

& Spoke modeline göre bazı avantajları vardır; 

1. Aktarma ihtiyacını ortadan kaldırır. Böylece toplam yakıt ve hava kirliliği daha düşük 

olur. 

2. Bir uçuşun bir yere gecikmeli olarak gelmesinin, yolcularının bağlantı yapmak zorunda 

kaldığı aktarmalı uçuşlarda diğer uçuşların da etkilenip domino etkisi gibi gecikmelerin 

yaşanma riski bu modelde daha düşüktür 

3. Yolculuk süresi önemli ölçüde azalmaktadır. 

4. Uçuşlar sadece hub ve spoke şehirlerinde olmak zorunda olmadığı için yeni rotalarda 

kullanılabilir ve uçak kullanım süresi artar. 

 

Dezavantajları; 

1. Yolcuların istediği başlangıç noktası-varış çifti sunulmadığında, yolcuların hub & spoke 

modelindeki gibi bir aktarma yapmaları veya başka bir ulaşım yöntemine başvurmaları 

gerekebilir.  

2. Uçuşların sayısı fazla olsa bile her rotada istenilen doluluk sağlanamayabilir. 

 

 

4.3. İkincil Havaalanları 

 

      İkincil havaalanları büyük şehirlerde birincil veya büyük havaalanları ağını tamamlayan 

daha az kullanılan havaalanları olarak tanımlamaktadır. Genel olarak, ikincil havaalanları daha 

düşük iniş ücretleri, yakıt maliyetleri ve uçuşlar arasında daha kısa yer süresi sunar. Yolcular 

için ikincil havaalanları, otoparklara ve kapılara hızlı erişim ile rahat bir atmosfer sunar. Hava 

trafiğinde yaşanan gecikmeler birincil havaalanlarına göre daha düşük olduğu için uçuşlarda 

yaşanan gecikmeler daha düşük seviyelerde olur. Daha büyük havaalanları tarafından sağlanan 

kaliteli kişisel salon deneyimi yerine ortak bekleme salonları bulunur. LCC’ler ve ikincil 
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havaalanları arasında hem LCC'lerin hem de ikincil havaalanlarının pazar paylarını 

genişletmeye çalıştıkları karşılıklı çıkarlara dayalı bir ilişki vardır.  

    İkincil havaalanlarının diğer havayolları tarafından az tercih edilmesi, LCC’lere havaalanı 

işletmesi ile yaptığı anlaşmalarda esneklik, fiyat avantajı, havaalanının kullanımının ve yapılan 

değişikliklerin LCC’lere göre düzenlenmesi gibi avantajlar sağlar. Havaalanları, LCC'lerin 

ihtiyaç duyduğu gerekli tesis ve hizmetleri sağlayarak LCC iş modellerine uyum sağlamaya 

çalışırken, LCC'ler, havaalanlarına daha fazla yolcu çekerek, havaalanın daha fazla 

kazanmasını ve gelişmesini sağlar. Şekil 4.3’te bazı düşük maliyetli taşıyıcıların birincil, ikincil 

ve bölgesel havaalanlarında koltuk kapasitelerinin karşılaştırmasını görmekteyiz. 

 

 

Şekil 4.3.  Bazı LCC’lerin Havaalanı Tipine Göre Koltuk Kapasiteleri (Smith, 2016) 
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5. TARİFE GELİŞTİRME 

 

      Her bir hat için hangi sıklıkla, hangi saatlerde ve hangi uçak tipi ile uçuşların 

gerçekleşmesinin belirlenmesi tarife geliştirilmesi denir. Havayolu tarifesinin ana amacı en iyi 

hizmeti sunarak daha fazla gelir elde etmek için tasarlanmış bir uçuş programı oluşturmaktır. 

Operasyon fırsatları ve yükümlülüklerinde pazar ve talep araştırmasının sonuçları bir havayolu 

şirketi tarafından değerlendirilmeli ve planlanmalıdır. 

     Beş yıllık, mevsimsel ve günlük program gibi bir tür program programı vardır. Yeni bir 

rotaya hizmet edebilmek için filo planlamasında, özellikle mevsimsel rota için, uluslararası sivil 

havacılık kuralları, yükümlülükleri ve anlaşmaları dikkate alınmaktadır. Değişken piyasa 

koşulları incelenmelidir. Mevsimsel ise, pazar ve rekabet koşulları bu noktada analiz 

edilmelidir. Yaz dönemi, mart ayının son pazar gününden ekim ayının son cumartesi gününe 

kadar devam eder. Kış dönemi, ekimin son pazarından mart ayının son cumartesisine kadar 

sürer. Bazı durumlarda uçuşlar iptal edilebilir. Bu, günlük taleplere, rezervasyonlara vb. 

etkenlere bağlıdır.  

