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Uçuş tarifeleri incelendiğinde bazı şehirlerimize ana merkezlerden seferlerin
yapılmadığı, yolcuların varmak istedikleri noktaya aktarmalı olarak gitmek zorunda kaldıkları
görülmektedir. Ayrıca ana merkezler dışında çapraz uçuşların da geliştirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Yolcu talepleri, yolcu memnuniyeti ve hizmetin tüm ülkeye yayılması ilkeleri
çerçevesinde uçuş hizmeti verilmeyen güzergahların teşvik edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Hatların teşvik edilmesi ve bu hatların kullanılmasına ait usul ve şartlar aşağıda
verilmiştir:
1. Tayin edilmek istenen havayolunun yapacağı haftalık sefer sayısı yaz döneminde 3,
kış döneminde 2 frekanstan az olamayacaktır.
2. Tayin edilen havayolu ilgili hatta o yılın yaz ayında sefer başlatmak zorundadır.
3. Teşvik edilen hatlarda sefer yapmak için başvuran ve tayin edilen firmaya ilgili hattı
geliştirmesi ve sürdürebilmesi için en az 2 yıl süre verilecek ve bu sürede o hatta
başka bir firmaya tarifeli sefer için uçuş izni verilmeyecektir.
4. Teşvik edilen hatlardan yeteri kadar güzergahta sefer başlatan havayollarına dış hat
tayin ve trafik hakkı tahsislerinde öncelik verilecektir. Teşvikli hat kapsamında tahsis
edilen iç hattın iptali durumunda Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme
sonucunda tayin edilen dış hat iptal edilebilecektir.
5. Teşvik edilen hatlardaki taşıyıcının, mevcut konumunu yolcu aleyhine kullandığının
veya yüksek fiyat uyguladığının tespit edilmesi durumunda Genel Müdürlük yaptırım
uygulayabilir veya hattı iptal edilebilir.
Yukarıdaki şartlar çerçevesinde havayolları hat ve uçuş taleplerini 15 Kasım'a kadar
Genel Müdürlüğümüze yapacaklardır.
Halen uçuş yapılan hatlar teşvikli hatlar kapsamında değerlendirilmeyecektir. Genel
Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonrasında teşvikli hatlar ilan edilecektir.
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