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T.C. iSTANBUL VALiLiCi

BiRiNCi BOLUM
Amae, Kapsarn, Hukuki Dayanak, Tammlar
Amac
MADDE (1) Bu yonergenin amaci, istanbul Havalimaru'nda yolcularm, personelin, hava araci
ve tesislerin guvenliginin saglanmasi ve sivil havacihk hizmetlerinin muhtemel kanun d1~1
eylemlere karsi korunmasi icin almacak guvenlik tertip ve tedbirlerinin bir parcasi olarak
"Karth Gecis Kontrol Sistemi ve Biyometrik Giris Sistemi" ihdas ederek, yetkisiz girisleri
engellemek ve personel, sahis ve araclann, istanbul Havalimaru simrlan dahilinde kademeli
olarak olusturulan bolumlere girislerinin belirli kurallara baglanmasi ile ilgili esas ve usulleri
belirlemektir.
Kaps am
MADDE (2) Bu yonerge, istanbul Havalimaru simrlan dahilinde faaliyet gosteren kamu ve
ozel kurum/kuruluslar ile bu kurum/kuruluslann daimi ve gecici olarak gorev yapan
personellerini ve gecici olarak cahstmlacak kisi ve araclan kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE (3) Bu yonerge; 5442 sayih ii Idaresi Kanunun Ek-1' inci maddesine dayarularak
cikanlan 97 /9707 Sayih Sivil Hava Meydanlan, Limanlan ve Simr Kapilannda Guvenligin
Saglanmasi, Gorev ve Hizmetlerin Yurutulmesi Hakkmda Yonetrnelik, Hava alanlan Yer
Hizmetleri Yonetmeligi (SHY-22), Hava Alam Yaprm, Isletim ve Sertifikalandrrma
Yonetmeligi (SHY-14A), Milli Sivil Havacilik Guvenlik Prograrm, Milli Sivil Havacihk
Guvenlik Kurulu Kararlan, Uluslararasi Mevzuat Hukumleri, Yabancilann Cahsma izinleri
Hakkmda Kanun ve Kanunun Uygulama Yonetmeligi ve Ulastirma Bakanhgi tarafmdan
yayinlanan Tum Hava Meydanlan Giris Karn Taliman (SHT-17.1) ve Ornek Havaalaru Giris
Kartlan Yonergesi esas almarak hazirlanrmsur.
Tammlar
MADDE (4) Bu yonergede gecen;
Acil Durum Plam (ADP): Havalimaru Acil Durum Plaru'ru
Apron: istanbul Havalimanmda ucaklann parklandinlmalan, akaryakit ikmalleri, yolcu, yuk,
posta, kargo indirme-bindirmeleri ve bakimlanmn yapilabilmesi icin belirlenmis, genellikle
terminale bitisik veya yakm bolgeyi,
Apron Plakasi: istanbul Havalimarunda hizmet veren kurum/kuruluslann isletme faaliyetleri
nedeniyle PAT sahalannda kullanmak istedikleri araclanna iGA Havalimaru Isletmesi A.~.
