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TARĐFE NO

ULUSLARARASI KONMA VE KONAKLAMA
ÜCRETLERİ

13.01.01

MADDE 1. KAPSAM
Sabiha Gökçen Havaalanını uluslararası uçuş amacıyla kullanan Türk ve yabancı tescilli tüm
hava araçlarının konma, konaklama ve bunlara bağlı ek hizmetlere ilişkin tarifeyi ve uygulama
esaslarını kapsar.

MADDE 2. TANIMLAR
Bu tarifede geçen;
a) “HEAŞ” Kısaltması: Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’ni
b) “Havaalanı” Kısaltması : Sabiha Gökçen Havaalanı’nı
c) “Bakanlık” Kısaltması : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı
d) “TCMB” Kısaltması : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ni
e) “KKTC” Kısaltması : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni
f)

“SHGM” Kısaltması : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü

İfade eder.

MADDE 3. ÜCRETLER
Uluslararası uçuşlarda uygulanacak konma, konaklama ve ek hizmet ücretleri aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.

3.1 Uluslararası Konma ve Konaklama Ücretleri
Konma € (EUR)

Konaklama € (EUR)

Uçak

Uçak

25

10

6,70

2,10

Hava Aracının Azami Kalkış Ağırlığı

0 – 4.000 Kg arası için
4.001 kg ve üstü (beher 1000 Kg için)

3.2 Ek Hizmetler ve Ücretleri
Hizmet Türleri

Birim

Yaklaşma (VFR Dahil)

Beher Konma

37

Aydınlatma

Beher Konma veya Kalkış

42

2

Hizmet Bedeli ( € )

MADDE 4. HESAPLAMA ÖLÇÜSÜ
Konma ve konaklama ücretleri hava aracının azami kalkış ağırlığı üzerinden hesaplanır. Hava
araçlarının azami kalkış ağırlıklarıyla HEAŞ uçuş programında kayıtlı olan azami kalkış ağırlıkları
arasında farklılık olması halinde “Tescil Belgesi” esas alınır. Tescil belgesine ulaşılamaması
halinde JP Katoloğunda kayıtlı olan kalkış ağırlığı referans alınır. Hesaplamada ton kesirleri
1.000 kg’a tamamlanır.

MADDE 5. KONAKLAMA SÜRELERİNİN HESABI
5.1

Konaklama, hava aracının piste teker koymasıyla başlar motor çalıştırma izni verilmesiyle
biter. Bir konaklama 24 saatlik süreyi kapsar. İlk iki saat konaklamadan muaf olup , iki
saati geçen konaklamalarda muafiyet uygulanmaz ve 24 saatlik konaklama ücreti alınır.

5.2

24 saati geçen ikinci konaklamada ise % 100, üçüncü ve daha sonraki her konaklamada
% 200 zamlı ücret uygulanır. (Ayrıca ilk iki saatlik konma muafiyeti uygulanmaz)

5.3

Uluslararası ve ulusal siyasi, askeri ve sivil havacılık otoritelerince veya mahkemelerce
kalkışına izin verilmeyen hava araçlarına, Havalimanında uygun yer olması durumunda
Havaalanı Otoritesince gösterilen alanda konaklama yapılması kaydıyla, uçuş yasak
süresi boyunca 5.2 maddesindeki zamlı konaklama ücretleri uygulanmaz.

MADDE 6. TÜRK TESCİLLİ HAVA ARAÇLARININ DIŞ HAT DÖNÜŞLERİ
6.1

Türk tescilli hava araçlarına dış hat dönüşlerinde dış hat konma ücreti tahakkuk ettirilir. Dış
hat dönüşlerini müteakip üsleri yurtiçinde olan havayolu şirketlerine “iç hat konaklama
ücreti” uygulanır.

6.2

Yurt dışından satın alınan
uçakların Türkiye Cumhuriyeti tesciline geçiş işlemleri
Bakanlıkca devam ettiği bildirilen hava araçlarına “iç hat konaklama ücreti” uygulanır.

6.3

Türk tescilli uçakların yabancı havayolu şirketleri tarafından kiralanması durumunda bakım
amacıyla yapılan konaklamalarda sadece bakım süresince iç hat konaklama ücreti
tahakkuk ettirilir.

MADDE 7. KAMU KURULUŞLARINCA KİRALANAN YABANCI TESCİLLİ HAVA ARAÇLARI
Türkiye'de yerleşik kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan yabancı tescilli hava araçları için,
Türkiye'ye ilk girişlerini müteakiben yapacakları uçuşlarda Bakanlıkdan permi alınması şartıyla “İç
Hat Konma ve Konaklama Tarifesi” uygulanır.

MADDE 8. AYDINLATMA ÜCRETİ VE SÜRELERİNİN HESABI
Aydınlatma ücreti, mevsimler ve görüş durumuna göre gün batımı ile gün doğumu arasında
aydınlatma sistemlerinin çalıştığı saatlerdeki her konma veya kalkışın sadece birisi için uygulanır.
İç hat - dış hat uçuşlarda Türk tescilli hava araçlarının her iki bacağında da aydınlatma hizmetinin
verilmesi durumunda, konma esas alınır.

MADDE 9. HAVA TRAFİĞİNİN YOĞUNLUĞUNDAN KAYNAKLANAN GECİKMELER
Hava aracının kalkış için her türlü işlemi tamamlanmış ve kalkış izni istenilmiş olmasına rağmen,
kalkışın Hava Trafik Kontrol Birimi tarafından geciktirilmesi durumunda, geciktirilen süre için
konaklama ücreti alınmaz.

MADDE 10. EĞİTİM UÇUŞLARI
Eğitim uçuşu yapan hava araçlarına uçuş öncesi HEAŞ’a haber verilmesi, hava aracında uçuş
ekibi ve öğrenci dışında yolcu bulunmaması, kalkış ve iniş meydanının bu havaalanı olması
şartlarıyla konma ücretlerinin % 50'si uygulanır. Bu hava araçlarının "touch and go" yapmasından
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da aynı ücret alınır. (Ticari amaçla eğitim uçuşu gerçekleştiren uçuş okullarına söz konusu
indirim uygulanmaz.)

MADDE 11. UÇUŞA ELVERİŞLİ OLMAYAN HAVA ARAÇLARI
Tescilden terkin edilen, İşleticinin arzusu ve iradesi dışında, kaza, kırım ve / veya yangın vb.
sonucu uçuş kabiliyetini kaybetmesi nedeniyle zorunlu konaklayan hava araçlarına ait konaklama
ücreti, olayın meydana geldiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde hava aracının HEAŞ Meydan
Otoritesince belirtilen atıl alana çekilmesi kaydıyla; olayın meydana geldiği tarihten itibaren atıl
alana çekildiği tarihe kadar Tarifede belirtilen hükümler aynen uygulanır. Hava aracının 30 günlük
süre içerisinde HEAŞ Meydan Otoritesinin gösterdiği atıl alana çekilmesinden sonra ise tarifesine
göre hesaplanan ücretin % 25'i alınır. Kanuni işlemlerin tamamlanmasını (SHGM tarafından
bildirilen tarih esas alınır) müteakip, en geç altı ay içersinde kaldırılmaması halinde, bedeli uçak
sahibi veya ait olduğu şirketten alınmak kaydıyla , HEAŞ
söz konusu uçağı
kaldırmaya/kaldırtmaya yetkilidir.

MADDE 12. HAVA ARAÇLARININ KKTC UÇUŞLARI
KKTC'den üçüncü ülkelere gelen / giden uçaklardan, geliş / gidiş hava alanları KKTC ile üçüncü
ülke olan ve havaalanına inen, içinde transit yolcu bulunan yerli ve yabancı uçaklar ile KKTC Türkiye arasında direkt uçuş yapan uçaklardan konma-konaklama ücretleri ile bu ücretlere bağlı
ek ücretlerin (yaklaşma hariç) % 50’si alınır.

MADDE 13. İNDİRİMLER VE ÜCRETLENDİRME
13.1 Tarifenin yürürlük tarihinden itibaren, hava taşıyıcılarının konma sayılarına göre aşağıdaki
tablodaki indirimler uygulanır.
500 Konmaya kadar
501 Konmadan itibaren – 1.000 Konmaya kadar
1.001 Konmadan itibaren – 2.000 Konmaya kadar
2.001 Konmadan itibaren – 4.000 Konmaya kadar
4.001 Konmadan itibaren – 6.000 Konmaya kadar
6.001 Konmadan itibaren

%0
%5
% 10
% 15
% 20
% 25

13.2 Yolcu ve yük indirip bindirmeden, teknik bakım amacıyla Sabiha Gökçen Havaalanına
gelen havaaraçlarının konma ücretlerine % 50 indirim uygulanır.
13.3 Ücretlendirmelerde birim fiyatları düşüren birden fazla indirim olması halinde, ayni hizmet
kalemindeki indirimlerden sadece oransal olarak en büyük olanı uygulanır.
13.4 Ücretlendirmelerde, SHGM’den alınan permide yer alan uçuş amacı esas alınır.

