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İç hatlardaki uçuş tarifeleri incelendiğinde ana merkezlerden bazı kentlere uçak
seferleri yapılmadığı, yolcuların gitmek istedikleri noktaya aktarmalı olarak seyahat ettikleri
gözlemlenmektedir. Ayrıca ana merkezlere yapılan uçuşlar haricinde çapraz uçuşların
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yolcu memnuniyetinin tesis edilmesi ve havayolu
hizmetinin tüm ülkeye yayılması amacıyla uçuş hizmeti verilmeyen güzergâhların teşvik
edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Hatların teşvik edilmesi ve bu hatların kullanılmasına dair usul ve şartlar aşağıda
sayılmıştır:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Teşvikli hat verilen havayolunun yapacağı haftalık sefer sayısı yaz döneminde 3,
kış döneminde 2 frekanstan az olmayacaktır.
Tayin edilen havayolu ilgili hatta en geç 1 Haziran 2015 tarihinde sefer
başlatacaktır. Bu tarihte uçuş başlatılmayan hatlarda ikinci bir işleme gerek
kalmaksızın havayoluna tanınan teşvikli sefer düzenleme hakkı iptal olur.
Teşvik edilen hatlarda tayin edilen havayolu işletmesine ilgili hattı geliştirmesi
için en az 2 yıl süre verilecek ve bu sürede ilgili hatta farklı bir havayoluna tarifeli
sefer düzenleme izni verilmeyecektir.
Teşvik edilen hatlarda yeteri kadar güzergâhta sefer başlatan havayollarına dış hat
tayin ve trafik hakkı tahsislerinde öncelik verilecektir. Teşvikli hat kapsamında
tahsis edilen iç hattın başlatılmaması veya ilgili hatta uçuşların durdurulması
halinde tayin edilen dış hat Genel Müdürlüğümüzün yapacağı değerlendirme
sonucunda iptal edilebilecektir.
2013 yılı Teşvik Genelgesi kapsamında tahsis edilen ve uçuş gerçekleştirilen
hatlar; hattın doluluk oranı, verimlilik ve talepler doğrultusunda teşvikli hat
kapsamında değerlendirilebilir.
Teşvik edilen hatlarda havayolu işletmesinin hattaki konumunu kötüye kullanarak
fahiş bedelle bilet satışı yaptığının tespiti halinde Genel Müdürlük ilgili hattı iptal
etme ve/veya ilave yaptırım uygulama hakkını saklı tutar.

Halen uçuş yapılan hatlar teşvikli hatlar kapsamında değerlendirilmeyecek ve
belirtilen hususlara aykırı durum tespitinde idari işlem uygulanabilecektir. Yukarıdaki şartlar
çerçevesinde havayolları hat ve uçuş taleplerini 28 Kasım 2014 tarihine kadar Genel
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Müdürlüğümüze yapacaklardır. Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan değerlendirme
sonrasında teşvikli hatlar ilan edilecektir.

Bilal EKŞİ
Genel Müdür

Daire/Birim
Şube

Hava Ulaşım Daire Başkanlığı
Uçuş Değerlendirme ve İzinlendirme Müdürlüğü

2/2
Ayrıntılı Bilgi İçin
hud@shgm.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Evrak Kaynak Doğrulama İçin 'http://www.shgm.gov.tr' adresini ziyaret ediniz.

795214479