tarafmdan tahsis edilen sadece istanbul Havalimaru PAT sahalannda gecerli apron plakasiru,
Arac Tamnm Karn: Daimi apron plakasi verilen motorlu araclann on cammda gorulecek
sekilde bulunrnasi amaciyla uzerinde beige numarasi, kurulusun adi, aracm trafik plaka
numarasi, aracm apron plaka numarasi, arac cinsi-marka-model yih, sase bilgisi, araclann giriscikisa yetkili oldugu apron kapilan ve gecerlilik suresi bulunan karti,
Armdrrilmrs Salon: Havalimarunda, yolcu ve kabin bagajlarmm son kontrol edildigi nokta ile
yolcu koruk kapilan arasmda kalan bolgeyi,
Biyometrik Sistem: Parmak izi, avuc damar izi ve retina izi gibi insana ozgii karakteristikleri
saptayarak, bu verileri bilgisayar sistemleri, veri bankalan vb. ortamlarda karsilasnrarak giris
icin kimlik dogrulamasim yapan ve karth gecis sistemi ile entegre olacak sekilde cahsan
sistemi,
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DHMi: Devlet Hava Meydanlan Isletmesi Genel Mildurlilgil adma istanbul Havalimanmda
bulunan teskilati,

Egitim, Arastirma ve Denetleme Birimi (EADB): Havaalanlannda,

alman guvenlik
onlemlerini test etmek, denetlemek, incelemek, arastirmak ve gelistirmek amaciyla, Havaalaru
Mulki Idare Amirine bagh, Havaalaru Guvenlik Komisyonuna ilye veren kurum ve kuruluslann
havacilik guvenligine iliskin gorev, yetki ve sorumlulugu olan temsilcileri ile gerektiginde
havaalarunda faaliyeti bulunan diger kurum veya kurulus personelinden uye katiluruyla
olusturulan birimi,
Eslikei Personel: Gecici giris izni verilen kisi ve araclara izin suresince eslik eden daimi giris
kartma sahip personeli,
Gecici Giri~ izni: Havalimaru iceresinde daimi giris karti veya daimi apron plakasi almmasim
gerektirmeyen, kisa sureli ziyaret, bakim, onanm, ikmal, insaat, tadilat, egitim, resmi inceleme,
fotograf-video-film cekimi, anket cahsmalan, denetim, desk/kontuar acilmasi, vb. islemleri icin
yil icinde toplamda 90 gilnil ve tek seferde en fazla 15 gunu gecmeyecek sekilde sahis ve
araclara verilen izni,
Gecici Giri~ Karn: istanbul Havalimam icerisinde bir yil icerisinde toplamda doksan (90) gunu
gecmeyecek bir surede gorev yapacak olan resmi ve ozel kuruluslann cahsanlanna verilen
kartlan,
GiimriikMiidiirliigii: Havalimamnda gorevli gurnruk birirnlerini,
Gecici Giri~ Izin Belgesi: Ge9ici giris izni verilen sahis ve araclara duzenlenen ve ilzerinde
izin verilen kisinin adi-soyadi, T.C. Kimlik Nosu, beige numarasi, fotografi, izin verilen aracm
trafik ve gecici apron plakasi ile aracm sase numarasi, izin verilen tarihler, girisine izin verilen
alanlar, ne amacla izin verildigi ve izin alan kurum/kurulusun adimn yazih oldugu ve izin
suresince karth gecis sistemine tarumlanan ve daimi giris kartmdan farkh tiir ve tasanmdaki
belgeyi,
Giivenlik Komisyonu: Havaalanlarmda, ilgili mevzuatm ve havalimaru guvenlik programmm
uygulanmasiru, havaalamnda bulunan havacihk isletmeleri
ve diger paydaslar ile
koordinasyonun saglanmasi ile Havaalam Mulki Idare Amirinin gorevlerinin yurutulmesinde
yardimci olunmasi amaciyla olusturulan Havaalaru Guvenlik Komisyonunu,
Giivenlik TahditliAlan: Girisinde gecerli bir giris belgesi ve guvenlik kontrolu yapilarak giris
saglanan hava tarafi alaru (Bu alanlar normal olarak, son gilvenlik kontrol noktasi ile ucak
arasmdaki tum giden yolcu alanlan, ramp, bagaj ayirma alanlan, kargo depolan, posta
merkezleri, hava tarafmda bulunan ikram ve ucak temizlik tesislerini kapsar)