MADDE 14. TARİFENİN UYGULANMAYACAĞI HALLER
Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz;
14.1 Doğal afetler veya insani yardım amaçlı; yardım malzemesi ve personeli ile afetzedeleri ve
refakatlerini taşıyan hava araçlarına,
14.2 Resmi ziyaret yapan Devlet Başkanlarını taşıyan hava araçlarına,
14.3 Yurdumuza askeri yardım malzemesi taşıyan hava araçlarına,
14.4 Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar ile resmi kurum/kuruluşlara ait hava
araçlarına,
14.5 T.S.K’ne ait hava araçları ile resmi ziyaret yapan askeri, mülki erkan ve heyetler emrindeki
özel tahsisli hava araçlarına,
14.6 Başbakanlık veya Bakanlıkca tarife uygulanmaması bildirilen hava araçlarına,
14.7 Mütekabiliyet şartıyla yabancı devletlerin askeri hava araçlarına,
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14.8 Resmi makamların isteği üzerine veya teknik nedenlerle veya meteorolojik nedenlerle
havaalanına geri dönen hava araçlarına, (İlk yirmi dört saati aşması durumunda konaklama
ücreti alınır.),
14.9 Önceden haber verilmesi şartıyla yarım saati geçmeyen tecrübe uçuşu yapan hava
araçlarına,
14.10 Havayolu kuruluşlarınca, uçak bakım şirketlerince veya uçak sahibi/işletmecisi tarafından
inşa edilen ve kira sözleşmelerinde aykırı hüküm bulunmayan özel apronda veya
hangarlarda konaklama yapan hava araçlarının konaklamalarına,
14.11 Teknik bakım ve onarım hangarı veya hangar önündeki apronda, kendisine ait olan veya
olmayan hava araçlarından, bakım ve onarım gereksinimleri (motor ve çıkış testleri, hangar
içinde yapılamayan kontroller, parça bekleme vb. durumlar) nedeniyle geçici olarak hangar
dışına çıkarılan hava araçlarının, hangar ve önündeki apron alanındaki konaklamalarına,
14.12 Uçuş esnasında acil hastalık nedeniyle iniş yapan hava araçlarına,

MADDE 15. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ
15.1 Bu tarifede belirtilen ücretlerin tahakkuk, fatura ve tahsil edilmesinde HEAŞ Mali İşler
Yönergesi esasları uygulanır.
15.2 Yerli hava taşıyıcılarının yabancı tescilli hava aracı kiralayarak kendi yolcularını taşımaları
durumunda, Tarifedeki ücretler hava aracını kiralayan yerli hava taşıyıcısı tarafından
HEAŞ’a ödenir.

MADDE 16. ÖDEMELERİN GECİKMESİ
Son ödeme tarihinde ödenmeyen faturalar için, taraflar arasında yazılı bir sözleşmeyle
belirlenmiş başka bir usul bulunmaması durumunda:
16.1 TL olarak düzenlenen faturalar için TCMB’nın uyguladığı gecelik borç verme faiz oranının
3 katı olarak temerrüt faiz oranı uygulanır.
16.2 Yabancı para cinsinden düzenlenen faturalar ise, son ödeme tarihindeki TCMB döviz satış
kuru üzerinden TL’ye dönüştürülür ve 16.1’nci maddedeki TL için belirtilen uygulama
yapılır.

MADDE 17. KATMA DEĞER VERGİSİ
KDV hariç ücretler olup, yürürlükteki mevzuat hükümleri aynen uygulanır.
(Yürürlükteki 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince 100 TL’nin altında kalan
hizmetlere KDV ilave edilerek fatura edilir, 100 TL ve üzerindeki hizmetlere ise KDV ilave
edilmez.)

MADDE 18. MADDE BAŞLIKLARI
Bu Tarifede, madde numarasından sonra gelen koyu büyük harflerle yazılmış başlık satırı Tarife
hükümlerine dahil değildir. Madde başlıkları kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup,
hukuki ihtilafların çözümünde dikkate alınmaz.

MADDE 19. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
19.1 Bu ücret tarifesi 2013 yılı için belirlenmiş olup, Bakanlığın onayına müteakip
www.sgairport.com adresinde yayınlandığı tarihden 15 gün sonra yürülüğe girer.
19.2 Bu tarife 2014 yılı ücret tarifesi yürürlüğe girene kadar geçerlidir.
19.3 Bu tarife yürürlüğe giriş tarihinden itibaren HEAŞ tarafından uygulanır.
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TARĐFE NO
İÇ HAT SEFERLER KONMA VE KONAKLAMA
ÜCRETLERİ
13.01.02

MADDE 1. KAPSAM
Sabiha Gökçen Havaalanını iç hat uçuş amacıyla kullanan Türk tescilli veya yabancı tescilli
kiralık uçak kullanan yerli hava taşıyıcılarının hava araçlarına uygulanacak konma, konaklama
ve ek hizmetlere ilişkin tarifeyi ve uygulama esaslarını kapsar.

MADDE 2. TANIMLAR
Bu tarifede geçen;
a) “HEAŞ” Kısaltması: Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’ni
b) “Havaalanı” Kısaltması : Sabiha Gökçen Havaalanı’nı
c) “Bakanlık” Kısaltması : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı
d) “TCMB” Kısaltması : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ni
e) “SHGM” Kısaltması : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü
f)

“SHYO” Kısaltması : Sivil Havacılık Yüksek Okulları’nı

İfade eder.

MADDE 3. ÜCRETLER
Uluslararası uçuşlarda uygulanacak konma, konaklama ve ek hizmet ücretleri aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.
3.1

İç Hat Konma ve Konaklama Ücretleri (EUR)

Hava Aracının Azami Kalkış Ağırlığı
0 – 20.000 Kg arası için
20.001 ve üstü (beher 1.000 Kg için)

3.2

Konma (EUR)

Konaklama (EUR)

8

6

0,40

0,30

Ek Hizmet Ücretleri (EUR)

Hizmet Türleri
Aydınlatma ( Beher Konma veya Kalkış )

Ücret (EUR)
17

MADDE 4. HESAPLAMA ÖLÇÜSÜ
Konma ve konaklama ücretleri hava aracının azami kalkış ağırlığı üzerinden hesaplanır. Hava
araçlarının azami kalkış ağırlıklarıyla HEAŞ uçuş programında kayıtlı olan azami kalkış ağırlıkları
6

arasında farklılık olması halinde “Tescil Belgesi” esas alınır. Tescil belgesine ulaşılamaması
halinde JP Katoloğunda kayıtlı olan kalkış ağırlığı referans alınır. Hesaplamada ton kesirleri
1.000 kg’a tamamlanır.

MADDE 5. KONAKLAMA SÜRELERİNİN HESABI
5.1

Konaklama, hava aracının piste teker koymasıyla başlar motor çalıştırma izni verilmesiyle
biter. Bir konaklama 24 saatlik süreyi kapsar. İlk iki saat konaklamadan muaf olup, iki saati
geçen konaklamalarda muafiyet uygulanmaz ve 24 saatlik konaklama ücreti alınır. 24 saati
geçen konaklamalarda, konma saati esas alınarak işleyen her ek 24 saat için tablodaki
ücretler alınır.

5.2

Konaklama süresinin 2 günü aşması durumunda konaklama süresince konaklama
ücretinin iki katı, 4 günü aşması durumunda konaklama süresince konaklama ücretinin üç
katı, 6 günü aşması durumunda konaklama süresince konaklama ücretinin dört katı,10
günü aşması durumunda ise konaklama süresince konaklama ücretinin beş katı ücret
uygulanır.

5.3

Uluslararası ve ulusal siyasi, askeri ve sivil havacılık otoritelerince veya mahkemelerce
kalkışına izin verilmeyen hava araçlarına, Havalimanında uygun yer olması durumunda
Havaalanı Otoritesince gösterilen alanda konaklama yapılması kaydıyla, uçuş yasak
süresi boyunca 5.2 maddesindeki zamlı konaklama ücretleri uygulanmaz.

MADDE 6. TÜRK TESCİLLİ HAVA ARAÇLARININ DIŞ HAT DÖNÜŞLERİ
Yerli hava taşıyıcılarının yurt içi ve yurt dışı seferlerinde, yurt dışından yapılan uçuşlarda hava
aracının hava alanına inişini müteakiben millileşmiş olması nedeniyle “İç Hat Konma ve
Konaklama Tarifesindeki” konaklama ücreti uygulanır.

MADDE 7. KAMU KURULUŞLARINCA KİRALANAN YABANCI TESCİLLİ HAVA ARAÇLARI
Türkiye'de yerleşik kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan yabancı tescilli hava araçlarının,
Türkiye'ye ilk girişlerini müteakiben yapacakları uçuşlara; Bakanlıkdan permi alınması kaydıyla
“İç Hat Konma ve Konaklama Tarifesi” uygulanır.

MADDE 8. AYDINLATMA ÜCRETİ VE SÜRELERİNİN HESABI
Aydınlatma ücreti, mevsimler ve görüş durumuna göre gün batımı ile gün doğumu arasında
aydınlatma sistemlerinin çalıştığı saatlerdeki her konma veya kalkışın sadece birisi için uygulanır.
Motor çalıştırma / iniş saatleri esas alınır.

MADDE 9. HAVA TRAFİĞİNİN YOĞUNLUĞUNDAN KAYNAKLANAN GECİKMELER
Hava aracının kalkış için her türlü işlemi tamamlanmış ve kalkış izni istenilmiş olmasına rağmen,
kalkışın Hava Trafik Kontrol Birimi tarafından geciktirilmesi durumunda, geciktirilen süre için
konaklama ücreti alınmaz.

