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GENELGE
2020/U
tlgi:

a) 17112/2018 tarihli ve 2018/16 sayih Genelge.
b) 4/2/2020 tarihli ve 2020/3 sayih Genelge.

Bilindigi gibi, ulkemizde hava tasrmacihgmm gosterdigi hizh gelismeye paralel olarak,
havayolu ile gelen veya giden yolcularm havalimanlanndan yerlesim merkezlerine veya tersi yonde
karayoluyla tasinmalanndaki artis bu konuda diizenleme yapilmasim gerekli kilrms, bu ihtiyac
cercevesinde ilgi Genelgeler yayimlanrmsnr. Havayolu + karayolu seklindeki kombine yolcu tasima
faaliyetlerinin kolaylastmlmasi ve serbest rekabet ortammda daha seri, lnzh, giivenli, ekonomik vc
kurallan onceden belirlenmis bir sistem icerisinde gerceklestirilmesi, gerek havayolunu kullanan
yolcular, gerekse karayolu ile tasimacihk yapmak iizere yetkilendirilmis tasimacilar acismdan onem
arz etmektedir.
Bu cercevede;
- 4925 sayih Karayolu Tasima Kanunu ve Karayolu Tasima Yonetmeligi'nin "Amac"
bashkh 1 inci maddesinde yer alan" ... karayolu tasimalannm, diger tasima sistemleriyle birlikte ve
birbirlerini tamamlayici olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkanlann daha yararh bir
sekilde kullamlmasnu saglamak,"
- 23/8/2016 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanan Havalimanlan Yer Hizmetleri Yonetmeligi

(SHY-22),
hukumleri ve ilgi Genelgelerin uygulanmasi esnasmda yasanan tecriibe cercevesinde yeniden
degerlendirilerek, havayolu + karayolu kombinasyonu ile yapilan yolcu tasnnalannm havalimanlan

He yerlesim yerleri arasmdaki karayoluyla yapilan kisrmmn asagida belirlenen esaslar cercevesinde
yapilmasi uygun gorulmustur. Buna gore:
(1) Yerlesim Yerleri Arasmda Ueak + Otobiis ile Yapdan Tarifeli Kombine Yolcu
Tasnnalarmm:
a) Btiytlksehir Belediye sunrlari ieerisinde havalimam kara tarafi, sehir merkezi,
havalimam kara tarafr arasmda baslayip biten karayolu kisnn;
Bu tasimalar;
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1) Karayolu Tasima Yonetmeliginin 41 inci maddesinin onaltmci fikrasiyla belirlenen usul
ve esaslar cercevesinde, adlanna aym fikrayla turu belirlenen yetki belgesi diizenlenen gercek veya
tuzel kisiler tarafindan,

2) Bu Genelge kapsammda diger sartlan saglamalan kaydi ile HavaIimanlan Yer Hizrnetleri
Yonetmeligi (SHY-22) uyannca A Grubu Cahsma Ruhsati alan ozel hukuk tiizel kisileri tarafindan,
3) Havalimam ulasim kolayhklan ve yolcu tasima kapasitesi kapsammda tasima yapilacak
Havalimanmda, Bakanhkca isletmeci golii~ii almarak yapilacak degerlendirme neticesinde, yine
Bakanhkca izin verilenler tarafmdan,
yapihr.
b) Bflytiksehirler harie diger sunrlarr icerisindeki karayolu kisnu:
Havalimam ile mesafesine bakilmaksizm aym ilsimrlan icinde kalan yerlesim yerlerine veya
bu yerlerden havaalanlanna tespit edilmis bir guzergahta belirli bir zaman ve ucret tarifesine gore
otobusle yapilacak olan tarifeli yolcu tasimalan, Havalimanlan Yer Hizrnetleri Yonetmeligi (SHY22) uyannca A Grubu Cahsma Ruhsati alan ozel hukuk tiizel kisileri veya [D4] yetki belgesine
sahip tasimacilar tarafindan yapihr.
c) Sehirlerarasmdaki karayolu kismu
Havaalanlan ile diger illerde bulunan yerlesirn yerleri veya bu yerler ile havaalanlan
arasmda belirli bir zaman ve ucret tarifesine gore, tespit edilmis bir hat ve guzergahta otobusle
yapilacak sehirlerarasi tarifeli yolcu tasimalan [Bl] veya [Dl] yetki belgesine sahip tasimacilar
tarafmdan yapihr.
~) Uluslararasi tasnnalar:
Havaalanlan ile ulkemiz sunrlan dismda kalan yerlesim yerleri veya bu yerler ile
havaalanlan arasmda belirli bir zaman ve ucret tarifesine gore, tespit edilmis bir hat ve guzergahta
otobnsle yapilacak uluslararasi tarifeli yolcu tasimalan [Bl] yetki belgesine sahip tasimacilar
tarafmdan yapihr,