Giivenlik Sorgulamasi: Kart/izin talebinde bulunulan kisi ve araclar icin Havalimam Sube
Mudurlugt; tarafmdan UY AP ve KiHBi ilzerinden yapilan sorgulamayi,
Giivenlik Sorusturmasi ve Arsiv Arastirmasu istanbul Havalimaru Guvenlik Sorusturmasi
ve Arsiv Arastirma Yonergesi dogrultusunda yapilan is ve islemleri,
Hassas Tesis: Hasar gordugunde havalimam fonksiyonlanrun ciddi sekilde aksamasma yol
acacak olan ve havalimam icinde veya havalimamyla direkt baglanuh bulunan tesis ve yerleri,
Havalimam: Karada ve su ilzerinde hava araclannm kalkmasi ve inmesi icin ozel olarak
hazirlanrms, hava araclanrun bakim ve diger ihtiyaclannm karsilanmasma, yolcu ve yuk
almmasma ve verilmesine elverisli tesisleri btinyesinde bulunduran istanbul Havalimamru,
Havalimam Sube Miidiirliigii: Havalimanmda gorevlendirilen polis birimini,
Havalimam Giris Karn (HGK): istanbul Havalimam icerisinde surekli veya gecici olarak
gorev yapan kamu ve ozel kurum/kurulus personeline verilen daimi ve gecici giris kartlanru,
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Hava Tarafr: Havalimanmda pistleri, taksi yollan, apron ve bunlara bitisik sahalan ve belirli
durumlarda dogrudan ucus faaliyeti amaciyla kullarulan bina ve yapilan veya bunlann bazi
kisimlan ve bu bolumlerin hepsine girisin kontrollu oldugu yerleri,
istanbul Havalimam Ara~ Bakim izin Formu: Dairni apron plakasina sahip araclann bakimonanm-anza sebebiyle liman disina cikis izni icin ilgili kurum/kuruluslar tarafmdan dilzenlenen
ve Mulki Idare Amiri tarafmdan onaylanan belgeyi,
istanbul Havalimam Geeic! Giri~ Izni Talep Formu: Gecici Giris Izni talebinde bulunulan
kisiler icin ilgili kurum/kuruluslar tarafindan dilzenlenen ve Mulki Idare Amiri tarafmdan
onaylanan belgeyi,
Istanbul Havalimam Geeici Arae Giri~ izni Talep Formu: Gecici Giris Izni talebinde
bulunulan araclar icin ilgili kurum/kuruluslar tarafmdan duzenlenen ve Miilki Idare Amiri
tarafmdan onaylanan belgeyi,
Istanbul Havalimam Giri~ Kartlan Yetkilendirme Listesi: istanbul Havalimaru icerisinde
personelin girisleri tahdit edilen yerlere gorevi geregi girebilecegi alanlar ve kart miktarlanrun
yazih oldugu, Mulki Idare Amiri tarafmdan onayh listeyi,
istanbul Havalimam Refakatci Personel Izin Talep Formu: Kurum/kuruluslann is akisuu
aksatabilecek acil mudahale gerektiren anza durumlarmda mesai saatleri dismda duzenlenen
belgeyi,
Kacakerhk Bilgi Bankasi Sorgulamasr (KBB): Kart talebinde bulunulan kisi ve araclar icin
Havalimaru Y olcu Salonu Gumruk Mudurlugu tarafmdan yapilan, Gumrukler Muhafaza Gene!
Mudtirltigu Kacakcilik, istihbarat ve Narkotik Daire Baskanlrgmdaki Kacakcihk Bilgi
Bankasmda kaydi olup olmadigma dair sorgulamayi,
Kargo Acentesi: Bir isletici ile i~ yapan ve kargo, kurye ve ekspres koliler konusunda ilgili
makam tarafmdan kabul edilen veya istenen gilvenlik kontrollerini saglayan bir acente,
nakliyeci veya diger bir kurulusu,
Kart Komisyonu: istanbul Havalimaru Mulki Idare Amirligi temsilcisi, DHMi temsilcisi,
Emniyet Sube Mudurlugt; temsilcisi, Y olcu Salonu Gumruk Mudurlugu temsilcisi ve iGA
temsilcisinden olusan komisyonu,
Kart Operasyon Sistemi (KOS): Havalimam giris kartlan, gecici giris izni islemleri ve apron
plakasi islemlerinin online olarak iGA internet sitesi uzerinden yurutulmesi ve takibi icin iGA
tarafmdan hazirlanan elektronik sistemi,