MADDE 10. EĞİTİM UÇUŞLARI
Eğitim uçuşu yapan hava araçlarının uçuş öncesi HEAŞ’a haber verilmesi, hava aracında uçuş
ekibi ve öğrenci dışında yolcu bulunmaması, kalkış ve iniş meydanının bu havaalanı olması
şartlarıyla konma ücretlerinin % 50'si uygulanır. Bu hava araçlarının "touch and go" yapmasın da
aynı ücret alınır. (Ticari amaçla eğitim uçuşu gerçekleştiren uçuş okullarına söz konusu indirim
uygulanmaz.)
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MADDE 11. UÇUŞA ELVERİŞLİ OLMAYAN HAVA ARAÇLARI
Tescilden terkin edilen, İşleticinin arzusu ve iradesi dışında, kaza, kırım ve / veya yangın vb.
sonucu uçuş kabiliyetini kaybetmesi nedeniyle zorunlu konaklayan hava araçlarına ait konaklama
ücreti, olayın meydana geldiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde hava aracının HEAŞ Meydan
Otoritesince belirtilen atıl alana veya ilan edilmiş park sahası dışındaki bir alana çekilmesi
kaydıyla; olayın meydana geldiği tarihten itibaren atıl alana çekildiği tarihe kadar Tarifede
belirtilen hükümler aynen uygulanır. Hava aracının 30 günlük süre içerisinde HEAŞ Meydan
Otoritesinin gösterdiği atıl alana veya ilan edilmiş park sahası dışındaki bir alana çekilmesinden
sonra ise tarifesine göre hesaplanan ücretin % 25'i alınır. Kanuni işlemlerin tamamlanmasını
müteakip (SHGM tarafından bildirilen tarih esas alınır) en geç altı ay içersinde kaldırılmaması
halinde, bedeli uçak sahibi veya ait olduğu şirketten alınmak kaydıyla , HEAŞ söz konusu uçağı
kaldırmaya/kaldırtmaya yetkilidir.

MADDE 12. İNDİRİMLER
12.1 Yolcu ve yük indirip bindirmeden, Teknik bakım amacıyla Havaalanına gelen, hava
araçlarının konma ücretlerine % 50 indirim uygulanır.
12.2 Tarife tablosundaki birim fiyatları düşüren birden fazla indirim maddesi olması halinde; aynı
hizmet kalemindeki indirimlerden sadece bir tanesi (oransal olarak en büyük olanı)
uygulanır.
12.3 Ücretlendirmelerde, uçuş planındaki amacı esas alınır.

MADDE 13. TARİFENİN UYGULANMAYACAĞI HALLER
Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz;
13.1 Doğal afetler veya insani yardım amaçlı; yardım malzemesi ve personeli ile afetzedeleri ve
refakatlerini taşıyan hava araçlarına,
13.2 Resmi ziyaret devlet başkanlarını taşıyan hava araçlarına,
13.3 T.S.K’ne ait hava araçları ile resmi ziyaret yapan askeri, mülki erkan ve heyetler emrindeki
özel tahsisli hava araçlarına,
13.4 Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar ile resmi kurum/kuruluşlara ait hava
araçlarına,
13.5 Başbakanlık veya Bakanlıkca tarife uygulanmaması bildirilen hava araçları ile HEAŞ Genel
Müdürlüğü tarafında tarife uygulanmaması uygun görülen hava araçlarına,
13.6 Ticari amaçla sefer yapmayan Türk Hava Kurumu, KKTC Hava Kurumu ve Üniversitelerin
SHYO hava araçlarına,
13.7 Meteorolojik nedenlerle veya Teknik arıza veya resmi makamların isteği üzerine
havaalanına geri dönen hava araçlarına, (İlk yirmi dört saati aşması durumunda
konaklama ücreti alınır)
13.8 Önceden haber verilmesi şartıyla yarım saati geçmeyen tecrübe uçuşu yapan hava
araçlarına,
13.9 Kamu kurum / kuruluşlarınca kamu yararına yapılan hizmetlerde kullanılan hava
araçlarına,
13.10 Havayolu kuruluşlarınca, uçak bakım şirketlerince veya uçak sahibi/işletmecisi tarafından
inşa edilen veya HEAŞ’dan kiralanan ve kira sözleşmelerinde aykırı hüküm bulunmayan
özel apronda veya hangarlarda konaklama yapan hava araçlarının konaklamalarına,
13.11 Teknik bakım ve onarım hangarı veya hangar önündeki apronda, kendisine ait olan veya
olmayan hava araçlarından, bakım ve onarım gereksinimleri (motor ve çıkış testleri,
hangar içinde yapılamayan kontroller, parça bekleme vb. durumlar) nedeniyle geçici olarak
hangar dışına çıkarılan hava araçlarının, hangar ve önündeki apron alanındaki
konaklamalarına,
13.12 Uçuş esnasında acil hastalık nedeniyle iniş yapan hava araçlarına,
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13.13 Seyrüsefer yardımcı cihazlarını kontrol amacıyla uçuş yapan hava araçlarına,
13.14 Ücretsiz olarak hasta, yaralı ve organ taşıyan hava araçları ile ücretsiz muayene ve tedavi
yapan hastane ve ambulans hava araçlarına,

MADDE 14. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ
14.1 Bu tarifede belirtilen ücretlerin tahakkuk, fatura ve tahsil edilmesinde HEAŞ Mali İşler
Yönergesi esasları uygulanır.
14.2 Yerli hava taşıyıcılarının yabancı tescilli hava aracı kiralayarak kendi yolcularını taşımaları
durumunda, Tarifedeki ücretler hava aracını kiralayan yerli hava taşıyıcısı tarafından
HEAŞ’a ödenir.

MADDE 15. ÖDEMELERİN GECİKMESİ
Son ödeme tarihinde ödenmeyen faturalar için, taraflar arasında yazılı bir sözleşmeyle
belirlenmiş başka bir usul bulunmaması durumunda:
15.1 TL olarak düzenlenen faturalar için TCMB’nın uyguladığı gecelik borç verme faiz oranının 3
katı olarak temerrüt faiz oranı uygulanır.
15.2 Yabancı para cinsinden düzenlenen faturalar ise, son ödeme tarihindeki TCMB döviz satış
kuru üzerinden TL’ye dönüştürülür ve 15.1’nci maddedeki TL için belirtilen uygulama
yapılır.

MADDE 16. KATMA DEĞER VERGİSİ
KDV hariç ücretler olup, yürürlükteki mevzuat hükümleri aynen uygulanır.
(Yürürlükteki 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince 100 TL’nin altında kalan
hizmetlere KDV ilave edilerek fatura edilir, 100 TL ve üzerindeki hizmetlere ise KDV ilave
edilmez.)

MADDE 17. MADDE BAŞLIKLARI
Bu Tarifede, madde numarasından sonra gelen koyu büyük harflerle yazılmış başlık satırı Tarife
hükümlerine dahil değildir. Madde başlıkları kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup,
hukuki ihtilafların çözümünde dikkate alınmaz.

MADDE 18. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
18.1 Bu ücret tarifesi 2013 yılı için belirlenmiş olup, Bakanlığın onayına müteakip
www.sgairport.com adresinde yayınlandığı tarihden 15 gün sonra yürülüğe girer.
18.2 Bu tarife 2014 yılı ücret tarifesi yürürlüğe girene kadar geçerlidir.
18.3 Bu tarife yürürlüğe giriş tarihinden itibaren HEAŞ tarafından uygulanır.
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TARĐFE NO
YANGINA KARŞI EMNİYET TEDBİR ÜCRETİ
13.01.03

MADDE 1. KAPSAM
Sabiha Gökçen Havaalanında, hava araçlarına itfaiye tarafından verilen emniyet tedbiri
hizmetlerine ilişkin tarifeyi ve uygulama esaslarını kapsar.

MADDE 2. TANIMLAR
Bu tarifede geçen;
a) “HEAŞ” Kısaltması: Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’ni
b) “Havaalanı” Kısaltması : Sabiha Gökçen Havaalanı’nı
c) “Bakanlık” Kısaltması : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı
d) “TCMB” Kısaltması : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ni
e) “SHGM” Kısaltması : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü
İfade eder.

MADDE 3. ÜCRETLER
Yangına karşı emniyet tedbiri karşılığında uçak başına 84 EUR alınır.

MADDE 4. ZORUNLULUK
Emniyet tedbiri hizmeti, akaryakıt ikmali yapılan ve içinde yolcu bulunan hava araçlarına zorunlu
olarak verilir.

MADDE 5. ARAÇ TAHSİSİ
Emniyet tedbiri hizmeti için, ekibiyle birlikte Yangın Söndürme Aracı tahsis edilir.

MADDE 6. TARİFENİN UYGULANMAYCAĞI HALLER
Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz;
6.1

Doğal afetler veya insani yardım amaçlı; yardım malzemesi ve personeli ile afetzedeleri ve
refakatlerini taşıyan hava araçlarına,

6.2

Resmi ziyaret devlet başkanlarını taşıyan hava araçlarına,

6.3

T.S.K’ne ait hava araçları ile resmi ziyaret yapan askeri, mülki erkan ve heyetler emrindeki
özel tahsisli hava araçlarına,

6.4

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar ile resmi kurum/kuruluşlara ait hava
araçlarına,

6.5

Başbakanlık veya Bakanlıkca tarife uygulanmaması bildirilen hava araçları ile HEAŞ Genel
Müdürlüğü tarafında tarife uygulanmaması uygun görülen hava araçlarına,
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6.6

Mütekabiliyet şartıyla yabancı devletlerin askeri hava araçlarına,

6.7

Kamu kurum / kuruluşlarınca kamu yararına yapılan hizmetlerde kullanılan hava araçlarına,

6.8

Ücretsiz olarak hasta, yaralı ve organ taşıyan hava araçları ile ücretsiz muayene ve tedavi
yapan hastane ve ambulans hava araçlarına,

6.9

Seyrüsefer yardımcı cihazlarını kontrol amacıyla uçuş yapan hava araçlarına,

6.10 Hava araçlarına her türlü acil durumlarda verilen emniyet tedbiri hizmetlerinde.

MADDE 7. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ
7.1

Bu tarifede belirtilen ücretlerin tahakkuk, fatura ve tahsil edilmesinde HEAŞ Mali İşler
Yönergesi esasları uygulanır.

