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Koordine Edilen/Tarifesi Düzenlenen Havalimanlarında Kuzey Yarım Küre Yaz 2022 (NS22)
Tarife Dönemi için Slot Kullanım Muafiyeti
Bu genelge; Koronavirus (COVID-19) pandemisinin devam eden etkisi nedeniyle, İstanbul
(IST/LTFM), İstanbul Sabiha Gökçen (SAW/LTFJ), İstanbul Atatürk (ISL/LTBA), Antalya
(AYT/LTAI), Ankara Esenboğa (ESB/LTAC), İzmir Adnan Menderes (ADB/LTBJ), Bodrum Milas
(BJV/LTFE), Dalaman (DLM/LTBS) havalimanlarında, 2022 Yaz tarife döneminin tamamında
minimum slot kullanım şartından (Kullan Ya da Kaybet Kuralı) feragat prensiplerini duyurur.
Taşıyıcılar, feragatnameden yararlanabilmek için Koronavirüs gerekçeli iptalleri DHMİ
Havalimanları Slot Koordinasyon Merkezi Başmüdürlüğüne bildirmeli ve slotları tr.slot@dhmi.gov.tr
e-posta adresine SSIM mesaj formatı ile iade etmelidir.
KOŞULLAR
Devam eden COVID-19 pandemi durumu nedeniyle Havacılık sektörünü desteklemeyi sürdürmek
için, Mütekabiliyet İlkesini esas alarak, Yaz 2022 (S22) tarife döneminin tamamına yönelik slot
kullanım feragatnamesi yayınlanmıştır. Bu kapsamda; 2022 Yaz sezonunun tamamı boyunca;
koordine edilen ve tarifesi düzenlenen havalimanlarımızdaki tüm uçuşlara “Kullan Ya da Kaybet
(U/L)” kuralı uygulanmayacaktır.
Her bir sektör paydaşı için sürdürülebilirliği korumak ve slotların kasıtlı olarak kullanılmamasının,
diğer bir deyişle feragatnamenin amacı dışına çıkılmasının önüne geçmek için aşağıdaki koşullar
geçerli olacaktır:
a) Mütekabiliyetin sağlanması kapsamında; “Kullan Ya da Kaybet” kuralından hariç tutma
uygulamasının, güzergahtaki karşı ülke tarafından da uygulanması beklenir.
b) Sadece S21 tarife döneminden historik hak kazanıp S22 için yeniden tahsis edilen slotlar
feragat kapsamında olacak ve S22 tarife döneminin sonunda da historik slot almaya hak
kazanacaklardır.
c) Feragat kapsamında kullanılmayacak slotların gerçekleşmiş olarak dikkate alınabilmesi için
havayolları, söz konusu slotlarını mümkün olan en kısa zamanda, en geç operasyon
gününden 2 (iki) hafta öncesine kadar iptal etmelidir. Koordinatör, planlanan bir uçuşun icra
edilmesini engelleyen; sınırların kapatılması veya zorunlu olanlar dışında tüm seyahatlerin
önlenmesi gibi hükümet kısıtlama kararlarını (hükümet tavsiyeleri hariç) kapsayan
gerekçelerini dikkate alarak, ilgili taşıyıcının son 2 (iki) haftalık süre içinde yapılan iptalinin
fiilen gerçekleşmiş kabul edilip edilmeyeceğine (diğer bir deyişle feragat kapsamında
değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine) karar verecektir.
d) S22 tarife döneminde yeni tahsis edilen ve seri niteliğinde gerçekleştirilen slotlar, aşağıda
belirtilen slot kullanım oranı şartını sağladığı takdirde historik hak elde edebilecektir. Ancak,
bunun için bahsi geçen yeni slot tahsislerinin feragatten faydalanan taşıyıcıların iptal edilen
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e)
f)
g)
h)

i)

slotları sonucu oluşan müsaitliklerden kaynaklı olmaması ve ilgili taşıyıcının historik hakka
sahip diğer slot serilerini kullanmış/icra etmiş olması gerekmektedir.
S22 tarife döneminde slot kullanım oranı şartı tüm taşıyıcılar için %50 olarak belirlenmiştir.
Slot Kullanım Feragati; ilgili havalimanında faaliyetlerini kalıcı olarak durduran bir
havayolu şirketinin slot serilerine uygulanmayacaktır.
Slot Kullanım Feragati; slotlarından herhangi birini kasıtlı olarak ihlal eden bir havayolu
şirketinin hiçbir slot serisine uygulanmayacaktır.
S22'de historik oluşturmayacak temelde tahsis edilen ve onaylandığı şekilde kullanılan slot
serileri, kapasite elverişliliği ve diğer yasal koşullara bağlı olarak, bir sonraki eşdeğer
sezonda aynı slot saatleri için yeni taleplere göre önceliğe sahip olacaktır.
S23 ilk koordinasyon dönemi için, S21 ve S22’de bir önceki paragrafta belirtilen şekilde
kullanılan slot serileri, aynı şekilde sadece S22’de kullanılan slot serilerine göre önceliğe
sahip olacaktır.
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