     Rekabetteki programın gücü, uçuş türüyle (doğrudan veya aktarmalı, aktarma sayısı, kod 

paylaşımı sorunları, uçuş tarihi, kalkış ve varış saatleri ve uçuş süresi) ilişkilidir. Genellikle, 

değişken durumlar ve kısıtlamalar nedeniyle mümkün görünmese de, bir program geliştirilerek 

maksimum gelir ve minimum işletme maliyeti beklenir. Tarife geliştirme, dört bölüme ayrılır. 

Bunlar, sıklık planlaması, timetable geliştirilmesi, filo atama ve uçak rotasyon planlamasıdır. 

 

5.1. Sıklık Planlaması 

 

     Sıklık planlaması her bir hatta sunulan kalkış sayısının belirlenmesidir. Sefer sıklığının 

iyileştirilmesi havayolunun ekonomik başarısının sebebidir. Havayolları her hatla ile ilgili bir 

sıklık belirler. Bir rotadaki kalkış sıklığı, yolcular için uçuş süresini iyileştirir ve pazar payını 

artırır. Rekabetçi pazarlarda, havayolunun sıklığı tüm yolcular için zaman yakalamak için 

önemlidir. Daha sık yapılan uçuşlar, uçuşlar arasındaki bekleme süresini en aza indirir ve bu 

durumdan kaynaklanan seyahat rahatsızlığını azaltır. Kısa mesafe rotalarında sıklık, uzun 

mesafe rotalarına göre daha önemlidir. Ayrıca, kalkış sıklığı uçuş tipi (kesintisiz veya bağlantı) 

kadar önemli olabilir. 
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      Talep tahminleri ve rekabet, rotadaki uçuşların sıklığını belirler. Bir O-D'ye olan toplam 

talebin tahmin edilmesi gerekmektedir. Toplam talebin pazar payı, frekans payı ile rakiplerin 

karşılaştırılması yoluyla belirlenebilir. Özellikle H&S ağında uçuşları birleştirerek ek trafiklerle 

yük faktörünü artırır. Ayrıca, yüksek frekans sayesinde havayolunun daha büyük kapasiteli 

uçaklar çalıştırmasına izin verir. LCC’ler ise ikincil havaalanlarının hava trafik gecikmelerinin 

ve turn-around sürelerinin daha düşük olması sayesinde, talebin yüksek olduğu rotalarda daha 

sık sefer yapabilmektedir. Uçak kullanımı bu sayede 11-12 saat gibi sürelere çıkabilir ve bu 

rotalarda daha yüksek gelir elde edebilmektedir. 

 

5.2. Zaman Çizelgesi (Timetable) Geliştirme 

 

    Havayolunun uçuşlarının geliş ve gidiş zamanının belirlenmesine zaman çizelgesi geliştirme 

denir. Zaman çizelgesi geliştirmenin amacı yoğun dönemlerde kalkış ve geliş saatlerinin 

belirlenmesini sağlamaktır. Herhangi bir bozukluktan dolayı alternatif program yapma 

yeteneğine sahip olmak için de zaman çizelgesi geliştirme gereklidir. Örneğin, bir uçuşun A 

noktasından kalkış zamanındaki tek bir değişikliğin, tüm hattın zamanlaması, uçak dönüşleri, 

bağlantılar ve hatta programı yönetmek için gereken uçak sayısı üzerinde büyük etkileri olabilir. 

LCC’ler kullandıkları point-to-point sistemiyle beraber, uçak kullanımını maksimum düzeyde 

tutmak ister. A şehrinden B şehrine gittikten sonra, B şehri A şehri uçuşunu beklemek yerine B 

şehri C şehri uçuşu hatta C şehri D şehri uçuşu planlayabilmektedir. Bu durumdan dolayı, 

zaman çizelgesi geliştirmek LCC’ler için kritik bir öneme sahiptir.  Zaman çizelgesindeki temel 

kararlar filo tahsisinde ve uçak rotasyonu optimizasyonunda da önemli bir rol oynar. 