7.2

Yerli hava taşıyıcılarının yabancı tescilli hava aracı kiralayarak kendi yolcularını taşımaları
durumunda, Tarifedeki ücretler hava aracını kiralayan yerli hava taşıyıcısı tarafından
HEAŞ’a ödenir.

MADDE 8. ÖDEMELERİN GECİKMESİ
Son ödeme tarihinde ödenmeyen faturalar için, taraflar arasında yazılı bir sözleşmeyle
belirlenmiş başka bir usul bulunmaması durumunda:
8.1

TL olarak düzenlenen faturalar için TCMB’nın uyguladığı gecelik borç verme faiz oranının 3
katı olarak temerrüt faiz oranı uygulanır.

8.2

Yabancı para cinsinden düzenlenen faturalar ise, son ödeme tarihindeki TCMB döviz satış
kuru üzerinden TL’ye dönüştürülür ve 8.1’nci maddedeki TL için belirtilen uygulama yapılır.

MADDE 9. KATMA DEĞER VERGİSİ
KDV hariç ücretler olup, yürürlükteki mevzuat hükümleri aynen uygulanır.
(Yürürlükteki 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince 100 TL’nin altında kalan
hizmetlere KDV ilave edilerek fatura edilir, 100 TL ve üzerindeki hizmetlere ise KDV ilave
edilmez.)

MADDE 10. MADDE BAŞLIKLARI
Bu Tarifede, madde numarasından sonra gelen koyu büyük harflerle yazılmış başlık satırı Tarife
hükümlerine dahil değildir. Madde başlıkları kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup,
hukuki ihtilafların çözümünde dikkate alınmaz.

MADDE 11. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
11.1 Bu ücret tarifesi 2013 yılı için belirlenmiş olup, Bakanlığın onayına müteakip
www.sgairport.com adresinde yayınlandığı tarihden 15 gün sonra yürülüğe girer.
11.2 Bu tarife 2014 yılı ücret tarifesi yürürlüğe girene kadar geçerlidir.
11.3 Bu tarife yürürlüğe giriş tarihinden itibaren HEAŞ tarafından uygulanır.
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TARĐFE NO
YOLCU SERVİS ÜCRETLERİ
13.01.04

MADDE 1. KAPSAM
Sabiha Gökçen Havaalanında giden yolculardan, hava alanında ve terminallerde sağlanan
kolaylıklar ve verilen hizmetlere ilişkin tarifeyi ve uygulama esaslarını kapsar.

MADDE 2. TANIMLAR
Bu tarifede geçen;
a) “Havaalanı” kısaltması: Sabiha Gökçen Havaalanını
b) “HEAŞ” Kısaltması: Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’ni
c) “Bakanlık” Kısaltması : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı
d) “ISG” Kısaltması: Terminal işletmecisi olan, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
Yapım Yatırım ve İşletme A.Ş.’ni,
e) “T.S.K” Kısaltması: Türk Silahlı Kuvvetleri’ni
İfade eder.

MADDE 3. ÜCRETLER
Havaalanında uygulanacak iç hat, dış hat ve transit/transfer Yolcu Servis hizmet ücretleri
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

YOLCU SERVİS ÜCRETLERİ
Dış Hat Yolcu (EUR)

İç Hat Yolcu (EUR)

Transit/Transfer Yolcu (EUR)

15

3

5

MADDE 4. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ
4.1

Yolcu servis ücretleri, ISG’ye hava taşıyıcıları veya anlaşma yaptıkları yer hizmet
kuruluşlarınca haftalık tahakkukla ödenir. Bu tahakkuklarda ISG’ye verilecek Load and
Treem Sheet'lerdeki beyanlar ve diğer ilgili belgeler esas alınır.

4.2

ISG’ye ödenecek yolcu servis ücretleri bilet ücretine dahil olup, yolculardan ayrıca tahsil
edilemez. Ancak istisnai bir uygulama olarak; hava yolu taşıyıcıları bilet satışı sırasında
yolcu servis ücreti tahsil edemedikleri münferit yolculardan, bu ücreti hava alanında checkin sırasında tahsil ederler.

4.3

Bu tarifede belirtilen ücretlerin tahakkuk, fatura ve tahsil edilmesinde ISG’nin havayolu
şirketleri veya yer hizmet kuruluşları ile arasında yapacağı anlaşma esasları uygulanır.

4.4

Dış hat yolcu servis ücreti, sadece üçüncü yaş turizmi ile ilgili olarak; 1 Kasım - 31 Mayıs
tarihleri arasında Bakanlıkdan permi alarak özel sefer düzenleyen hava taşıyıcılarının
yolcularına HEAŞ' ın tespit edeceği bir indirimle uygulanır.
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MADDE 5. BAĞLANTILI UÇUŞ YAPAN YOLCULAR İLE TRANSİT/TRANSFER YOLCULAR
5.1

Yurt içinden gelip, stopover yapmadan yurt içine gidecek yolculardan yolcu servis ücreti
alınmaz. Stop over yapılması durumunda ise ayrıca iç hat yolcu servis ücreti tahsil edilir.

5.2

Yurt dışından gelİp, stop over yapmadan yurt içine devam eden yolculardan yolcu servis
ücreti alınmaz. Stop over yapılması durumunda ise iç hat yolcu servis ücreti tahsil edilir.

5.3

Havaalanından çıkış yaparak, yurt içindeki herhangi bir meydandan yurt içine veya yurt
dışına bağlantılı uçuş yapacak yolculardan iç hat yolcu servis ücreti tahsil edilir.

5.4

Yurt içinden gelerek yurt dışana gidecek yolculardan dış hat yolcu servis ücreti tahsil edilir.

5.5

Yurt dışından gelerek stop over yapmadan yurt dışına devam eden ve bu kapsamda
terminali kullanan yolculardan transit/transfer yolcu servis ücreti tahsil edilir. Stopover
yapılması durumunda ise dış hat yolcu servis ücreti alınır.

MADDE 6. TARİFENİN UYGULANMAYACAĞI HALLER
Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz;
6.1

Doğal afetler veya insani yardım amaçlı; yardım malzemesi ve personeli ile afetzedeleri ve
refakatlerini taşıyan hava araçlarının yolcularına,

6.2

Resmi ziyaret yapan Devlet Başkanlarını taşıyan özel hava araçlarının yolcularına,

6.3

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar ile resmi kurum ve kuruluşlara ait hava
araçlarının yolcularına,

6.4

T.S.K.’ne ait hava araçları ile resmi ziyaret yapan askeri, mülki erkan ve heyetler emrindeki
özel tahsisli hava araçlarının yolcularına,

6.5

Başbakanlık veya Bakanlıkca tarife uygulanmaması bildirilen hava araçlarının yolcularına,

6.6

Mütekabiliyet şartıyla yabancı devletlerin askeri hava araçlarının yolcularına,

6.7

Teknik nedenlerle veya resmi makamların isteği üzerine kalkış meydanına geri dönerek,
yeniden kalkış yapan hava araçlarının yolcularına,

6.8

İki yaşından aşağı (iki yaş dahil) çocuklara,

6.9

Türk askeri hava araçları ile seyahat eden yolculara,

6.10 Teknik iniş yapan hava araçlarının yolcularına (Türkiye'ye giriş yapsalar dahi muaf
tutulurlar),
6.11 23 Nisan Çocuk Şenliğine katılan yabancı ekiplere ve yurt dışına giden Türk Milli Takımı
spor kafilelerine,
6.12 Mütekabiliyet şartıyla yabancı devletlerin diplomatik statülü mensuplarına,
6.13 Hava yolu taşıyıcılarının ekip listesinde yer alan uçuş ekibi (pilot, uçuş mühendisi, kabin
görevlisi ve teknisyen) ile yedek ekibine (Görevli olduğu kurumdan alınmış kimlik belgesinin
ibraz edilmesi şartıyla),
6.14 Uçuşun bir sonraki bacağında uçağı teslim alacak veya teslim ederek pas biletle göreve
giden-dönen uçucu ekibe (Görevli olduğu kurumdan alınmış kimlik belgesinin ibraz
edilmesi şartıyla).

MADDE 7. KATMA DEĞER VERGİSİ
KDV hariç ücretler olup, yürürlükteki mevzuat hükümleri aynen uygulanır.
(Yürürlükteki 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince 100 TL’nin altında kalan
hizmetlere KDV ilave edilerek fatura edilir, 100 TL ve üzerindeki hizmetlere ise KDV ilave
edilmez.)
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MADDE 8. MADDE BAŞLIKLARI
Bu Tarifede, madde numarasından sonra gelen koyu büyük harflerle yazılmış başlık satırı Tarife
hükümlerine dahil değildir. Madde başlıkları kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup,
hukuki ihtilafların çözümünde dikkate alınmaz.

MADDE 9. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
9.1

Bu ücret tarifesi 2013 yılı için belirlenmiş olup, Bakanlığı’nın onayına müteakip
www.sgairport.com adresinde yayınlandığı tarihden 15 gün sonra yürülüğe girer.