KarthGe~i~ KontrolSistemi (KGKS): Si vii Havacihk Guvenligini saglamak amaciyla, Hava
Tarafi ve Hassas Tesislerin guvenliginin saglanmasina yonelik cesitli kapilardan olusan,
(Turnike, Doner kapi, Kayar kapi, Mevcut kapiya kilit sistemi vb.) personele yonelik kesintisiz
kayit esasma dayanan sistemi,
MSHGP: Milli Sivil Havacihk Guvenlik Programi'm
Miilki Idare Amiri: istanbul Havalimarunda ulusal ve uluslararasi mevzuata gore guvenligin
saglanmasi, havacilik guvenligine yonelik kurum ve kuruluslar arasmdaki isbirligi ve
koordinasyonun tesis edilmesi, kurum ve kuruluslann havacihk guvenligine yonelik
cahsmalannm denetlenmesi, denetim sonuclanrun takibi ve icrasi ile havaalaru guvenlik
prograrmnm olusturulmasi ve icrasi gorevlerini yilriltmek amaciyla 5442 sayih ii Idaresi
Kanunu uyarmca gorevlendirilen vali yardrmcilan ile kaymakarnlan,
Ozge~mi~ Arasnrmasi: Kurum/kuruluslar tarafmdan ise ahrn silrecinde yapilan, bir kisinin,
yasal olarak adli sicil kayitlan da dahil kimliginin ve gecmis hayatmm kontrolunu,
PAT Sahasi (Pist Apron Taksi Yolu): Bir havalimamnda ucaklann kalkis, inis ve taksi icin
kullarulan hareket alaru ve aprondan olusan bolumunu,
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Refakatci Personel: Kurum/kuruluslar tarafmdan havalimanmdaki is akisiru aksatacak acil
anza icin gelen kisilere gecici giris izni almak icin ilgili kurum/kuruluslar tarafmdan
yetkilendirilen ve Mulki Idare Amirligi tarafmdan onaylanan personelleri,
Terminal: Y olcularm ucus oncesi ve ucus sonrasi islemleri yapilan, biinyesinde hava ulastirma
hizmeti ile ilgili kurulus ve kolayhk tesislerini bulunduran bina veya binalar grubu,
Yabancr Hava Ta~1y1c1SI: Herhangi bir yabanci devlet sivil havacihk otoritesinden isletme
ruhsati alrms bulunan isletmecileri,
Yer Hizmetleri Kurulusu: Havalimanlannda yer hizmetleri yapmak iizere calisma ruhsati alan
veya yetkilendirilen kamu ya da ozel tuzel kisiligi statusundeki kuruluslan,
Yerli Hava Ta~1y1c1s1: 2920 sayih Kanun ve bu Kanuna iliskin olarak cikanlan
Yonetmeliklerde istenen sartlan saglayarak isletme ruhsati almis bulunan isletmecileri,
ifade eder.

iKiNciBOLUM
Giri~ Kartlarmm Sekli ve Tasarmn, Havalimamnda Geeerli Giri~ Kartlari ve Belgeler,
Tahditli Alanlar ve Kartlarm Yetkilendirilmesi, Olaganiistii Hallerde Giri~ Kartlari
Giri~ kartlarmm sekli ve tasarnm
MADDE (5)
1. Giris Kartlannm onyuzunde; DHMi logosu, iGA logosu, kartm gecerli oldugu istanbul
Havalirnammn ismi, kartin cesidi (adi), kartm tanzim edildigi kurum/kurulusun ismi, kart
sahibinin adi soyadi, unvam yeni cekilmis biyometrik (50 mm x 60 mm) fotografi, tahditli
alanlar ve kartm renk, sekil ve tasanm bakimmdan kac yil gecerli oldugu (gecerlilik siiresi),
arka yiiziinde; kart form nosu, kart kullarum giivenlik talimati, tahditli alanlann aciklamasi, acil
durum irtibat numaralan, kayip cahnti bildirimi irtibat numaralan ve Mulki Idare Amirinin Adi
Soyadi ve imzasi bulunur.
2. Kartlarm renk, sekil ve tasanrm iGA Havalimaru Isletmesi A.~. tarafmdan hazirlanarak
Guvenlik Kornisyonunun onayma sunulur. Onaylanan kartlar sekil ve tasanm olarak 3 yil
gecerlidir. Ancak Guvenlik Komisyonu karanyla bu sure degistirilebilir.

Havalimanmda gecerli girls kartlari ve belgeler
MADDE (6)
Daimi Giri~ Karn: istanbul Havalimam icerisinde siirekli gorev yapan ve gorevi geregi
mesaisini havalimamnda geciren ozel kurum/kurulus personeline verilen giris kartidir.
