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: a) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu.
b) 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.
c) 23.08.2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Havalimanları Yer
Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22).
ç) 10.09.2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına
Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B).
d) Genel Müdürlüğümüz kurumsal internet sitesinde yayımlanan 16.05.2017 tarihli
Havalimanları Yer Hizmet Türleri ve Detayları Talimatı (SHT-YHT).

Tüm sivil havacılık faaliyetlerinde olduğu üzere, ülkemiz havaalanlarında verilen kargo ve
posta ile ilgili hizmetlerin de kaliteli, emniyetli, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde
yürütülebilmesi amacıyla, bu hizmetleri verecek olan kuruluşların ilgili ulusal mevzuatlara ve
uluslararası standartlara uyması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda İlgi (a) Kanunun 44 üncü
maddesinde yer alan Genel Müdürlüğümüz görevleri ile İlgi (b) Kanunun 4 üncü maddesinin (b, d,
m, p) bentleri ve 11 inci maddesinin (f) bendi kapsamında, hizmet veren kuruluşlarca gerekli
tedbirlerin zamanında alınması ve bu tedbirlere uyum için gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem
arz etmektedir.
Bu çerçevede, İlgi (c) Yönetmelik kapsamında A veya B grubu yer hizmetleri çalışma
ruhsatına sahip kuruluşlar, kargo ve posta ile ilgili olarak İlgi (d) Talimatın ekinde belirtilen hizmet
detaylarının 5 inci bölümünde yer alan hizmetleri yapabilir. İlgi (ç) Yönetmeliğe göre gümrüklü
geçici depolama alanı/antrepo faaliyeti kapsamında sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan
kuruluşlar ise, İlgi (c) Yönetmeliğe dayanılarak yayımlanan İlgi (d) Talimatın ekinde belirtilen
hizmet detaylarının 5 inci bölümünde yer alan kargo ve posta ile ilgili hizmetler hariç olmak üzere ,
kargo ve posta ile ilgili Ek’te belirtilen hizmetleri yapabilir.
Gümrüklü geçici depolama alanı/antrepo faaliyeti kapsamında sıhhi işyeri açma ve çalışma
ruhsatı almış olan kuruluşların vermiş olduğu bu hizmetler, İlgi (ç) Yönetmeliğin 38 inci maddesi
kapsamında Genel Müdürlüğümüz ve havaalanı işletmecisi tarafından denetlenir.
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Genel Müdürlüğümüzden yetki almış kuruluşların kargo ve posta hizmeti verilmesi
sırasında yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesi önem arz etmektedir.
Bu
Genelge
ile
Genel
Müdürlüğümüzün
23/07/2017
tarihli
ve
87378461-010.06.02-E.10332 sayılı Genelgesi yürürlükten kaldırılmış olup, bilgilerinizi ve
gereğinin buna göre ifasını önemle rica ederim.
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Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
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