9.2

Bu tarife 2014 yılı ücret tarifesi yürürlüğe girene kadar geçerlidir.

9.3

Bu tarife yürürlüğe giriş tarihinden itibaren ISG tarafından uygulanır.
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TARĐFE NO
UÇAK / ARAÇ YÖNLENDİRME
ÜCRETLERİ
13.01.05

MADDE 1. KAPSAM
Sabiha Gökçen Havaalanının PAT sahalarında, özel olarak tahsis edilen araçla, hava aracı ve
kara taşıtlarını yönlendirme (follow-me) hizmetlerine ilişkin tarifeyi ve uygulama esaslarını kapsar.

MADDE 2. TANIMLAR
Bu tarifede geçen;
a) “Havaalanı” kısaltması: Sabiha Gökçen Havaalanını
b) “HEAŞ” Kısaltması: Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’ni
c) “Bakanlık” Kısaltması : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı
d) “TCMB” Kısaltması : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nı
e)

“T.S.K” Kısaltması: Türk Silahlı Kuvvetleri’ni

İfade eder.

MADDE 3. ÜCRETLER
3.1 Hava Araçları : Hava araçlarına verilecek yönlendirme hizmeti karşılığında 35 EUR ücret
alınır.
3.2 Kara Taşıtları : Kara araçlarına verilecek yönlendirme hizmeti için, araç başına 17 EUR
ücret alınır.

MADDE 4. ZORUNLULUK
4.1 Hava araçlarına verilen yönlendirme (Follow-me) hizmeti, İşletme Müdürlüğü’nce Follow-me
hizmeti verilmesi öngörülen hava araçları için zorunludur.
4.2 PAT sahalarında güvenlik yönünden aşağıdaki durumlarda yönlendirme (follow-me) hizmeti
zorunludur.
4.1.1 Hava alanları PAT sahaları içerisinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan
hava araçları ile bu hava araçlarına yükleme-boşaltma yapan kara taşıtlarına,
4.1.2 Geçici apron kartından yararlanan kara taşıtlarından kritik yerlerden geçerek uçak
başına ulaşacak olanlara Meydan Otoritesinin talimatıyla.

MADDE 5. TARİFENİN UYGULANMAYACAĞI HALLER
Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz ;
5.1

Doğal afetler veya insani yardım amaçlı; yardım malzemesi ve personeli ile afetzedeleri ve
refakatlerini taşıyan hava araçlarına,

5.2

Resmi ziyaret yapan Devlet Başkanlarını taşıyan hava araçlarına,

5.3

Yurdumuza askeri yardım malzemesi taşıyan hava araçlarına,
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5.4

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar ile resmi kurum/kuruluşlara ait hava
araçlarına,

5.5

T.S.K’ne ait hava araçları ile resmi ziyaret yapan askeri, mülki erkan ve heyetler emrindeki
özel tahsisli hava araçlarına,

5.6

Başbakanlık veya Bakanlıkca tarife uygulanmaması bildirilen hava araçları ile HEAŞ Genel
Müdürlüğü tarafında tarife uygulanmaması uygun görülen hava araçlarına,

5.7

Mütekabiliyet şartıyla yabancı devletlerin askeri hava araçlarına,

5.8

Kamu kurum / kuruluşlarınca kamu yararına yapılan hizmetlerde kullanılan hava araçlarına,

5.9

Uçuş esnasında acil hastalık nedeniyle iniş yapan hava araçlarına,

5.10 Ticari hava taşıyıcısı niteliği bulunmayan, turistik veya sivil havacılıkla ilgili sportif amaçlarla
özel olarak Türkiye'ye gelen hava araçlarına,
5.11 Ticari niteliği bulunmayan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kara taşıtlarına.

MADDE 6. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ
Bu tarifede belirtilen ücretlerin tahakkuk, fatura ve tahsil edilmesinde HEAŞ Mali İşler Yönergesi
esasları uygulanır.

MADDE 7. ÖDEMELERİN GECİKMESİ
Son ödeme tarihinde ödenmeyen faturalar için, taraflar arasında yazılı bir sözleşmeyle
belirlenmiş başka bir usul bulunmaması durumunda:
7.1 TL olarak düzenlenen faturalar için, TCMB’nın uyguladığı gecelik borç verme faiz oranının 3
katı olarak temerrüt faiz oranı uygulanır.
7.2 Yabancı para cinsinden düzenlenen faturalar ise, son ödeme tarihindeki TCMB döviz satış
kuru üzerinden TL’ye dönüştürülür ve 7.1’nci maddedeki TL için belirtilen uygulama yapılır.

MADDE 8. KATMA DEĞER VERGİSİ
KDV hariç ücretler olup, yürürlükteki mevzuat hükümleri aynen uygulanır.
(Yürürlükteki 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince 100 TL’nin altında kalan
hizmetlere KDV ilave edilerek fatura edilir, 100 TL ve üzerindeki hizmetlere ise KDV ilave
edilmez.)

MADDE 9. MADDE BAŞLIKLARI
Bu Tarifede, madde numarasından sonra gelen koyu büyük harflerle yazılmış başlık satırı Tarife
hükümlerine dahil değildir. Madde başlıkları kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup,
hukuki ihtilafların çözümünde dikkate alınmaz.

MADDE 10. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
10.1 Bu ücret tarifesi 2013 yılı için belirlenmiş olup, Bakanlığın onayına müteakip
www.sgairport.com adresinde yayınlandığı tarihden 15 gün sonra yürülüğe girer.
10.2 Bu tarife 2014 yılı ücret tarifesi yürürlüğe girene kadar geçerlidir.
10.3 Bu tarife yürürlüğe giriş tarihinden itibaren HEAŞ tarafından uygulanır.
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TARĐFE NO
YER HİZMETİ ÜCRETLERİ
13.01.06

MADDE 1. KAPSAM
Uluslararası sefer yapan hava araçlarına yer hizmeti veren, çalışma ruhsatına sahip yer hizmeti
kuruluşlarının, izin verilen yer hizmetlerini kendileri için yapan uluslararası sefer düzenleyen hava
taşıyıcılarının ve izin verilen özel durumlarda yer hizmetlerini bir diğer hava taşıyıcısı için yapan
hava taşıyıcılarının HEAŞ’a ödeyecekleri tarifeyi ve uygulama esaslarını kapsar.

MADDE 2. TANIMLAR
Bu tarifede geçen;
a) “Havaalanı” kısaltması: Sabiha Gökçen Havaalanını
b) “HEAŞ” Kısaltması: Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’ni
c) “Bakanlık” Kısaltması : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı
d) “TCMB” Kısaltması : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nı
e) “SHGM” Kısaltması : Svil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü
İfade eder.

MADDE 3. ÜCRETLER
3.1 Yolcu Uçaklarına Uygulanacak Ücretler

Uluslararası Seferlerde Zorunlu Hizmetler

Koltuk
Kapasitesi

Yolcu
Trafik

Yük
Kontrolü ve
Haberleşme

Ramp

Uçak Hat
Bakım

Uçuş
Operasyon

İkram
servis

Temsil,
Gözetim
ve
Yönetim

Euro ( € )
000 - 050

6

1

10

3

5

2

5

051 - 100

16

1

32

5

5

4

5

101 - 150

37

3

64

5

5

9

5

151 - 200

47

4

84

10

5

15

5

201 - 250

64

6

106

15

5

20

5

251 - 300

74

6

128

20

5

22

5

301 - 350

84

6

148

23

5

26

5

351 ve üzeri

96

7

170

27

5

30

5
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3.2 Kargo Uçaklarına Uygulanacak Ücretler

Uluslararası Seferlerde Zorunlu Hizmetler

Hava Aracının
Azami Kalkış
Ağırlığı (Ton)

Yük Kontrolü
ve Haberleşme

Ramp

Uçak Hat
Bakım

Uçuş Operasyon

Temsil Gözetim ve
Yönetim

Euro ( € )
000 – 025

1

15

3

5

5

026 – 050

2

37

4

5

5

051 – 075

3

84

12

5

5

076 – 100

4

101

15

5

5

101 – 150

5

128

20

5

5

151 – 200

6

148

22

5

5

201 – 300

7

165

27

5

5

300 ve üzeri

8

212

32

5

5

MADDE 4. HESAPLAMA ÖLÇÜSÜ
Yolcu uçakları koltuk kapasitesi, kargo uçakları da azami kalkış ağırlığı üzerinden
sınıflandırılmıştır. Kargo uçaklarının azami kalkış ağırlıklarına ilişkin ton kesirleri 1.000 kg’a
tamamlanır.

MADDE 5. ÖDEMEDEN SORUMLU KURULUŞLAR
Dış hat seferlerinde yapılacak yer hizmetleri karşılığında, yolcu ve kargo uçakları için madde 3’de
ki tabloda belirlenmiş olan ücretler yer hizmeti yapan kuruluş tarafından HEAŞ’a ödenir.

MADDE 6. ZORUNLU HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ
Yapılması veya yaptırılması zorunlu olan yer hizmet türlerinden (Ramp, Yolcu Trafik, Yük
Kontrolü-Haberleşme, Uçak hat Bakım ve Uçuş Operasyon Hizmetleri) herhangi birisinin kısmen
yapılması durumunda, hizmetin tamamı verilmiş sayıldığından, o hizmet türü için belirlenen ücret
tam olarak alınır. İniş ve kalkışın her ikisinde de yolcusu bulunmayan seferlerde Yolcu Trafik
ücreti alınmaz. Tek bacak uygulamasında, uçağın yurt dışı bacağının boş olması (uçakta ücrete
tabi yolcu olmaması) halinde yolcu trafik ücreti alınmaz.