 

5.3. Filo Ataması 

 

    Talep ve işletme giderlerinin tahminlerine dayanarak her bir uçuş için uçak tipinin 

belirlenmesine filo ataması denir. Çoğunlukla filo tahsisi günlük olarak yapılır. Havayolu, 

havaalanına inen veya yerdeki uçaklar arasında denge kurmalıdır. Rekabet ortamında, 

havayolları uçuşlarını, uçaklarını ve mürettebatlarını etkin bir şekilde yöneterek işletme 

maliyetlerini kontrol etmek zorundadır. Filo tiplerinin uçuşlara tahsisini etkileyen parametreler 

arasında yolcu talepleri, operasyonel maliyetler, oturma kapasiteleri ve çok sayıda teknik 

gereksinim bulunmaktadır. Filo tahsisinin ana hedefleri, toplam marjı en üst düzeye çıkarmak 

ve önceki adımlarda olduğu gibi toplam maliyeti en aza indirmektir. LCC’ler aynı tip uçak 
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modeline ve aynı alanda yetişmiş personele sahip olduğu için belirlediği uçuş için filosundaki 

herhangi bir uçağı ve personeli görevlendirebilir.    

     

5.4. Uçak Rotasyon Planlaması 

 

     Ağ üzerindeki uçak akışlarının dengesini sağlayacak ardışık uçuşların belirlenmesine uçak 

rotasyon planlaması denir. Geleneksel taşıyıcılar doğal sınırları içinde çalışmayı ve giderek 

daha uzun rotalara geçmeyi seçtiler. İyi yönetim ile şirketler bu açılımlar sırasında başarılı veya 

başarısız olabiliyorlar. Ancak düşük maliyetli taşıyıcılar operasyonlarını bu şekilde 

genişletmezler. Bunun nedeni, tek tip uçak kurallarını ihlal etmeyi istememeleridir. Çoğu 

taşıyıcı, sınıflarına göre sınıflandırılmış orta sınıf uçaklar olan A320 ailesini veya B737'leri 

kullanmaya karar verir. En azından şimdilik, LCC'lerin uzun mesafeler için yolcu taşıma 

eğiliminde olmadığı görülebilir. Amerika’da en başarılı düşük maliyetli olarak görülen 

Southwest hala ABD’de uzun mesafe uçuşlarını tercih etmemektedir. Avrupalı başarılı taşıyıcı 

Ryanair, yüksek gelirinin aksine, rota alanını Avrupa içinde tutma eğilimindedir. 
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6.  FİNANSAL YÖNETİM 

 

6.1. Ücretlendirme 

 

      Düşük maliyetli havayolları, bilet fiyatlarını düşük tutarak daha fazla kesime hitap etmeyi 

ve rakip firmalara göre avantaj sağlamayı amaçlar. Bilet fiyatlarındaki yaşanan kaybı yan gelir 

sağlayan ürün ve hizmetlerle kapamaya çalışır. Yan gelir, yolculara yolculuk sırasında veya 

öncesinde, doğrudan veya dolaylı olarak yapılan bilet satışları dışındaki gelirdir. Yan gelirler 

temel olarak komisyon temelli ürünler, a la carte özellikler, reklam gelirleri ve yolcu 

programlarından gelen gelirler olarak dörde ayrılmaktadır (Şekil 6.1).  

 

 

Şekil 6.1.  Havayolu Firmalarının Yan Gelirleri (Atik , 2019) 

 

      Havayolu firmaları tarafından yan gelir getiren uygulamalar her bir hizmet veya ürünün 

parça parça satılması fikrine dayanır. Bazı LCC’ler parça parça satış yerine paketler halinde 

satış yapar. Örneğin Lufthansa havayollarının düşük maliyet modeli markası olan 

Germanwings yan paketleri gümüş, altın, platin şeklinde gruplayarak satışa sunmuştur. Yan 

gelir uygulamaları konusunda havayolu firmaları yenilikçi fikirler geliştirmiştir. Yiyecek, 

içecek satın alma,  koltuk seçimi gibi bilinen hizmetlerin dışında, ekstra bagaj hakkı satışı, web 

sitelerinden özellikle uçuş ile ilgili ürünlerin satışı, yanmaz bilet (tüm bilet sınıflarında son 
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dakikaya kadar her türlü saat, iptal, iade ve rota değişikliğine sahip olma hakkı) uygulamaları, 

uçak içi ve dışı reklamlar, bagaj taşıma, evcil hayvan taşıma ve hatta uçağın kullanılmadığı 

zamanlarda evlenmek isteyen çiftlere düğün için kiralamak gibi hizmetlerle  havayolu şirketleri  

yan gelirlerini arttırmak ister.  