n

(2) Yerlesim Yerleri Arasmda Ueak + Otobiisle Yapdan Tarifesiz Kombine Yolcu
Tasnnalari:
a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksizin, ucak kalkis veya vans saatlerine gore, aym tasitla,
ayrn yolcu grubun/gruplann herhangi bir noktadan ahnarak havalimanma goturulmesi veya
havayolu ile gelen yolcu grubunun/gruplanmn havalimamndan ahnarak herhangi bir yerlesim
yerine karayoluyla tasmmasi seklinde gerceklestirilecek tarifesiz grup yolcu tasnnalanrun karayolu
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kisrm, yurticinde tasima mesafesine bakilmaksizin [B2] veya [D2], uluslararasi alanda ise [B2]
yetki belgesine sahip tasimacilar tarafmdan; Karayolu Tasima Yonetmeliginin 40 mCI maddesinin
ucuncu fikrasmdaki yukumluluklerini yerine getirmek suretiyle gerceklestirilir.
(3) Yerlesim Yerleri Arasmda Ueak + Otomobil He Yapilan Kombine Yoleu
Tasrmalaru
a) Havaalanlan ile yerlesim yerleri arasmda otomobil ile yapilacak yoleu tasimalan,
86/10553 sayih Bakanlar Kurulu Karan kapsammda verilen tahditli plakah sehirici ticari taksiler ile
Karayolu Tasima Yonetmeligi kapsammda verilen [AI] yetki belgesine sahip tasimacilar tarafmdan
yapihr. Aneak, Al yetki belgesine sahip tasimacilann Yonetmeligin 40 mCI maddesinin ti9iincti
fikrasmdaki yukumlulukler yerine getirilmesi zorunludur.
b) Havalimam isletmecisi tarafmdan alan/yer tahsis edilen ticari taksiler harieinde diger tieari
taksiler havalimanmdan yoleu alamazlar.

(4) Ortak ve Diger Hiikiimler:
a) Bakanhkca
tasimalannda

usul ve esaslar belirlenmek

suretiyle,

bu Genelge'de

belirtilen

yoleu

kullarulacak tasitlar icin, soz konusu havalimanmm kara tarafmda isletici tarafmdan

bu ise elverisli bir alan/yer tahsisi yapihr. AI, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, Yonetmeligin 40
mCI maddesinin ti9iincii fikrasi cercevesinde, yolcu almak tizere havalimanmda beklemesi gerektigi
durumlarda, havalimaru isletmecisinin belirleyecegi usul ve esaslar cercevesinde belirlenen ucreti
odemek sartiyla bekleyebilir.
b) (1) inci maddenin (a), (b), (e) ve (9) bentleri kapsammdaki tasimalar icin yoleu bileti
duzenlenir.
e) (1) inei maddede belirtilen tasimalar Bakanhk iznine tabiidir.
9) Bakanhkca verileeek izinler, ilgili havalimaru isletmecisinin goruslerini de ihtiva eden
degerlendirme, yoleu konforu, ulasim kolayhklan ve rekabet kosullan cercevesinde uygun
bulunmasi halinde verilir.
d) Bu genelge kapsammda tasima yapaeaklara;

ihalenin suresi/yer tahsisinin suresi/yetki

belgesinin surelerinden en erken biteni goz onunde bulundurularak Bakanhkca yetkilendirilme
yapihr. Surenin bitiminde aym hususlar gozetilerek yetkilendirme suresi uzanhr,
e) Bu Genelge kapsammda

havalimaru kara sahasma girisler ile buna iliskin denetim

havalimaru isletmecisinin sorumlulugundadir.
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(5) Geeici ve Son Hiikiimler:
a) llgide kayrth Genelgeler yururlukten kaldmlnustir.
b) iIgi (a) Genelgenin (1) inci maddesinin (a) bendi kapsammda bulunanlar, 31112/2020
tarihine kadar bu Genelge hukumlerini saglamak zorundadirlar.
Bilgilerini ve geregi arz ve rica ederim.
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