MADDE 7. UÇAK HAT BAKIM VE UÇUŞ OPERASYON HİZMETLERİ
7.1

Yabancı hava taşıyıcıları tarafından uçak hat bakım ve uçuş operasyon hizmetlerinin,
ülkemiz hava alanlarında kendi hava araçları için yapılmasının gerekli olmadığının veya
dispeçer / teknisyen gerektirmeksizin yapılabildiğinin, kendi sivil havacılık otoritesinden
belgelendirilmesi halinde söz konusu hava taşıyıcıları bu zorunluluktan muaftır.

7.2

Yerli hava taşıyıcılarının üs olarak kullandıkları hava alanında, uçak hat bakım ve uçuş
operasyon ruhsatı bulunması kaydıyla, diğer hava alanlarında ruhsatı bulunan hizmetleri
yapma veya yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 8. BAGAJ TAŞIYAN UÇAKLAR
Sadece bagaj taşıyan uçaklar, kargo uçağı olarak değerlendirilir.
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MADDE 9. KARGO YÜKLEME VE BOŞALTMANIN ÜCRETLENDİRİLMESİ
Yolcu ve kargo uçaklarında taşınan kargo için (posta, yolcu bagajı ve yolcu beraberi eşya hariç)
kargo yükleme, boşaltma ve apronda taşınması hizmetleri için HEAŞ’a ton başına 4 € ödenir.
Hesaplamalarda ton kesirleri aylık 1.000 kg ve ise bir üst tona tamamlanır.

MADDE 10. TAŞIYICILARIN İÇ HAT VE DIŞ HAT SEFERLERİ
İç hat seferlerinde yapılacak yer hizmetleri için HEAŞ’ca ücret alınmaz. Yerli hava taşıyıcılarının
yurt içinden yurt dışına ve yurt dışından yurt içine yaptıkları seferlerde Tarifenin % 50'si
uygulanır.

MADDE 11. UÇAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET VE DENETİMİ
Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi yapan kuruluşlardan, havayolu taşıyıcılarına tanzim
ettiği fatura bedeli üzerinden % 2 ücret alınır. Bu tarifenin diğer maddelerindeki indirimler
uygulanmaz.

MADDE 12. TARİFENİN UYGULANMAYACAĞI HALLER
Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz;
12.1 Doğal afet vb. nedenlerle yardım malzemesi getiren veya götüren hava araçlarına verilen
yer hizmetlerinin, Bakanlığın talimatıyla yer hizmet kuruluşlarınca ücretsiz yapılması
durumunda.
12.2 Bakanlık talimatı ile istisnai özellik arz eden hava araçlarına verilen yer hizmetlerinin, yer
hizmet kuruluşlarınca ücretsiz yapılması durumunda.
12.3 Yetkili makamların isteği veya Meteorolojik nedenler veya havaalanı sistemlerinde
oluşacak teknik arıza nedeniyle kalkış noktasından park yerine veya kalkışı müteakiben
geri dönen hava araçlarına, tekrar verilecek yer hizmetleri için,
12.4 Hava yolu taşıyıcılarının temsil, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet ve
denetimi, uçuş operasyon, uçak hat bakım ve yük kontrolü ve haberleşme hizmetlerinin
tamamını veya bir kısmını çalışma ruhsatı alarak kendi uçaklarına yapmaları durumunda,
sadece bu hizmetler için.
12.5 Uçuş esnasında acil hastalık nedeniyle iniş yapan hava araçlarına

MADDE 13. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ
Bu tarifede belirtilen ücretlerin tahakkuk, fatura ve tahsil edilmesinde HEAŞ Mali İşler Yönergesi
esasları uygulanır.

MADDE 14. ÖDEMELERİN GECİKMESİ
Son ödeme tarihinde ödenmeyen faturalar için, taraflar arasında yazılı bir sözleşmeyle
belirlenmiş başka bir usul bulunmaması durumunda:
14.1 TL olarak düzenlenen faturalar için TCMB’nın uyguladığı gecelik borç verme faiz oranının
3 katı olarak temerrüt faiz oranı uygulanır.
14.2 Yabancı para cinsinden düzenlenen faturalar ise, son ödeme tarihindeki TCMB döviz satış
kuru üzerinden TL’ye dönüştürülür ve 14.1’nci maddedeki TL için belirtilen uygulama
yapılır.

MADDE 15. KATMA DEĞER VERGİSİ
KDV hariç ücretler olup, yürürlükteki mevzuat hükümleri aynen uygulanır.

19

MADDE 16. MADDE BAŞLIKLARI
Bu Tarifede, madde numarasından sonra gelen koyu büyük harflerle yazılmış başlık satırı Tarife
hükümlerine dahil değildir. Madde başlıkları kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup,
hukuki ihtilafların çözümünde dikkate alınmaz.

MADDE 17. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
17.1 Bu ücret tarifesi 2013 yılı için belirlenmiş olup, Bakanlığın onayına müteakip
www.sgairport.com adresinde yayınlandığı tarihden 15 gün sonra yürülüğe girer.
17.2 Bu tarife 2014 yılı ücret tarifesi yürürlüğe girene kadar geçerlidir.
17.3 Bu tarife yürürlüğe giriş tarihinden itibaren HEAŞ tarafından uygulanır.
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TARĐFE NO
AKARYAKIT İKMALİ İMTİYAZI ÜCRETİ
13.01.07

MADDE 1. KAPSAM
Sabiha Gökçen Havaalanında akaryakıt ikmal hizmeti yapan şirketlerden, bu imtiyaz karşılığı
sağladıkları gelirlerden alınacak HEAŞ payına ilişkin tarifeyi ve uygulama esaslarını kapsar.

MADDE 2. TANIMLAR
Bu tarifede geçen;
a) “HEAŞ” Kısaltması: Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’ni
b) “Havaalanı” Kısaltması : Sabiha Gökçen Havaalanı’nı
c) “Bakanlık” Kısaltması : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı
d) “TCMB” Kısaltması : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nı
e) “SHYO” Kısaltması : Sivil Havacılık Yüksek Okulları’nı
İfade eder.

MADDE 3. İMTİYAZ ÜCRETİ

Gümrüklü (İÇ HAT)
ÜCRETLER

Satılan Akaryakıttan
( 1.000 Litre )

İmtiyaz Ücreti

0,55 TL

Gümrüksüz / Transit (DIŞ
HAT) Satılan Akaryakıttan
( 1.000 Litre )

4€

MADDE 4. ÖDEMEDEN SORUMLU KURULUŞLAR
Tarifede belirlenen ücretler, akaryakıt ikmali yapan şirketlerce HEAŞ’a ödenir.

MADDE 5. ZORUNLULUK
Akaryakıt ikmal şirketlerince, ikmal yapılan hava araçları için düzenlenen faturaların toplamını
gösteren liste ile birlikte, Gümrüksüz/transit (dış hat) satılan akaryakıta ait düzenlenen gümrük
beyannamelerinin veya Havaalanı Gümrük Müdürlüğü’ne bildirilen Kumanya ve Yakıt Teslim
Listeleri’nin birer kopyasının aylık olarak HEAŞ’a verilmesi zorunludur.
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MADDE 6. TARİFENİN UYGULANMAYACAĞI HALLER
Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz;
6.1

Doğal afetler dolayısıyla yardım malzemesi ve personeli ile afetzedeleri ve refakatlerini
taşıyan hava araçlarına,

6.2

Resmi ziyaret yapan Devlet Başkanlarını taşıyan hava araçlarına,

6.3

Yurdumuza askeri yardım malzemesi taşıyan hava araçlarına,

6.4

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar ile resmi kurum/kuruluşlara ait hava araçlarına

6.5

T.S.K.’ne ait hava araçları ile resmi ziyaret yapan askeri, mülki erkan ve heyetler emrindeki
özel tahsisli hava araçları ile Bakanlıkca tarife uygulanmaması bildirilen hava araçlarına,

6.6

Hava alanlarında hizmet veren ve ticari niteliği bulunmayan kamu kurum / kuruluşlarının
hava araçlarına,

6.7

Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınlarında ve Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünün havadan fotoğraf alımlarında kullandıkları hava araçlarına,

6.8

Türk Hava Kurumu, Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu ve Üniversitelerin SHYO’na ait ticari
amaçla sefer yapmayan hava araçlarına.

MADDE 7. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ
Bu tarifede belirtilen ücretlerin tahakkuk, fatura ve tahsil edilmesinde HEAŞ Mali İşler Yönergesi
esasları uygulanır.

MADDE 8. ÖDEMELERİN GECİKMESİ
Son ödeme tarihinde ödenmeyen faturalar için, taraflar arasında yazılı bir sözleşmeyle
belirlenmiş başka bir usul bulunmaması durumunda:
8.1

TL olarak düzenlenen faturalar için TCMB’nın uyguladığı gecelik borç verme faiz oranının 3
katı olarak temerrüt faiz oranı uygulanır.

8.2

Yabancı para cinsinden düzenlenen faturalar ise, son ödeme tarihindeki TCMB döviz satış
kuru üzerinden TL’ye dönüştürülür ve 8.1’nci maddedeki TL için belirtilen uygulama yapılır.

MADDE 9. KATMA DEĞER VERGİSİ
KDV hariç ücretler olup, yürürlükteki mevzuat hükümleri aynen uygulanır.