     Düşük Maliyetli Taşıyıcılar, genellikle yan gelirinin büyük kısmını A la Carte ücretlerini 

diğer hizmetlerle birleştirerek oluştururlar. Düşük maliyetli havayollarının 2018 yılında toplam 

yan gelirleri 9 milyar $’dır. Bunun 0,5 milyar $’ı komisyon temelli ücretler ve yolcu 

programlarından gelirken, 8,5 milyar $’ı A la Carte komisyonlarından gelmektedir. 2019 

yılında gelirler, ortalama %11,8’den %12,4’e çıkmıştır. Düşük maliyetli havayollarının yan 

gelir yaratan uygulamalarının %9’ü uçakta verilen hizmetlerden, %12’si koltuk seçimlerinden, 

%60’ı a bagaj ücretlerinden, %1’i FFP satışlarından, %3 otel, araba kiralama, sigorta gibi 

hizmetlerden oluşurken %15 ise diğer A la Carte hizmetlerinden meydana gelmiştir. 

 

6.2. Gelir Yönetimi 

 

    Temel olarak, gelir yönetiminin amacı, mikro pazar düzeyinde tüketici davranışını tahmin 

etmek ve aşağıdaki koşullarda ürün kullanılabilirliğini optimize ederek geliri en üst düzeye 

çıkarmaktır. Doğru müşteriye, doğru zamanda, doğru fiyatta, doğru ürünü satmak amaçlanır. 

Gelir yönetimi öncelikli olarak taktiksel karardır. Çoğunlukla maksimum kar elde etmek için 

iki bileşen devreye girer: 

• Fiyatlandırma 

• Koltuk envanteri 

1978'deki serbestleşme sonrasında, havayolu endüstrisi çok istikrarlı fiyatlandırmaya sahip bir 

endüstriden, uçucu ve karmaşık fiyatlandırma yapısına sahip bir endüstriye önemli ölçüde 

evrilmiştir. Günümüzde, çoğu havayolu şirketi, hatta düşük ücretli taşıyıcılar, aynı O-D pazarı 

için farklı fiyatlarla çeşitli ücretlerde ürünler sunmaktadır. LCC'ler başlangıçta gelir 

yönetiminden ziyade fiyatlandırmaya daha eğilimlidir. Fiyat farklılaştırma, düşük ücret 

teklifleri ile talebi teşvik eder ve yüksek ücret ödeyen yolculara sahiptir. Öncelikle ucuza uçmak 

isteyen müşteriler çekilir ardından uçaktaki koltuk doluluğu belirli bir kapasiteyi aştıktan sonra 

daha fazla gelir elde etmek için fiyatlar yukarıya çekilir. 
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6.3. Satışlar ve Pazarlama 

 

     Düşük maliyetli havayolları, geleneksel havayollarının aksine seyahat acenteleri ve 

komisyon usulü satışlar yapmayı tercih etmezler. Genellikle kendi web sitelerinden ve çağrı 

merkezlerinden ya da ekstra maliyet oluşturmayacak dijital seyahat bulma uygulamaları ve web 

siteleri vasıtasıyla satışlarını gerçekleştirir. Dijital ortamda çok daha az personelden 

yararlanıldığı için daha düşük maliyetler ortaya çıkar. 

    Düşük maliyetli taşıyıcıların pazarlama metotlarında da maliyetlerini düşürmeye 

çalışmaktadır.  İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber, diğer pazarlama yöntemlerine 

göre daha ucuz olan sosyal medya ve arama motorları reklamları kullanarak pazarlamayı 

seçerler. 
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7. OPERASYONEL YÖNETİM 

 

7.1. Personel Yönetimi 

 

      Filolarında tek tip uçak modeli benimseyen düşük maliyetli havayolları, personel eğitim 

masraflarını önemli ölçüde düşürür.  Aynı zamanda daha az eğitim personeli çalıştırmış olur. 

Bununla birlikte, karmaşık işlem olarak gördüğü operasyonları dış kaynaklar kiralayarak çözen 

LCC’ler, tam hizmet sunan taşıyıcılara göre oldukça az personel çalıştırmaktadır. 

       LCC’lerin bir diğer özelliğiyse masraflarını daha da daraltmak için özellikle kabin ve 

kokpit ekibini otoritelerin koyduğu maksimum sınırlarda çalıştırmak için uğraşırlar. Tam servis 

sunan firmalarla karşılaştırıldığında daha uzun saatler, daha az tatil imkanı ve daha az maaş 

verdikleri görülmektedir.  

        Bir diğer özellik ise düşük maliyetli taşıyıcıların personeline çoklu işler yaptırmasıdır. 