Gecic! Giri~ Karn: istanbul Havalimamnda yil icerisinde toplamda doksan (90) giinii
gecmeyecek sekilde gorev yapacak olan resmi ve ozel kuruluslann cahsanlanna ve/veya bu
kurumlar adina is yapan ucuncu sahislann personellerine verilen giris karndir.
Giivenlik Komisyonu Uyesi Giri~ Karn: istanbul Havalirnam Guvenlik Kornisyonu
Uyelerine tanzim edilen karttir,
Egitim, Arastrrma ve Denetleme Birimi Uyesi Giris Karn: istanbul Havalimam Egitim,
Arastirma ve Denetleme Birimi iiyelerine tanzim edilen karttir.
Yabanci Resmi Temsilcilik Gorevlisi Giris Karn: Ulkemizde temsilciligi bulunan iilkelerin
temsilcilerine ve uluslararasi resmi kuruluslann personellerine verilen kartlardir.
Tiim Hava Alanlari Giri~ Karn: Hizmet geregi tum hava meydanlarmda gecerli olmak uzere
SHT-17 .1 'de belirtilen esaslar cercevesinde verilen karttir.
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Gecici Giri~ Izin Belgesi: Gecici giris izni verilen salus ve araclara duzenlenen ve uzerinde
izin verilen kisinin adi-soyadi, T.C. Kimlik Nosu, belge numarasi, fotografi, izin verilen aracin
trafik ve gecici apron plakasi ile aracm sase numarasi, izin verilen tarihler, girisine izin verilen
alanlar, ne amacla izin verildigi ve izin alan kurum/kurulusun adinm yazili oldugu ve izin
silresince karth gecis sistemine tarumlanan ve daimi giris kartmdan farkh tur ve tasarrmdaki
belgedir.
Tahditli alanlar ve kartlarm yetkilendirilmesi
Madde (7)

1. Giristen itibaren hava tarafma kadar, ucaklar ve hassas tesisler icin artan oranda kademeli
bir guvenlik saglamak, kart sahiplerinin sadece yetkili oldugu yerlere girmesini temin etmek ve
yetkisiz oldugu yerlere girmesini engellemek amaci ile, giris kartlan ilzerinde girisleri tahdit
edilen yerlere ilgili bolumler bulunur. Kart iizerinde giris icin yetki verilen alanlar acik
birakilar, giris musaadesi verilmeyen alanlar ise kart basrm teknikleriyle kapatihr.
2. istanbul Havalimaru icerisinde girisleri tahdit edilen alanlar ve bu alanlan temsil eden
numaralar sunlardir.
1 Numara
2 Numara
3 Numara
4Numara
5 Numara
6Numara

7 Numara

8 Numara
9 Numara
10 Numara
11 Numara
12 Numara
13 Numara

14 Numara
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Havalimam Kara Tarafi
i~ Hatlar Gelen Yolcu/Transfer Salonu ve Bagaj Ahm Salonu
(Gelen yolculann ulkeye giris yapugi koruk kapismdan baslar ve bagaj altm
salonunun cikrsma kadar olan alanr kapsar.)
D1~ Hatlar Geli~ Kati Bagaj Ahm Salonu
(Gelen yolcularm ulkeye giris yaptrgi pasaport kontrol noktasmdan sonra baslar ve
bagaj ahm salonunun cikisma kadar olan alam kapsar.)
i~ Hatlar Gidi~ Kati Anndmlnns Salon
(iy hatlar yolculannm son guvenlik kontrollerinin yaprldrgi nokta ile yolcu koruk
kapilan arasmdaki alarn kapsar.)
D1~ Hatlar Gidi~ Kati Armdmlmrs/Translt Salon
(Dis hatlar yolcularmm son guvenlik kontrollerinin yapildrgi nokta ile yolcu koruk
kapilan arasmdaki alam kapsar.)
D1~ Hatlar Gelen Yolcu/Transfer Salonu
(Dis hatlar gelen yolcularm ytkt~ yapngi koruk kapismdan baslar ve transfer
yolcularm guvenlik kontrollerinin yaprldrgi guvenlik kontrol noktalan arasmdaki
alarn kapsar.)
i~ ve D1~ Hatlar Terminali Apron Giris-Crkis Kaprlari
A - Apron Giris-Crkrs Kamsi
B - Apron Giris-C1kI~ Kaprsr
C - Apron Giris-Crkis Kaprsr
D - Apron Glrls-Crkrs Kaprsr
Genel Havacrhk Terminali Apron Giri~-C1kI~ Kapisi
(Yolcu Girisinin yapildigi yerden baslar ve apron ytk1~ kapisma kadar olan alam
kapsar.)
