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Additional provisions have been introduced regarding the time periods affecting the 
validity of the licenses granted to the airline and air taxi operators and regarding the 
financial auditing of these operators in the case of suspension or cease of the flights 
due to a pandemic recognized by the World Health Organization.    

The Amendment Regulation regarding the Regulation on Commercial Air Transportation Operators 
(SHY-6A) was published in the Official Gazette on 6 January 2021 and entered into force on the same 
date. Additional provisions introduced to the Regulation on Commercial Air Transportation Operators 
(the “Regulation”) are as follows:    

(i) Time periods stipulated under the Regulation to affect the validity of the licenses granted to the 
airline and air taxi operators as per the Regulation may be extended by the Board of Review in 
the case of suspension or cease of the flights due to a pandemic recognized by the World Health 
Organization. It is not clear under which conditions or for how long these time periods can be 
extended. Accordingly, the Board of Review will decide at its own discretion.  

(ii) As is known, the equity capital of the operators is required to cover the minimum capital amount 
stipulated under the Regulation, according to the approved year-end financial statements. As per 
the recent amendment, an exemption is introduced for the operators regarding this matter and it 
is regulated that this is no longer a requisite for the operators in the case of suspension or cease 
of the flights due to a pandemic recognized by the World Health Organization until the pandemic 
ends. This exemption is also applicable to the year-end and interim financial statements of the 
operators pertaining to the financial years of 2019 and 2020.     
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Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-
6A)’nde Değişiklik 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen durumlarda uçuşlara ara 
verilmesi veya uçuşların durdurulması hallerinde havayolu ve hava taksi işletmelerine 
verilmiş olan ruhsatların geçerlilik koşullarını etkileyen sürelere ve bu işletmelerin mali 
denetimine ilişkin getirilen bir kısım ek düzenlemeler. 

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 6 
Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede Ticari Hava Taşıma 
İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’ne (“Yönetmelik”) getirilen ek düzenlemeler aşağıdaki gibidir: 

(i) Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen durumlarda, uçuşlara ara 
verilmesi ya da uçuşların tamamen durdurulması halinde, Yönetmelik’e göre ruhsatlandırılmış 
havayolu ve hava taksi işletmelerine ilişkin olarak Yönetmelik kapsamında belirlenen ve ruhsatın 
geçerlilik koşullarını etkileyen süreler İnceleme Komisyonu tarafından uzatılabilir. Bu sürelerin 
hangi koşullar altında ve ne kadar uzatılabileceğine ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. Bu 
bakımdan takdir yetkisi İnceleme Komisyonu’na aittir.  

(ii) Bilindiği üzere işletmeler tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne sunulan yılsonu onaylı 
mali tablolara göre, işletmeler için Yönetmelik ile belirlenen asgari sermayenin öz varlık içerisinde 
mevcut olması gerekmektedir. Getirilen ek düzenleme ile bu şarta ilişkin işletmelere bir muafiyet 
tanınmış ve işletmeler tarafından küresel salgın durumunda uçuşlara ara verilmesi veya uçuşların 
tamamen durdurulması halinde bu durumun geçerli olduğu süre boyunca bu şartın aranmayacağı 
düzenlenmiştir. Aynı düzenleme uyarınca bu muafiyet 2019 ve 2020 yılları yılsonu ve ara dönem 
mali tablolarını da kapsamak üzere uygulanacaktır.    
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