Örneğin, kabin ekipleri uçağın geri dönüşleri sırasında kabinin içini temizler. Bu, hem temizlik 

ekibini beklemeden zaman kazandırır hem de şirketin maliyetlerini azaltmaya yarar. Bu tarz 

çoklu işlerde personeline ekstra ücretler ödeyerek motivasyonunu yüksek tutmaya çalışır. 

      Düşük maliyetli taşıyıcılar, şirket içinde bir aile ortamı yaratmaya çalışarak personelinin 

daha motive olması için çalışır. Aynı zamanda, kişisel becerilerin öne çıktığı bir rekabet 

havasını yakalamaya çalışır. 

 

7.2. Havaalanı Kaynak Yönetimi 

 

    Düşük maliyetli havayolları genellikle elzem olmayan özellikleri satılan ürün ve hizmetten 

ayırarak fiyat avantajı yaratan stratejiler yürütür. Mimari vitrinler, estetik tasarımlara ve 

havaalanı ücretlerini yükseltecek projelere ödeme yapmak istemezler. Düşük maliyetli 

taşıyıcılara göre havalimanındaki ilk üç gereksinimi: düşük havaalanı ücretleri, hızlı geri dönüş 

süreleri ve tek katlı havaalanı terminalleridir. Ryanair’in Londra merkezine 48 km uzaklıktaki 

Stansted havaalanı, ünlü mimarlar tarafından tasarlanan pahalı çok katlı binalarla keskin bir 

tezat oluşturan, amacı yolcu taşımacılığını gerçekleştirmek olan tek katlı bir yapıdır. Frankfurt/ 

Hahn'daki Ryanair terminalleri; Manchester / Liverpool'da easyJet; Los Angeles / Long 

Beach'te jetBlue, Melbourne / Avalon'da Jetstar ve Kuala Lumpur'da AirAsia'nın havalimanları 
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ve daha birçok düşük maliyet terminalleri benzer özellikler göstermektedir. Yine Singapur'da, 

düşük maliyetli terminallerinin çok az mağazası olması dikkat çekicidir. 

      Düşük maliyetli havayolları, genellikle geleneksel yolcu tesislerinde kullanılanlardan çok 

farklı tasarım standartları uygulamaktadır. Alanı daha yoğun kullanırlar, birim alan başına daha 

yüksek yolcu yoğunluğu planlarlar ve tam hizmet sunan rakiplerinin sunduğu lounge hizmetleri 

yerine ortak bekleme odaları kullanırlar. Terminallerinin basit yapısı sayesinde belirli bir uçuş 

için daha az kapıya ihtiyaç duyarlar. Örneğin, Boston’da düşük maliyetli taşıyıcı jetBlue belirli 

bir uçuşta 0,5 milyon yolcu/kapı işletebilirken, rakibi Delta havayolları bunun sadece yarısını 

işletebiliyor. Bu, düşük maliyetli havayollarının genellikle eski havayollarına oranla yolcu 

başına yaklaşık yarı yarıya alana ihtiyacı olduğu anlamına gelir.  

 

7.3. Operasyon Kontrol 

 

     Havayollarının operasyon kontrol işlemleri; yer hizmetleri, bakım operasyonları, ekiplerin 

ve istasyonların yönetilmesini kapsar. Düşük maliyetli havayolları, maliyeti düşürmek için 

büyük ölçüde otomasyona güvenmektedir. Müşterilerine fiziksel bilet çıktısı vermemeye 

çalışır. Bu tür çıktıların alınması durumunda müşterilerine ek ücretler çıkarır. Ayrıca, check-in 

işlemleri büyük ölçüde makineler tarafından yapılır. Bu operasyonlarda istihdam ettiği personel 

sayısını minimum seviyede tutar. Benzer şekilde, bagaj işlemleri basittir ve çoğunlukla daha az 

işçiye ihtiyaç duyulacak mekanize bir biçimde işletilir.  

      Düşük maliyetli havayollarından bazıları ramp olarak adlandırılan bagaj yükleme ve 

boşaltma işlemlerini, terminal ile uçak arasındaki yolcu taşıma işlemlerini, uçak içi temizliği 

gibi işlemleri bünyesinde kurduğu birimler aracılığıyla gerçekleştirirken, bazıları bu tür 

operasyonları kiralama yoluyla halletmeye çalışır. Örneğin; Ryanair, Dublin havaalanında 

yolcu yükleme ve boşaltma, bagaj yükleme boşaltma, biletleme gibi operasyonlarını kiralama 

anlaşmalarıyla gerçekleştirir. Şirket, maliyet artışlarına maruz kalmamak için çok yıllık 

sözleşmeler ile maliyetlerini sabitlemeye çalışmıştır. Yine Pegasus Havayolları da kendi yer 

hizmet birimini 2015 yılında kurana kadar, ramp hizmetlerini dış kaynak kullanımıyla 

çözmüştür. 