Kargo Terminali Giivenlik Tahditli Alanlar
(Kargo terminalinde personel ve kargonun tarandrgi guvenlik kontrol noktasmdan
baslayan tesisin hava taraf ile apron sminna kadar olan bolgeyi kapsar. Kargo
terminalinde antrepo isletmeciligi yapan firmalara ait alanlara gore alt yetkilendirme
ile islem yapihr.)
Sut Alb
(Bagajlann ilgili ucaklara yuklenrnek uzere tasnif edildigi alam kapsar)

3. Girisleri tahdit edilen alanlar ve bu alanlan temsil eden numaralar Guvenlik Komisyonunu
karan ile degistirilebilir.
4. Girisleri tahdit edilen alanlar dahilinde kart komisyonu tarafmdan alt yetkilendirmeler
yapilabilir, yeni alt yetkiler eklenebilir ve/veya mevcut yetkiler degistirilebilir.
5. Alt yetkiler kart iizerinde herhangi bir numara ile gosterilmez ve her bir alt yetki uygun
numara altmda yetkilendirilir.
6. istanbul Havalirnaru icerisinde personelin girisleri tahdit edilen yerlere gorevi (unvaru)
geregi girebilecegi alanlar ve kart miktarlan "Kart Komisyonu" tarafmdan gorusulerek karara
baglarur. Kart komisyonu, istanbul Havalimarn Mulki idare Arnirligi, DHMi, Emniyet Sube
Mtidtirlilgil, Yolcu Salonu Gumruk Mudurlugu ve iGA'dan birer (1) personelin katilmuyla
olusturulur. Kart Komisyonunun sekretaryasiru iGA temsilcisi yapar.
7. Kart Kornisyonu her hafta toplamr. Toplanti yeri, gunu ve saati sekretarya tarafmdan
ilgililerle koordine edilerek belirlenir. Talep olmarnasi durumunda toplanti yapilmaz.
8. Kurum/kuruluslar tarafmdan hane, ek yetki, yeni gorev tarurm, sayi artmrm vb. talepleri iGA
Havalimaru lsletmesi AS'ye yapihr. Talepler Kart Komisyonu sekretaryasi tarafmdan toplanti
gundemine ahmr.
9. Kurum/kuruluslar tarafmdan yapilan talepler;
a) Talep edilen alanda kurum/kurulus adma tahsisli bir alan olup olmadigi,
b) Talep edilen alanda firmarun herhangi bir faaliyetinin bulunup bulunmadigi ve
potansiyeli,
c) Talebe konu faaliyetlerin sivil havacilik mevzuati ve diger ilgili mevzuat kapsammda
herhangi bir ruhsata/izne tabi olup olmadigi,
d) Havalimarumn fiziki yaprsi,
e) Operasyonel faaliyetlerin aksatilmamasi,
f) Guvenlikle ilgili hususlar dikkate almmak suretiyle degerlendirilir. Degerlendirmede
guvenlikte zafiyet yaratmayacak ve hizmeti aksatmayacak sekilde en az sayi tespit edilir.
10. Yapilan degerlendirme sonucunda Kart Komisyonu uyelerinin tamarm tarafmdan uygun
gorulen talepler isleme ahmr. Karar uzerinde herhangi bir uyenin itirazi olmasi durumunda
kesin karar Mulki ldare Amiri/Guvenlik Komisyonu tarafmdan verilir. Kart Komisyonunda
alman kararlar sekretarya tarafindan "Kart Kornisyonu Toplanti Tutanagma" islenir.
11. ilgili kurum/kurulus tarafindan talep edilmesi durumunda Kart Komisyonu toplantilanna
talep ile ilgili detayh aciklama yapmak iizere davet edilen yetkili personeller katilabilir.
12. Kart komisyonu toplantisinda alman kararlar ilgili kurum/kuruluslara iGA Havalimaru
isletmesi A.S. tarafmdan yazih olarak bildirilir.
