T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu

: 52217814-090/E.442
: 667 sayılı KHK kapsamında alınan
tedbirler

02/08/2016

GENELGE
GM – 2016/3
15 Temmuz 2016 tarihinde Ülkemizin demokratik hukuk düzenine yönelik darbe
girişiminde bulunmuş olup, bu girişim Milletimizin; Ülkesine ve iradesine sahip çıkması ve
birlikteliği ile engellenmiştir. Menfur darbe girişimi sonrasında ülke güvenliğinin sağlanması
için milletin ve devletin geleceğini tehdit eden terör örgütleriyle ilişkili tüm kişi, kurum ve
kuruluşlara karşı 23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında bir takım tedbirler uygulanmaktadır.
Sivil havacılık faaliyetlerinin kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun
olarak düzenlenmesi, seyahat özgürlüğü ve güvenliğinin sağlanabilmesi, hava yolu ile seyahat
eden kişilerin can ve mal güvenliklerinin korunması, uçuş emniyeti ve güvenliğinin sağlanması
amacıyla ülke ekonomisi ve güvenliğinde hayati bir öneme sahip olan sivil havacılık
sektöründe, 667 sayılı KHK kapsamında bir takım tedbirlerin alınması amacıyla bu Genelge
hazırlanmıştır.
Bu kapsamda alınan tedbirler aşağıda yer almaktadır:
A-Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler;
1) 667 sayılı KHK’nın 4 maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında görevlerine son
verilen kişilerin, Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen pilot lisansları iptal edilir. Pilotluk yaptığı
döneme ilişkin aldığı eğitimler, uçuş süreleri ve benzeri hususlar hakkında kredilendirme
ve/veya dönüştürme yapılmaz ve yeni pilot lisansı düzenlenmez. Genel Müdürlüğümüzden
aldıkları lisanslar, havaalanı giriş kartları, tüm sertifika ve belgeleri askıya alınır. Başvuruları
üzerine yapılacak güvenlik soruşturması sonucuna göre söz konusu belgeler askıdan kaldırılır
veya iptal edilir.
2) 667 sayılı KHK kapsamında Milli Güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı,
oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı
nedeniyle:
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a) Haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç
soruşturması veya kovuşturması yürütülenlerin haklarındaki soruşturmaları veya kovuşturma
sonuçlanana kadar lisans, ruhsat, yetki belgesi, onay vb. başvuruları kabul edilemez.
b) Kamu görevinden çıkarılanlar, sivil havacılık emniyet ve güvenliğinin sağlanması
amacıyla geçici veya daimi olarak havacılık emniyeti, bakım, onarım veya güvenliği, operasyon
alanında yönetici veya çalışan olarak görevlendirilemez. Diğer alanlarda işe alınması planlanan
şahıs hakkında güvenlik araştırması yapılmak üzere ilgili veya en yakın havaalanı Mülki İdare
Amirliğine bildirilir.
B-Özel sektör çalışanlarına ilişkin tedbirler;
1) Havacılık işletmeleri tarafından, Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen
yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da irtibatı olma,
finansman sağlama, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini
yapmasını engellemeye teşebbüs etme gerekçesiyle iş akdi sona erdirilen personel ile ilgili
olarak:
a) Şirket kimliklerine, şirket tarafından havacılık işleri ile ilgili sağlanan kimlik, şifre
ve olanaklara, havaalanı giriş kartlarına el konarak, bu kişiler ilgili veya en yakın havaalanı
Mülki İdare Amirliğine, DHMİ Genel Müdürlüğüne ivedilikle ve 15 gün içerisinde SHGM’ye
bildirilecektir.
b) Bu kişilerin havaalanı giriş kartları derhal iptal edilir ve Genel Müdürlüğümüzce
düzenlenen lisansları, tüm sertifika ve belgeleri askıya alınır. Başvuruları üzerine yapılacak
güvenlik soruşturması sonucuna göre söz konusu belgeler askıdan kaldırılır, yeniden düzenlenir
veya iptal edilir.
c) Genel Müdürlüğümüze sertifika, lisans, belge için yapılan başvurulardan, başvuran
kişilerin, bu kapsamdaki kişilerden olduğunun tespiti halinde, haklarında güvenlik araştırması
yapılmak üzere ayrıntılı özgeçmişleri ve gerekli belgeler istenilecektir. Güvenlik
soruşturmasının bitimine kadar haklarında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
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d) Sivil havacılık emniyet ve güvenliğinin sağlanması amacıyla geçici veya daimi
olarak havacılık emniyeti, bakım, onarım veya güvenliği, operasyon alanında yönetici veya
çalışan olarak görevlendirilemez.
Gereğini arz / rica ederim

Bilal EKŞİ
Genel Müdür

DAĞITIM LİSTESİ
1. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
2. Havalimanı Mülki idare Amirlikleri
3. Havayolu İşletmeleri
4. Yer Hizmeti Kuruluşları
5. Havaalanı İşleticileri
6. Terminal İşleticileri
7. Kargo Acenteleri
8. Temsil ve Gözetim Kuruluşları
9. Havacılık Eğitim Kuruluşları
10. Bakım Kuruluşları
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