    Ryanair mühendislik personeli; rutin bakım, onarım hizmetleri ve uçak, motor ve ağır bakım 

kontrolleri üçüncü taraflara yaptırır. Sözleşme işleri, Ryanair mühendislik personelinin 

gözetimi ve planlaması altında yapılır ve şirketin mütevazı boyutta bir filo için özel bir işgücü 

maliyeti ödemeden kalite ve güvenlik kontrolünü elinde tutmasını sağlar. Aynı şekilde Pegasus 
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Havayolları, elinde sadece A1 ve D1 bakım onayı bulunduğu ve bakım yetenekleri kısıtlı 

olduğu için diğer bakım çeşitlerini bakım onarım kuruluşlarıyla anlaşmalı olarak gerçekleştirir. 

     Düşük maliyetli havayolları, yakıt tasarrufu için de farklı stratejiler izlemektedir. Uçakların 

galley standlarında bulunan fırın, kahve makinası ve su kaynatma makinesi gibi cihazlar, düşük 

maliyetli taşıcıların bu hizmetleri ücretsiz olarak sunmamasından dolayı çok fazla kullanılmaz. 

Bu cihazları minimum seviyede tutmak için fazla olanları uçaktan sökerler. Böylece uçak 

ağırlığı azaltılmış olur ve yakıttan tasarruf sağlanır. Benzer şekilde, uçaktaki halıları daha 

hafifleriyle değiştirerek ve koltukları daha hafifleriyle değiştirerek uçak ağırlığı düşürülür ve 

yakıttan tasarruf sağlanır. Bu işlemler, maliyette çok az değişim oluşturuyor gibi görünse de 

yıllık bazda 750.000$’ın üzerinde tasarruf sağlayabiliyor. 
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8. LCC MODELİNİN ETKİLERİ VE GELİŞİMİ 

 

      Havayolu iş modelleri; deregülasyon, serbestleşme, internet ve uçak teknolojilerindeki 

gelişmeler ve kriz gibi faktörler nedeniyle hızla gelişmektedir. Günümüz havacılık pazarındaki 

istikrarsız ekonomik koşullar ve rekabet, havayolu iş modellerini değişime teşvik ediyor. 

Geleneksel taşıyıcılar ve düşük maliyetli taşıyıcılar arasındaki yoğun rekabet nedeniyle 

birleşme, devralma ve ittifak sayısını arttırıyor. Yaşanan bu gelişmeler düşük maliyetli taşıyıcı 

iş modelinde bazı değişimlerin olduğunu gösteriyor. Örneğin, bazı LCC’ler ücret ayrıştırma 

stratejisini değiştirerek, farklı hizmetlerin paketlenmesine izin veren bir ücret kategorisi 

sistemine geçiş yapmıştır. Paket hizmetlerin, havayolu şirketlerinin müşteriye sundukları 

teklifleri daha iyi kontrol etmesini sağladığı düşünülüyor. LCC’lerde yeni gözlemlenen diğer 

bir yenilik de kod paylaşımı anlaşmasıdır (Emirates ile JetBlue kod paylaşımı). Kod paylaşımı 

ile gelen aktarmalı uçuşlar, rota yoğunluğunu arttırarak ek trafik hacmini arttırıyor. LCC iş 

modelindeki diğer bir değişiklik, sık uçanlara özel programlar uygulanmaya başlamasıdır. Yan 

gelirlerini artırmak için araba kiralama şirketleri, otel zincirleri ve ortak markalı kredi kartı 

şirketleri gibi programlar ortaklarına sık uçan yolcu puanları satmaya başlamışlardır. İş 

modelindeki bu değişim, LCC’lerin organik büyümesindeki düşüşün ve 2008'de LCC'leri 

zorlayan finansal krizin sonucudur. 

 

8.1. Hibrit Model 

 

    Düşük maliyetli taşıyıcıların hava taşımacılığındaki diğer büyük bir etkisi de hibrit 

modellerin ortaya çıkışıdır. Hibrit havayolu, resmi bir tanım olmasa da düşük maliyetli iş 

modeliyle çalışan ancak geleneksel taşıyıcılardan sunduğuna benzer bir hizmet standardına 

sahip olan bir havayolu şirketine denir. Hibrit havayolları, sektördeki giderek artan rekabet 

sebebiyle, tam hizmet sunan havayolları gibi yolcu konforunu yüksek tutarak daha fazla 

yolcuya hitap etmeyi hedeflerken, düşük maliyetli havayollarının stratejik hamleleriyle 

maliyetlerini düşürmeyi amaçlar. 