13. Y 11 icerisinde kurum/kuruluslar tarafmdan yapilan ilave yetki, yeni gorev tarnrm ve sayi
artmrm taleplerinden uygun gorulenler istanbul Havalimam Giris Kartlan Y etkilendirme
Listesine eklenir.
14. Hizmetin onemi ve aciliyeti geregi ilave yetki, yeni gorev tanmu ve sayi artmmi talepleri
Mulki Idare Amiri tarafmdan degerlendirilir ve Mulki Idare Amirinin karan dogrultusunda
islem yapihr.
15. Havalimarunda kira sozlesmesiyle yer edinmis firmalar tarafmdan yapilan ilave hane
acihrm ve/veya ek yetki gerektirmeyen yeni unvan talepleri kart komisyonu gundemine
ahnmaz. ilgili firmalara tarumh en kisitli haneler iizerinden yeni unvan eklenir.

Olaganiisttl hallerde gtris kartlari
Madde (8) Acil miidahale gerektirecek olaganustu durumlarda, mudahaleye gelen personel
icin, Acil Durum Plaru uygularur. Bu personellerin girisi icin bagh oldugu kurumun verdigi
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kirnlik kartlan yeterli ve gecerlidir. Gecis yetkisi yuksek risk ve tehdit durumlannda istanbul
Havalimaru Mulki ldare Amir'ince sureli olarak kaldmlabilir veya sirurlandmlabilir.

U<;UNCU BOLUM
Genel Esaslar, Gecici Girls Karn, Gecici Giri~ Izni, Refakatci Personel izni ile ilgili
Esaslar, Kart Talebi Degerlendirme, Yabanci Uyruklu Personeller, Yabanci Resmi
Temsilcilik Gdrevlisi Giri~ Karn
Genel esaslar
MADDE (9)
1. istanbul Havalimarunm hava tarafi, giivenlik tahditli alanlan, yolcu terminal binasmm
tamarm ve istanbul Havalirnaru Guvenlik Programmda belirlenen hassas alanlar dahilinde
madde (6)'da belirtilen "havalimarunda gecerli giris kartlan ve belgelerinden" herhangi birine
sahip olmayan kisilerin cahsmalanna musaade edilmez. Bu alanlar dahilinde kurum/kurulus
personelleri veya araclan tarafmdan yurilttilecek faaliyetler icin; yapacaklan isin suresine ve
niteligine gore havalimam giris karti ve/veya gecici giris izin belgesi almmak zorundadir, Bu
alanlar guvenlik komisyonu karan ile kapsam disina almabilecegi gibi risk ve tehdit durumuna
gore ilave yapilabilir. Bu alanlar dismda kalan ve ucuncu sahislann kendi tesislerinin kara
tarafmda cahsacak personel ve gecici gorevliler icin ilgili kurum/kuruluslarca gerekli tedbirler
ahmr.
2. Havalimanmda faaliyet gosteren turn kamu ve ozel kuruluslan; istanbul Havalimanmm hava
tarafi, guvenlik tahditli alanlan, yolcu terminal binasmm tamarru ve istanbul Havalirnaru
Guvenlik Programmda belirlenen hassas alanlar dahilinde surekli olarak cahstiracaklan
personeller icin daimi giris karti, gecici olarak cahstiracaklan personeller ve/veya ucunct;
sahislar icin gecici giris karti ve kisa sureli ziyaret, bakim, onanm, ikmal, insaat, tadilat, egitim,
resmi inceleme, fotograf-video-film cekirni, anket cahsmalan, denetim, desk/kontuar acilmasi,
vb. islemleri icin hizmet aldiklan ilc;ilncil salus ve araclar icin gecici giris izin belgesi almak
zorundadir.
3. Havalimaru hava tarafi ve guvenlik tahditli alanlarm kritik bolumlerine acilan turn kapi,
turnike ve kart okuyucularda iGA tarafmdan hazirlanan ve yonetilen karth gecis kontrol sistemi
ve Biyometrik sistemi kullarulacaktir. Harici bir sistem kullarulamaz.