MADDE 10. MADDE BAŞLIKLARI
Bu Tarifede, madde numarasından sonra gelen koyu büyük harflerle yazılmış başlık satırı Tarife
hükümlerine dahil değildir. Madde başlıkları kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup,
hukuki ihtilafların çözümünde dikkate alınmaz.

MADDE 11. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
11.1 Bu ücret tarifesi 2013 yılı için belirlenmiş olup, Bakanlığın onayına müteakip
www.sgairport.com adresinde yayınlandığı tarihden 15 gün sonra yürülüğe girer.
11.2 Bu tarife 2014 yılı ücret tarifesi yürürlüğe girene kadar geçerlidir.
11.3 Bu tarife yürürlüğe giriş tarihinden itibaren HEAŞ tarafından uygulanır.
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TARĐFE NO

HAVAALANI GİRİŞ KARTLARI VE PAT
SAHALARINDA ARAÇ KULLANMA BELGESİ
ÜCRETLERİ

13.01.08

MADDE 1. KAPSAM
Bu tarife Sabiha Gökçen Havalimanı’nda faaliyet gösteren ve bu tarifeye muhatap tüm ilgili kişi,
kurum ve kuruluşları kapsar.

MADDE 2. TANIMLAR
Bu tarifede geçen;
a)

“HEAŞ” Kısaltması: Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.ni

b)

“Havaalanı” Kısaltması: Sabiha Gökçen Havaalanı’nı

c)

“Tahditli alanlar” : Giriş ve çıkışları izne tabi olan, kontrol ve altında tutulan alanları,

d)

“Temdit” : Giriş kartlarının veya araç kullanma belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmasını,

e)

“PAT Sahası” Kısaltması: Pist, Apron ve Taksi Yollarını,

İfade eder.

MADDE 3. ÜCRETLER
3.1

Tahditli alanlara açık giriş kartı ücretleri;
Daimi Giriş Kartı (ilk veriliş)

50

EUR

Daimi Giriş Kartı (Temdit)

50

EUR

7

EUR

25

EUR

Daimi Giriş Kartı (ilk veriliş)

20

EUR

Daimi Giriş Kartı (Temdit)

20

EUR

3

EUR

10

EUR

Araç Kullanma Belgesi (ilk veriliş)

50

EUR

Araç Kullanma Belgesi (Temdit)

25

EUR

Geçici Araç Kullanma Belgesi (15 günü geçemez)

15

EUR

Geçici Giriş Belgesi (günlük)
Geçici Giriş Kartı ( 90 günü geçemez )

3.2

Tahditli alanlara kapalı giriş kartı ücretleri;

Geçici Giriş Belgesi (günlük)
Geçici Giriş Kartı ( 90 günü geçemez )

3.3

PAT Sahaların Araç Kullanma Belgesi ücretleri;
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3.4

01 Ekim – 31 Aralık tarihleri arası verilen daimi giriş kartlarına ve araç kullanma
belgelerine % 50 indirim uygulanır.

MADDE 4. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ
4.1

İlgili kurum ve kuruluş adına ücret tahakkuku yapılmadan veya ödemesi alınmadan, giriş
kartı ve PAT sahalarında araç kullanma belgesi verilmez.

4.2

Havaalanı daimi giriş kartının ve PAT sahalarında araç kullanma belgesinin ilk veriliş
tarihine bakılmaksızın geçerlilik süresi 31 Aralık gününe kadardır.

4.3

Geçerlilik süresi sona eren daimi giriş kartları ve PAT sahalarında araç kullanma belgeleri
ücreti karşılığında, her yıl ocak ayında temdit edilir. Temdit edilen daimi giriş kartlarının ve
PAT sahalarında araç kullanma belgelerinin son geçerlilik süresi 31 Aralık gününe
kadardır.

4.4

Ocak ayı içersinde, ücretinin ödenmemesi sebebiyle temdit işlemleri tamamlanmayan daimi
giriş kartları ve PAT sahalarında araç kullanma belgeleri iptal edilir.

MADDE 5. ZORUNLULUK
Havaalanında hizmet veren tüm kurum ve kuruluşların havaalanında çalışan personeli için
havaalanı giriş kartı, PAT sahalarında araç kullanacak personeli için de araç kullanma belgesi
alması zorunludur.

MADDE 6. ÖDEMELERİN GECİKMESİ
Son ödeme tarihinde ödenmeyen faturalar için, taraflar arasında yazılı bir sözleşmeyle
belirlenmiş başka bir usul bulunmaması durumunda:
6.1

TL olarak düzenlenen faturalar için TCMB’nın uyguladığı gecelik borç verme faiz oranının 3
katı olarak temerrüt faiz oranı uygulanır.

6.2

Yabancı para cinsinden düzenlenen faturalar ise, son ödeme tarihindeki TCMB döviz satış
kuru üzerinden TL’ye dönüştürülür ve 5.1’nci maddedeki TL için belirtilen uygulama yapılır.

MADDE 7. KARTLARIN SÜRESİNDEN ÖNCE YENİLENMESİ
Süresi dolmadan önce herhangi bir sebeple giriş kartlarının ve PAT sahalarında araç kullanma
belgelerinin yenilenmesi veya değişiklik yapılmasının (yetki/unvan değişikliği dahil) talep edilmesi
halinde 10 € ücret alınır. Eğer bu yenilemeler HEAŞ’ın talebi ile yapılıyor ise ücret alınmaz.

MADDE 8. UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE CEZAİ MÜEYYİDELER
Havaalanı Giriş kartları ve PAT Sahalarında Araç Kullanma Belgeleri ile ilgili uyulması gereken
kurallar ve uygulanacak cezai müeyyideler, HEAŞ tarafından kurum ve kuruluşlara tebliğ edilen
“SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ VE EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA UYULMASI
GEREKEN KURALLAR VE CEZAİ MÜEYYİDELER” başlıklı metninde belirtilmiştir.

MADDE 9. MALİ İŞLER YÖNERGESİ
Bu tarifede belirtilen ücretlerin tahakkuk, fatura edilmesi ve tahsilinde, yürürlükteki Mali İşler
Yönergesi esasları uygulanır.
MADDE 10. GİRİŞ KARTLARI YÖNERGESİ
Havaalanı giriş kartlarının verilişine ait usul ve esaslar, İstanbul Valiliğince onaylı Sabiha Gökçen
Havalimanı Giriş kartları Yönergesine göre uygulanır.
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MADDE 11. TARİFENİN UYGULANMAYACAĞI HALLER
Aşağıdaki şartlarda tarife uygulanmaz;
11.1 Eğitim kurumları tarafından düzenlenen geziler ve eğitim faaliyetleri kapsamında alınan
geçici giriş belgelerine,
11.2 Havaalanı genelinde görevli stajyer öğrencilere,
11.3 Ticari faaliyette bulunmayan ve Havanlarında bilimsel, sağlık vb. çalışma ve araştırma
yapan veya hizmeti gereği Havalimanında bulunması gereken kamu kurum kuruluşlarının
personeline,
11.4 Süreklilik arz etmeyen ve geçici olarak görevi veya hizmeti gereği tesislere (İkram Üretim
tesisleri, İnflight ve free shop depoları, kara araçları akaryakıt istasyonu vb.) malzeme
götüren araçların kullanıcılarına verilen geçici giriş belgelerine,
11.5 Cenaze, hasta nakli vb. görevi/hizmeti gereği aprona girmesi zorunlu olan araçların
personeline verilecek geçici giriş belgelerine,
11.6 HEAŞ adına iş yapan kuruluşların personeline,
11.7 HEAŞ Genel Müdürlüğü’nce bildirilen kişilere,

MADDE 12. KATMA DEĞER VERGİSİ
Bu tarifedeki ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

MADDE 13. MADDE BAŞLIKLARI
Bu Tarifede, madde numarasından sonra gelen koyu büyük harflerle yazılmış başlık satırı Tarife
hükümlerine dahil değildir. Madde başlıkları kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup,
hukuki ihtilafların çözümünde dikkate alınmaz.

MADDE 14. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
14.1 Bu ücret tarifesi 2013 yılı için belirlenmiş olup, HEAŞ Genel Müdürü Onayına müteakip
01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
14.2 Bu tarife 2014 yılı ücret tarifesi yürürlüğe girene kadar geçerlidir.
14.3 Bu tarife yürürlüğe giriş tarihinden itibaren HEAŞ tarafından uygulanır.
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TARĐFE NO
ARAÇ ÖZEL PLAKASI ÜCRETLERİ
13.01.09

MADDE 1. KAPSAM
Bu tarife Sabiha Gökçen Havalimanı’nda faaliyet gösteren ve bu tarifeye muhatap tüm ilgili kişi,
kurum ve kuruluşları kapsar.

MADDE 2. TANIMLAR
Bu tarifede geçen;
a) “HEAŞ” Kısaltması: Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’ni
b) “Havaalanı”: Sabiha Gökçen Havaalanını
c) "PAT Sahası" : Hava araçları ve bunların faaliyetleri ile ilgili araç ve gereçlerin hareket ve park
edilmesinde kullanılan asfalt, beton ve toprak yapıdaki pist, apron ve taksi yolları ile yakın
çevresini,
İfade eder.