 

 

 

 



 

25 
 

8.2. Ultra Low Cost Carrier  

 

     Düşük maliyetli taşıyıcıların taşıyıcı pazardaki etkisinden sonra bazı taşıyıcılar maliyetleri 

biraz daha düşürmeyi hedefledi ve ortaya Ultra Low Cost Carrier (Çok düşük maliyetli taşıyıcı) 

modeli ortaya çıktı. Kısaca ULCC olarak adlandırılan bu modeldeki ilk girişim 2007’de Skybus 

firmasının oldu. 2008’deki ekonomik kriz ve petrol fiyatlarının artmasıyla Skybus firması 

bütçesini tüketti ve iflas etti. Performansa dayalı ve çok düşük ücretlerle personel çalıştırarak 

ve operasyonel limitleri biraz daha zorlayan ULCC modelinin şimdiki öncüleri ise Allegiant ve 

Spirit havayollarıdır. Skybus’ın iflasına rağmen Allegiant ve Spirit her sene büyümesini 

sürdürüyor. 

     ULCC’lerin yakıt, bakım-onarım, personel maaşları gibi konularda LCC’lere göre 

maliyetlerini oldukça düşürmeyi başardığı görülmektedir (Şekil 8.1). LCC’lere benzer olarak 

ULCC firmalarının yan gelirlerinin toplam gelirlerine oranla oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir (Şekil 8.2). 

 

 

Şekil 8.1.  LCC ve ULCC Maliyet Karşılaştırması (Wittman & Bachwich, 2017) 

 

 

 



 

26 
 

 

Şekil 8.2.  ULCC’lerin Bilet ve Yan Gelir Tablosu (Wittman & Bachwich, 2017) 

 

8.3. Çoklu Havaalanı 

 

     Düşük maliyetli taşıyıcılardaki bir başka farklılık da birincil havaalanlarına yönelimdir. Bazı 

LCC’ler birincil havaalanlarındaki yoğun trafik nedeniyle maliyet açısından dezavantajlı olsa 

da birincil havaalanlarına yönelmeye başlamıştır. Southwest Havayolları ve JetBlue 

Havayolları; New York ve Los Angeles gibi trafik akışının yüksek olduğu bölgelerde hem 

birincil hem de ikincil havaalanlarını kullanarak yolcu sayısını en üst düzeyde tutmaya 

çalışmaktadır. Bu sisteme de çoklu havaalanları kullanımı ismi verilmektedir. Birincil 

havaalanlarının kullanımı, LCC'lerin ticari ve şehir içi ulaşımlarda vakit kaybetmek istemeyen 

yolcularla daha fazla ilgilenmeye başladığını göstermektedir. 

 

8.4. Uzun Mesafede LCCler 

 

     Düşük maliyetli havayolu modelinde, ek bakım maliyetleri gibi dezavantajları nedeniyle 

kısa-orta mesafe uçuşlar tercih edilmekteyken, bazı LCC’ler tek tip uçak modeli filosuyla uzun 

mesafelere uçmanın mümkün olabileceğini düşünmekteydi ve 2013 yılında Norwegian 

Havayolları, Avrupa-Amerika uçuşlarına başladı. Uzun mesafede LCC modelinin tek tip uçak 

modeli fikrini koruyan Norwegian, Boeing 787 uçaklarıyla seferlerine devam etmektedir. 
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Norwegian Havayollarından sonra AirAsya X ve Jetstar Airways gibi bazı LCC’ler de uzun 

mesafe uçuşlarına başladı. 

