SIHHİ VE GAYRİSIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARININ
İPTAL EDİLME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENELGE
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BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, sivil hava ulaşımına açık havaalanları
bünyesindeki sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerine verilmiş olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının
iptal edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Genelge, Genel Müdürlük tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı
verilen sıhhi/gayrisıhhi işyerleri ile terminal işletmecisi ile havaalanı işletmecilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Genelge, 14/10/1983 tarih ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık
Kanunu’na, 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4
numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine, 05/04/2008 tarihli ve 26838 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri
İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe (SHY-33A) ve 03/03/2018 tarihli
ve 30349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer
Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe
(SHY-33B) dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Talimatta geçen;
a) Başvuru Mercii: Ruhsat alma zorunluluğu olan sıhhi işyerlerinin terminal binası
içerisinde bulunması halinde terminal işletmecisini; terminal binası dışında bulunması
halinde ise havaalanı işletmecisini,
b) Gayrisıhhi İşyeri: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal,
fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan
ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işyerlerini,
c) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
d) Havaalanı İşletmecisi: : Havaalanı işletiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları
ile gerçek ve özel tüzel kişileri,
e) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Genel Müdürlük tarafından sıhhi ve gayrisıhhi
işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,

f) Sıhhi İşyeri: Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında bulunan ve 05/04/2008 tarihli
ve 26838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık
Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri için İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A) kapsamı dışında kalan ve SHY-33B
Yönetmeliğinin Ek-1’inde belirtilen işyerlerini,
g) Terminal: Havaalanında, yolculara kolaylık hizmetlerini sağlamak amacıyla havaalanı
terminal işletme ruhsatı alınarak ticari faaliyet gösterilen işyerini,
ğ) Terminal İşletmecisi: Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında terminalden sorumlu
işletmeciyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları
Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi Hükümleri
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlükten işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış sıhhi
işyerlerinin başvuru mercii ile yaptığı kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda; sıhhi işyeri
sahibinin sözleşmenin sona erdiğine dair kabul beyanının ruhsat iptalini teminen başvuru mercii
tarafından Genel Müdürlüğe gönderilmesi zorunludur.
(2) Genel Müdürlükten işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış sıhhi işyerleri ile başvuru mercii
arasındaki kira sözleşmesine ilişkin uyuşmazlık olması halinde; mahkemenin sözleşmenin sona
erdiğine dair kararının ruhsat iptalini teminen başvuru mercii tarafından Genel Müdürlüğe
gönderilmesi zorunludur.
(3) Genel Müdürlükten işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış gayrisıhhi işyerlerinin havaalanı
işletmecisi ile yaptığı kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda; sıhhi işyeri sahibinin
sözleşmenin sona erdiğine dair kabul beyanının ruhsat iptalini teminen havaalanı işletmecisi
tarafından Genel Müdürlüğe gönderilmesi zorunludur.
(4) Genel Müdürlükten işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış gayrisıhhi işyerleri ile havaalanı
işletmecisi arasında kira sözleşmesine ilişkin uyuşmazlık olması halinde; mahkemenin
sözleşmenin sona erdiğine dair kararının ruhsat iptalini teminen havaalanı işletmecisi tarafından
Genel Müdürlüğe gönderilmesi zorunludur.
(5) Başvuru mercii/Havaalanı işletmecisi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işletmeler
arasında yapılacak ya da yapılmış olan kira sözleşmeleri tarafları bağlar. Genel Müdürlüğün kira
sözleşmelerine dair herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Genelge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Genelge hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