MADDE 3. ÜCRETLER
3.1

PAT sahası dışına çıkmayan araç özel plakalarının (kırmızı) ilk verilişinde aşağıda tabloda
belirtilmiş olan ücretler alınır.
Ücret
Sınıfı

ARAÇ CİNSİ

ÜCRET (eur)

1- Bagaj Arabası (Römork)

100

2- Çöp Arabası (Motorlu - Çekerli)

100

3- Palet Konteyner

100

4- Fosseptik Aracı

100

5- Su İkmal Aracı

100

6- Buz Temizleme Aracı (De-Icing)

600

7- Yolcu Merdiveni (Çekerli)

600

8- Akaryakıt Hidrant Aracı

1,200

9- Akaryakıt İkmal Tankı

1,200

10- Vinç

1,300

11- Hasta - Özürlü Nakil Aracı

1,300

12- Follow-me

1,300

13- Apron Hizmet Aracı (Binek)

2,750

14- Ekip Minibüsü (14+1 koltuğa kadar)

2,750

15- VIP - CIP Aracı (14+1 koltuğa kadar)

2,750

16- Kamyonet, Pikap

2,750
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17- Bagaj Çekici Traktör

2,750

18- Bantlı Yükleyici

2,750

19- Jeneratör, Air Starter (Çekerli)

5,000

20- Kamyon

5,000

21- Uçak Çekme - İtme Traktörü

5,250

22- Yolcu Otobüsü (14+1 koltuk üzeri)

5,250

23- Forklift

6,400

24- Yolcu Merdiveni (Motorlu)

6,400

25- Air Condition Aracı

6,600

26- Jeneratör, Air Starter

6,600

27- Yükl.Tem.İkmal (High Loader)

13,000

3.2

PAT sahası dışına çıkabilen araç özel plakalarının (siyah) ilk verilişinde, 3.1’inci maddede
belirtilmiş olan ücretlerin % 20 fazlası alınır.

3.3

Tabloda bulunmayan araç, gereç ve teçhizat için en yakın benzerinin ücreti uygulanır.

3.4

Temdit ücreti Madde 3.1 ve 3.2 de yer alan yıllık ilk veriliş ücretinin %15’idir. Temditler her
yıl Ocak ayında bir yıl süreyle yapılır. Temditlerde plakanın yenilenmesi zorunluluğu yoktur.

3.5

Geçici tahsislerde her takvim günü için aşağıda tabloda yer alan ücretler alınır.
Ücret
Sınıfı

ARAÇ CİNSİ

ÜCRET (GÜN/EUR)
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Binek Aracı, Minibüs

40
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Kamyon, Kamyonet, Otobüs vb.

60

MADDE 4. ÜCRET TAHAKKUKU
4.1

Ücret tahakkuk ettirilmeden veya ödenmesi yapılmadan araç özel plakası verilmez, temdit
işlemi yapılmaz.

4.2

Süresi dolduğu halde Ocak ayı içerisinde, temdit işlemi için başvurulmayan aracın plakası
iptal edilerek, araç PAT sahası dışına çıkarılır. Daha sonra aynı araç için plaka
istenildiğinde, ilk veriliş ücreti alınarak araç özel plakası yeniden verilir.

MADDE 5. GEÇERLİLİK SÜRELERİ
5.1

Araç özel plakasının ilk veriliş tarihine bakılmaksızın, geçerlilik süresi o yılın 31 Aralık
gününe kadardır.

5.2

Temditler her yıl ocak ayında yapılır, geçerlilik süresi ait olduğu yılın 31 Aralık günene
kadardır.

MADDE 6. KISA SÜRELİ APRONA GİRİŞLER
6.1

Aprona çok kısa süre için giriş -çıkış yapılsa bile günlük ücret alınır. Saat 24:00'ten sonra
plaka iadesi ek bir günlük ücret ödemeyi gerektirir.

6.2

Günü geçen girişlerde, günlük tahsis ücreti % 100 zamlı olarak uygulanır
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MADDE 7. MALİ İŞLER YÖNERGESİ
Bu tarifede belirtilen ücretlerin tahakkuk, fatura edilmesi ve tahsilinde, yürürlükteki Mali İşler
Yönergesi esasları uygulanır.

MADDE 8. ÖDEMELERİN GECİKMESİ
Son ödeme tarihinde ödenmeyen faturalar için, taraflar arasında yazılı bir sözleşmeyle
belirlenmiş başka bir usul bulunmaması durumunda;
8.1

TL olarak düzenlenen faturalar için TCMB’nın uyguladığı gecelik borç verme faiz oranının 3
katı olarak temerrüt faiz oranı uygulanır.

8.2

Yabancı para cinsinden düzenlenen faturalar ise, son ödeme tarihindeki TCMB döviz satış
kuru üzerinden TL’ye dönüştürülür ve 15.1’nci maddedeki TL için belirtilen uygulama
yapılır.

MADDE 9. KATMA DEĞER VERGİSİ
Bu tarifedeki ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

MADDE 10. HAVAALANINDA ARAÇ FAZLALIĞI
Havaalanında bulundurulması zorunlu olan araç sayısından fazlasının olması durumunda,
hizmetin gereğine ve ihtiyaca göre plaka verilip verilmemesi HEAŞ tarafından değerlendirilerek
uygun görülenlere plaka verilir.

MADDE 11. HİZMET DIŞI VEYA FAALİYET DIŞI KALAN ARAÇLAR
11.1 Plaka almış araçların, her ne sebeple olursa olsun uzun süre hizmet dışı kalması araç özel
plaka ücretinin ödenmesine engel değildir.
11.2 Herhangi bir sebeple kalıcı olarak faaliyet dışı (kal edilen) bırakılan araçların, ilgili
kuruluşça HEAŞ a bildirilmemesi ve PAT sahası dışına çıkarılmaması durumunda temdit
ücreti alınmaya devam edilir.
11.3 Herhangi bir nedenle PAT sahası dışına çıkarılarak, faaliyetine son verilen araca ait araç
özel plakasının HEAŞ a iadesi zorunludur. Bu durumda kalan süre için herhangi bir geri
ödeme yapılmaz.

MADDE 12. MEVCUT ARACIN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ
12.1 Araç özel plakası bulunan aracın, ilgili kuruluşun isteği doğrultusunda aynı tip ve aynı
amaca uygun başka bir araç ile değiştirilmesi durumunda 100 EUR değiştirme ücreti
uygulanır. Kullanım amacı ve tipi aynı olmasına rağmen, trafik tarafından araç ruhsatında
tipine ilişkin farklı bilgiler tescil edilen binek araçlar için de aynı uygulama yapılır.
12.2 Araç özel plakası bulunan kal edilmiş (pert olan) aracın yerine aynı tip, yeni bir model
aracın alınması durumunda, PAT sahası dışına çıkarılan eski aracın plakası, giriş ve çıkış
işleminin aynı tarihte olması ve pert raporunun ibraz edilmesi kaydıyla yeni araç için
ücretsiz olarak değiştirilebilir. Kullanım amacı ve tipi aynı olmasına rağmen, trafik
tarafından araç ruhsatında tipine ilişkin farklı bilgiler tescil edilen binek araçlar için de aynı
uygulama yapılır.

MADDE 13. SÜRESİNDEN ÖNCE YENİLENEN VEYA DEĞİŞTİRİLEN PLAKALAR
13.1 Kaybolma, hasar ve eskime nedenleriyle süresinden önce yenilenmesi istenilen araç özel
plakası için ilgili kuruluştan 50 EUR ücret alınır.
13.2 Araç özel plakalarının geçerlilik süresi dolmadan HEAŞ tarafından değiştirilmesinin
istenilmesi durumunda, herhangi bir ücret alınmaz.
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MADDE 14. BAŞKA KURULUŞA DEVREDİLEN ARAÇLAR
Geçerlilik süresi dolmadan başka kuruluşa satılarak devredilen araçlardan, araç özel plakası
geçerlilik süresince ücret alınmaz. Tescili takip eden yılın ocak ayı içersinde devredilen araç için
ilk veriliş ücretinin % 40’ı tahsil edilir. Söz konusu dönem için ayrıca temdit ücreti tahsil edilmez.

MADDE 15. TARİFENİN UYGULANMAYACAĞI HALLER
Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz ;
15.1 Hava alanlarında hizmet vermekte olan ve ticari niteliği bulunmayan kamu kurum ve
kuruluşlarının araçlarına,
15.2 Havaalanında HEAŞ adına iş yapan kuruluşların araçlarına verilecek geçici plakalara,
15.3 Süreklilik arz etmeyen ve geçici olarak görevi veya hizmeti gereği tesislere (İkram Üretim
tesisleri, İnflight ve free shop depoları, kara araçları akaryakıt istasyonu vb.) malzeme
götüren araçlara yapılan geçici tahsislere,
15.4 Cenaze, hasta nakli vb. görevi/hizmeti gereği aprona girmesi zorunlu olan araçlara
verilecek geçici plakalara,
15.5 HEAŞ Genel Müdürü tarafından belirlenecek olan araçlara,

MADDE 16. MADDE BAŞLIKLARI
Bu Tarifede, madde numarasından sonra gelen koyu büyük harflerle yazılmış başlık satırı Tarife
hükümlerine dahil değildir. Madde başlıkları kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup,
hukuki ihtilafların çözümünde dikkate alınmaz.

MADDE 17. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
17.1 Bu ücret tarifesi 2013 yılı için belirlenmiş olup, HEAŞ Genel Müdürü Onayına müteakip
01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
17.2 Bu tarife 2014 yılı ücret tarifesi yürürlüğe girene kadar geçerlidir.
17.3 Bu tarife yürürlüğe giriş tarihinden itibaren HEAŞ tarafından uygulanır.
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