 

8.5. LCC ve Havayolu İttifakları  

 

      Düşük maliyetli havayollarında daha önce görülmemiş bir strateji ise havayolu 

birliktelikleriydi.  Havayolu birlikteliği, kaynakları bir araya getirmek için çok sayıda havayolu 

şirketi arasında yapılan anlaşmadır. Küresel rekabetin artış gösterdiği günümüzde firmalar; 

içinde bulundukları yoğun rekabet ortamında yeni pazarlara girmek, finansal riskini düşürmek 

ve rekabet gücünü arttırmak için ittifaklar kurmaktadır. Daha önce bu metodu sadece tam 

hizmet havayolları kullansa da bu oluşumlar LCC’lerin de dikkatini çekmiştir. Ocak 2016’da 

ilk LCC havayolu birlikteliği U-FLY Alliance kurulmuştur. Hong Konk, Çin ve Japonya 

LCC’leri tarafından Asya pazarında güçlenmek için kurulmuştur. Ardından Mayıs 2016’da 

Asya-Pasifik bölgesi hakimiyeti için Value Alliance kurulmuştur. Havayolu birlikteliklerinin 

avantajları; 

• Hizmetlerin ortak kullanımı ile hizmet kalitesinde artış ve maliyetlerde düşüş 

sağlanması 

• Üyelerin kod paylaşımı ile ortak uçuş programları hazırlamasını böylece bölgedeki 

gücünün artması 

• Herhangi bir rotada birçok seçenek bulunması 

• Aktarmadaki kolaylıklar sayesinde zamandan kazanç sağlanması 

• Mil biriktirme ve kullanma sistemlerinin ortak olması sayesinde mil hizmetlerinin daha 

kullanışlı hale gelmesi 

    Havayolu birliktelikleriyle beraber LCC’ler daha önce pek kullanmasa da aktarma uçuşları 

da kullanmaya başlamıştır. 
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9. SONUÇ 

 

      Bu çalışmada, ilk etapta hava taşımacılığında yaşanan gelişmeler, havayolu iş modelleri ve 

düşük maliyetli havayollarının ortaya çıkışından bahsedilmiştir. Düşük maliyetli taşıyıcıların, 

havayolu karar mekanizması süreçlerinde ne tarz tercihler yaptığı ve maliyetlerini düşürmek 

için hangi yollara başvurduğu incelenmiştir. Düşük maliyetli havayolları; tek tip uçak 

modeliyle oluşturulmuş filo yapısı, point-to-point hat planlaması, uçak kullanımının maksimum 

düzeyde tutulması, daha uygun havalimanlarını tercih etmesi, daha düşük maaşla çalışan 

personel yapısı, hizmet ürünlerinde lüksü kaldırılması ve satışlarını daha çok online kanallardan 

yapılması gibi stratejilerle rakipleri tam servis taşıyıcılara oranla maliyetlerini büyük ölçüde 

düşürmeyi başarmıştır. İki iş modelinin maliyetleri karşılaştırıldığında düşük maliyetli 

taşıyıcılar yaklaşık %50 daha az maliyete sahip olduğu görülmüştür (Tablo 9.1). 

 

 Maliyet Düşüşü (%) 

Koltuk yoğunluğu 16 

Uçak kullanımı 2 

Uçuş ve kabin ekibi maliyetleri 3 

Havaalanı kaynak kullanımı 4 

Bakım maliyetleri 2 

Yer hizmetleri maliyetleri 7 

Yolcu servisleri / Hizmet konforu 5 

Satış ve dağıtım maliyetleri 9 

Yönetim ve ofis personeli 

maliyetleri 

3 

TOPLAM 51 

 

Tablo 9.1.  Düşük Maliyetli Taşıyıcıların ve Tam Hizmet Sunan Taşıyıcıların 

Maliyet Karşılaştırması 
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    Düşük maliyetleri sayesinde hava taşımacılığında önemli bir yer tutan LCCler, yolcu 

sayılarını her geçen gün arttırmış ve geleneksel havayolları karşısında market paylaşımını da 

her geçen yıl arttırmayı başarmıştır (Şekil 9.1). 

  

 
 

Şekil 9.1.  Hava Taşımacılığında Düşük Maliyetli Taşıyıcıların Yıllara Göre Market Paylaşımı 

(Low cost carriers' worldwide market share from 2007 to 2019, 2019) 

 

      Düşük maliyetli havayolu iş modelinin başarısı, hibrit ve Ultra LCC iş modellerinin ortaya 

çıkmasına katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda hava taşımacılığında oluşan rekabet koşulları, 

düşük maliyetli iş modelini etkilemiş ve düşük maliyetli taşıyıcıların bazı stratejilerini 

değiştirmelerine neden olmuştur. Gelecekte, düşük maliyetli havayolu şirketleri ve tam hizmet 

sunan havayolu şirketleri arasındaki rekabetin süreceği ve birbirlerini etkilemeye devam 

edeceği tahmin edilmektedir. Hava taşımacılığı, emniyetli bir biçimde yeni stratejilerle 

yolculara daha ucuz ve daha konforlu hizmet sunma konusunda çalışmalarını sürdürmelidir. 
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