
 

SESAR PROJESİ 
 

 

 

 

SESAR (Single European Sky ATM Research) geleceğin modernize edilmiş, Avrupa 

Hava Trafik Yönetimi Sistemini inşa etmek amacıyla Eurocontrol tarafından geliştirilmiş çok 

önemli bir projedir.  

SESAR Projesi sayesinde Avrupa hava sahası yeniden şekillenecek; kapasite artışı 

sağlanacak ve hava trafik yönetiminde verimlilik artacaktır.  

SESAR Projesi  3 aşamadan meydana gelmektedir:  

1- SESAR Tanımlama Aşaması (2005-2008): Geleceğin hava seyrüsefer sisteminin 

ihtiyaçlarının karşılanması; havacılık sektöründeki eylemsel yaklaşımların tanımlanması; ele 

alınan proje açısından araştırma seviyesinden uygulama seviyesine ulaşılması ve SESAR Projesi 

için belirlenen hedefleri kapsamaktadır.  

2-SESAR Gelişim Aşaması (2008-2013): En son teknolojik sistemlerini; SESAR ATM 

Master Planına dayalı olan argümanları ve operasyonel prosedürleri kapsamaktadır.  

3-SESAR Uygulama Aşaması (2014-2020): Yeni Hava Trafik Yönetimi Sisteminin 

altyapısı için gerekli olan büyük çaplı projelerin uygulanması ve hava ulaşımında yüksek 

performansa dayalı tamamen harmonize edilmiş faaliyetlerin oluşturulması hususlarını 

kapsamaktadır.  

 

 

 

Avrupa Birliği Konseyi, Yeni Hava Trafik Yönetimi 

Sistemini oluşturmak amacıyla geliştirilen SESAR 

Projesinin çerçevesini ve stratejik hedeflerini belirleyen 

“Avrupa Hava Trafik Yönetimi Master Planı” dokümanını 

30.03.2009 tarihinde yayınlamıştır.  

 



 

 

 

*SESAR Projesinin Aşamaları 

SESAR projesinin Gelişim Safhası (2. Safha) için ayrılan yaklaşık € 2.1 milyar olan 

toplam bütçe; AB Komisyonu, Eurocontrol ve sektörün verdiği maddi desteklerle 

sağlanmaktadır.  

 

 

 

2020 SESAR Projesinin Hedefleri:  

1) Uçuş başına ortalama olarak elde edilmesi beklenen veriler: 

 

 8 dakika-14 dakika aralığında zamandan tasarruf 

 

 300kg- 500 kg aralığında yakıt tasarrufu  

 

 945kg- 1575 kg aralığında CO2 emisyon azalışı  

 

2) Hava sahasındaki mevcut hava trafik kapasitesi yaklaşık 3 (üç) kat artacaktır. 

3) Uçuş emniyeti en üst seviyede sağlanacaktır. 

 

 
 AB Komisyonu        : € 700 milyon  

 

 Eurocontrol            : €700 milyon  
 

 Sektör                     : €700 milyon  
 



 

 

4)  Uçuş başına çevresel etki %10 oranında azalacaktır. (2013-2030 yılları arasında 

yaklaşık 50 milyon ton CO2 emisyon azalışı beklenmektedir.)  

5)  Hava Trafik Yönetimi Sisteminde toplam maliyetlerin yaklaşık %50 oranında 

azalacağı tahmin edilmektedir. 

6)  Havalimanlarındaki hava trafik kapasitesi %20 oranında artacaktır.  

7) Havacılık sektöründe yeni iş alanları açılarak yeni istihdamlar sağlanacaktır. 

(Avrupa’da SESAR Projesinin uygulanmasıyla birlikte havacılık sektöründe yaklaşık 328.000 

yeni personele doğrudan veya dolaylı olarak iş imkanı sağlanacaktır.)  

Söz konusu projenin tam manasıyla faaliyete geçmesi durumunda 2013-2030 yılları 

arasında Avrupa’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına  € 420 milyar civarında ek bir gelirin ilave 

edileceği tahmin edilmektedir.  

 

SESAR Sisteminin ilgili aktörlere sağlayacağı katkılar:  

Hava Yolu Şirketleri: Hizmet kalitesinin artışıyla birlikte yolcu talepleri en iyi şekilde 

karşılanacak ve yakıt tüketiminde ciddi oranda tasarruf elde edilecektir.  

Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısı (ANSP): Daha düşük maliyetle en iyi şekilde hava 

seyrüsefer hizmeti sunulacaktır.  

Havalimanları: Kötü hava koşullarında bile iyi bir hizmet sunulacaktır. 

Yolcu: Yolcuların ucuz biletlerle daha kaliteli ve emniyetli bir uçuş keyfi yaşaması 

sağlanacaktır. 

Çevre: Ses ve çevre kirliliği ile mücadele hususunda önemli oranda katkı sağlanacak.  

 

 

 

 



 

 

Yeni Hava Trafik Yönetimi Sisteminin (ATM)  tam olarak uygulanması durumunda 

elde edilecek tabloya verilebilecek bir örnek: Brüksel’den (Belçika), Stokholm’a (İsveç) 

gerçekleşen bir uçuş sonucunda elde edilmesi beklenen veriler: 

 

 

 

Daha fazla bilgi için: 

http://www.sesarju.eu/newsroom/events/swim-jumpstart-webinar%20and%20 

 

Orhan KURT 

 

  

 

 

 Tahmini olarak 12 - 20 dakika arasında bir 

zaman tasarrufu 
 

 435kg - 725 kg aralığında yakıt tasarrufu,  
 

 1.370kg - 2.283kg aralığında CO2 emisyon 

azalışı sağlanması beklenmektedir. 

 

http://www.sesarju.eu/newsroom/events/swim-jumpstart-webinar%20and

