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Havayolu sektörümüzün gelişmesine ve büyümesine bağlı olarak İstanbul Sabiha
Gökçen (İSG) Havalimanı’nın var olan kapasitesi, havalimanının tek pist olması nedeniyle
artan iç ve dış hat uçuş taleplerini karşılamada yetersiz kalmaktadır. Havalimanı kapasitesinin
üstünde bir planlama yapılması halinde 2016 yaz sezonunda hava ve yer trafiğinin emniyetli
sınırlar içerisinde kontrolü zorlaşacak ve yolcuları mağdur edecek durumlar ortaya çıkacaktır.
Planlamanın, havalimanı kapasitesini dikkate alacak şekilde değerlendirilmesi amacı ile 22
Şubat 2016 tarihinde Bakanlığımızda bir toplantı yapılmış olup, toplantı sonucunda İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı’na, 2015 yılında izin verilen ve gerçekleşen uçuş sayısını
aşmayacak şekilde izinlendirme yapılacağı konusunda karara varılmıştır.
Bu kapsamda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2016 yılı için havayollarına
trafik hakları tahsis edilirken havaalanının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik temel
hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1. Tarifeli sefer yapan havayolları 2016 yılı içinde, 2015 yılı içerisindeki izin verilen ve
gerçekleştirdikleri toplam uçuş hakkını geçmeyecek şekilde başvuruda
bulunacaklardır.
2. Yerli Havayolları toplam uçuş hakkını aşmayacak şekilde iç ve dış hatlardaki
tarifelerinde değişiklik yapabilecek, ancak bu hak kullanılırken bir iç hattın uçuşa
kapatılması gibi bir durum prensipte kabul edilmeyecektir.
3. Yerli havayolları için dış hatlarda, ikili sivil havacılık anlaşmaları kapsamında,
halihazırda yabancı havayollarına verilen uçuş hakkı kadar mütekabiliyet
çerçevesinde uçuş hakkı verilebilecektir.
4. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kapasite yetersizliği sebebinden dolayı,
tarifeli uçuş gerçekleştiren yabancı havayollarına ikili anlaşmalar kapsamında
belirlenen haklar dışında ilave uçuş hakkı verilmeyecektir.
5. Yukarıdaki hükümler dışında kalan ve istisnai uçuşlar için öncelikle DHMİ Genel
Müdürlüğü Slot Koordinasyon Merkezine müracaat edilerek slot alınacak, slot
alınmasına müteakip başvuru Genel Müdürlükçe değerlendirmeye alınacaktır.
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Bu kapsamda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın operasyonel olarak uçuş
emniyetinin korunması, tüketicinin ve sektörün mağduriyet yaşamaması için havayolu
işletmelerinin planlarını yukarıda bahsedilen hususları da dikkate alarak yapmaları
konusunda;
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.
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