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Bu Genelge 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun’un 4. Maddenin h fıkrası “ Yurt içinde ve yurt dıĢında hava ulaĢtırma
faaliyetlerinde bulunmak isteyen Türk ve yabancı gerçek veya tüzel kiĢilere verilecek izinlerin
esaslarını ve Ģartlarını hazırlamak, gerekli görülmesi halinde ilgili bakanlık ve kamu kurum ve
kuruluĢları ile koordinasyonu sağlamak”, i fıkrası “Sivil hava ulaĢtırma konusunda ülke
politikalarını belirlemek; ikili ve çok taraflı anlaĢmaların çalıĢmalarına katılmak ve bunları
sonuçlandırmak”, p fıkrası “ Bu kanunda öngörülen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere
yönetmelik ve genelgeleri hazırlamak” 9. Maddenin b fıkrası “Ülkemiz havaalanlarına sefer
yapan hava taĢıma iĢletmelerinin uçuĢ tarifelerini ve seferlerini incelemek, onaylamak ve
izinlerini vermek”, d fıkrası “Hava taĢıma iĢletmelerinin hat taleplerini değerlendirmek”
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Ülkemiz hava sahasını ve havaalanlarını kullanarak yapılan uçuĢların, 2920 sayılı
Türk Sivil Havacılık Kanunu, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun kapsamında, Türk AIP’sinde belirtilen prosedürler dahilinde ve
Uluslararası Hava UlaĢtırma AnlaĢmaları çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz iznine tabi
olduğu bilinmektedir.
Yerli havayollarının uçuĢ tarifeleri incelendiğinde yurtdıĢı uçuĢlarının özellikle bazı
Ģehirlerimizden gerçekleĢtirildiği, önemli diğer merkezlerden yurt dıĢına direk seferlerin fazla
yapılmadığı, yolcuların varmak istedikleri noktaya aktarmalı olarak gitmek zorunda kaldıkları
görülmektedir. Diğer taraftan baĢkent Ankara’dan yurt dıĢı direkt uçuĢ yapılmasına yönelik
çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, yolcu talepleri, yolcu memnuniyeti ve hizmetin
yayılması ilkeleri çerçevesinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yurtdıĢı direk uçuĢ
hizmeti verilmeyen noktalara uçuĢların teĢvik edilmesi planlanmıĢtır.
Ankara Esenboğa Havalimanından yurt dıĢına direk seferlerin teĢvik edilmesi ve bu
hatların kullanılmasına ait esas ve Ģartlar aĢağıda verilmiĢtir:
1. Tayin edilmek istenen havayolunun yapacağı haftalık sefer sayısı yaz döneminde 3,
kıĢ döneminde 2 frekanstan az olmayacaktır.
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2. Tayin edilen havayolu, ilgili hatta tayin edilmesinden en geç 3 (üç) ay içinde sefer
baĢlatmak zorundadır. Bu tarihe kadar uçuĢ baĢlatılmamıĢsa, tahsis edilen hat ikinci
bir iĢleme gerek kalmaksızın iptal olur.
3. TeĢvik edilen hatlarda sefer yapmak için baĢvuran ve tayin edilen firmaya ilgili hattı
geliĢtirmesi ve sürdürebilmesi için 3 yıl süre verilecek ve bu sürede o hatta baĢka bir
yerli taĢıyıcıya tarifeli sefer için uçuĢ izni verilmeyecektir.
4. TeĢvik edilen hatlarda havayolu iĢletmesinin hattaki taĢıyıcı konumunu kötüye
kullanarak fahiĢ bedelle bilet satıĢı yaptığının tespiti halinde Genel Müdürlük ilgili
hattı iptal etme ve/veya ilave yaptırım uygulama hakkını saklı tutar.
5. Trafik hakkı tahsisleri ilgili ülkeyle yapılan anlaĢmalar çerçevesinde verilecektir.
6. Halen uçuĢ yapılan hatlar teĢvikli hatlar kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Başvuru şekli
Bu kapsamda, teĢvikli hattan bu genelge kapsamında yararlanmak isteyen yerli
havayolları destinasyon noktası, yaz ve kıĢ dönemlerinde baĢlangıçta kaç frekans planladığı
ve seferin baĢlama tarihini içerecek Ģekilde yazılı baĢvurularını Genel Müdürlüğümüze
yapacaklardır.
1. Ġlk aĢamada havayolları tüm taleplerini 05 Haziran 2015 tarihine kadar Genel
Müdürlüğümüze yapması gerekmektedir. Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme
sonucunda hattın kime tahsis edildiğine karar verilir ve SHGM web sitesi üzerinden
duyuru yapılır.
2. Müteakip aĢamalarda havayolları tarafından Genel Müdürlüğümüze yapılacak talepler,
diğer yerli taĢıyıcılara en fazla 15 gün süre vererek bildirilir. Verilen süre sonunda gelen
talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek hattın kime tahsis edildiğine karar verilir ve
SHGM web sitesi üzerinden duyuru yapılır.
Bu genelge 1 Ocak 2018 tarihine kadar yürürlükte kalır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bilal EKġĠ
Genel Müdür
DAĞITIM:
- Yerli Havayolu ġirketleri
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