
Yuvarlak Masa tartışması (Roundtable)  
 
Seminer konuşmacılarının çoğunun katıldığı yuvarlak masa tartışmasında Sabiha Gökçen 
Havalimanı için planlanan kapasite artırımı, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında ikili veya çoklu 
havacılık anlaşmalarının olası sonuçları ve Türkiye’deki havayolu şirketlerinin birleşme ve 
satın alma ihtimalleri ele alınmış; son olarak da öğrencilere havacılık sektörüyle ilgili bazı 
tavsiyelerde bulunulmuştur. 
 
Seminerin ana odak noktası İstanbul Yeni Havalimanı’nın sektöre sağlayacağı kapasite 
olmasına rağmen, Pegasus Havayolları’nın ana üssü olan İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nda gerçekleşebilecek kapasite artırımının da sektör için son derece önemli 
olduğu vurgulanmıştır. Güliz Öztürk Pegasus Havayolları’nın Türkiye Sivil Havacılık otoriteleri 
ve havaalanı işleticisi ile kapasite artırımı konunda yakın bir çalışma içerisinde olduklarını 
belirtmiştir. Ancak, bir yandan Sabiha Gökçen’de 2018’de tamamlanması beklenen 2. bir pist 
yapılması söz konusuyken diğer yandan da mevcut pistin bakım gereksinimleri dolayısıyla 
kapanması söz konusudur. Bu nedenle ikinci pistten sağlanacak kapasite artışının gerçek 
anlamda ancak 2020’den sonra mümkün olacağı belirtilmiştir. Sayın Öztürk daha yakın 
vadede Sabiha Gökçen’de 40% kapasite artırımı sağlayacak diğer bir yöntemin ise taksi 
yollarının yenilenmesi olacağına dikkat çekmiştir.  
 
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ikili hava hukuku anlaşmaları da yuvarlak masada 
tartışılan bir diğer konudur. Avrupa Birliği, Türkiye ve AB arasında “Horizontal Agreement 
(Yatay Anlaşma)” ismi verdiği anlaşmayı uygulama taraftarı olsa da Pegasus Havayolları bu 
çeşit bir yatay anlaşma taraftarı değildir. Yatay anlaşma, herhangi bir Avrupa havayolunun 
Avrupa’da her hangi bir noktadan Türkiye’ye ve aynı şekilde Türk bir havayolunun da 
Avrupa’da herhangi bir noktaya uçabilmesini sağlayacaktır. Bunun yerine Pegasus Havayolu 
ikili anlaşmalar yoluyla serbestleşmenin arttırılması taraftarı olduklarını belirtmişlerdir. Sayın 
Öztürk, İstanbul’un doğuyla batıyı birleştiren coğrafi konumunun ve gece uçuş operasyon 
yasağının olmayışının sağladığı avantajların altını çizmiştir. 
 
Kapasite sıkıntısını ve trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, Türkiye’deki havayolu 
şirketlerinin satın alma ve birleşme yoluna gitme ihtimali de yuvarlak masada tartışılmıştır. 
Sayın Öztürk bu konunun önünde mevcut hukuki zorluluklar bulunmamasına rağmen 
şirketler arası birleşme ve satın alma ihtimalinin Türkiye’de pek de mümkün gözükmediğini 
belirtmiştir.  Uluslararası arenada Dr. Mayer Amerika’da Southwest ve Air Tran 
havayollarının birleşmesini ve Avrupa’da British Airways tarafından alınan British Midland 
International (bmi)’i örnek vermiştir. Bu durum British Airways’in çok yoğun olan London 
Heathrow Havalimanı’ndaki bmi’ın slotlarına sahip olmasına olanak sağlamıştır. 
Son olarak uzmanlar öğrencilere havacılık sektörüyle ilgili bazı önerilerde bulunmuşlardır. 
Sayın Öztürk öğrencilere havayolu şirketlerinde çalışmanın çok daha cazip gözükebileceğini 
ancak havacılık otoritelerinde de eğitimli ve nitelikli personele ihtiyaç olduğunu ve 
öğrencilerin bunu da göz ardı etmemesi gerektiğini önermiştir. Dr. Mendes de Leon ise 
rekabet hukuku gibi farklı boyutlar içeren havacılık sektörünün cazibesini hukuki bir bakış 
açısından vurgulamıştır. Dr. Günel, öğrencilerin uluslararası deneyim kazanması ve Türk 
havacılık sektörünün de yabancı personel sayısını arttırması gerektiğini belirtmiştir. Dr. 
Mayer da öğrencilere deneyim kazanmak ve sektörel bağlantılarını genişletmeleri için staj ve 
part-time dâhil her türlü olanağı iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurgulamıştır. 
 

 