4. Kurum/kuruluslann kendi personeline verdigi personel tamtma karti, kimlik karti veya resmi
uniforma saluslara, 9. maddenin 1. fikrasmda belirtilen alanlara giris ve c;1kI~ musaadesi
vermez. istisna varsa istisnalar ve uygulama yontemi istanbul Havalimaru Giivenlik
Programmda belirlenir.
5. Saluslar tarafmdan yapilan havalimaru giris karti talebi kabul edilmez, giris karti talebi
personelin cahstig: kurum/kurulus tarafmdan yapilir. Personele birden fazla havalimaru giris
karti tanzim edilmez.
6. Kurum/kuruluslar SGK hizmet listesi ve/veya SGK Ise Giris Bildirgesi ibraz etmek kaydiyla
kendi personelleri ve hizmet sozlesmesi ibraz etmek kaydi ile anlasmah olduklan taseron sirket
personellerine kart basvurusu yapabilir. Bunun haricinde baska kurum ve kurulus personeline
dairni giris karti basvurusu yapamaz ve kart crkartamaz. Tespiti halinde ilgili personellerin karti
iptal edilir ve kartm iadesi istenir.
7. Yil icerisinde ticaret unvam degisen kurum/kuruluslar ile ad-soyadmda degisiklik meydana
gelen personeller giris kartlanru degistirmek zorundadir.
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a) Kurum/kuruluslar Ticaret Unvaru degisikligi taleplerinde, unvan degisikligini gosterir
Ticaret Sicil Gazetesi ve yeniden duzenlenen sirket evraklanru ibraz etmek zorundadir.
b) Ad-Soyad degisikliklerinde ilgili personelin dururnu derhal cahstigi kurum/kurulusa
bildirmesi ve ilgili kurum/kurulus tarafmdan bahse konu personelin havalimaru giris
kartmm degistirilmesi gerekmektedir. Degisikligin sebebine gore mahkeme karan, evlilik
cuzdaru vb. belgeler ibraz edilecektir. Bu kapsamda yapilan degisikliklerde yeniden
guvenlik sorgulamasi ve kacakcihk bilgi bankasi sorgulamasi yapilmaz,
8. Adi-Soyadi degistigi halde kartlanru degistirmedigi tespit edilen personeller ve ticaret
unvam degisen kurum/kuruluslara gerekli degisikligin yapilmasi icin 15 gun sure verilir. Bu
sure zarfmda gerekli islemleri yapmayan kurum/kurulus ve personellerin kartlan kullaruma
kapatihr ve Mulki ldare Amirinin talirnatlan dogrultusunda islem yapihr,
9. Yil icerisinde isletme/cahsma ruhsatlan, alan tahsis sozlesmeleri ve is/taseron sozlesmeleri
iptal edilen ve/veya gecerlilik suresi dolan kurum/kuruluslann havalimaru giris kartlan
kullaruma kapatihr, ilgili firmalara ait tahsisli alanlar ve tasnur-tasmmaz esyalann guvenligi
icin havalimaru giris karth personel gorevlendirilip gorevlendirilmeyecegi ve sayisi istanbul
Havalirnaru Guvenlik Komisyonunda degerlendirilir. Acil dururnlarda Mulki Idare Amirinin
karan uygularur.
10. Y1l icerisinde cahstigi kurulustan aynlarak yeni bir kurulusta ise baslayan personeller adma
ise baslayacagi kurulus tarafmdan yeni kart basvurusu yapihr.
11. Havalimaru giris karti ve gecici giris izni verilen sahislar, kendi firmalan, unvanlan ve
talep amaci dismda kalan faaliyetlerde cahsamazlar. Bu sekilde calisngi tespit edilen
personeller hakkmda Mulki idare Amirinin verecegi karar dogrultusunda islem yapilacagi gibi
ruhsat gerektiren faaliyetleri ruhsatsiz olarak yerine getirdikleri tespit edilen kurum/kurulus ve
personeller hakkmda ilgili kamu kurumlan tarafmdan da islem yapihr.
12. istanbul Havalimanmda faaliyet gosteren firmalarla yaptiklan is sozlesmesi geregi
havalimaru giris karti veya gecici giris izni almasi gereken yuklenici firmalann turn talepleri
isveren firma tarafmdan yapilir. Taseron firmalarm yaptiklan talepler kabul edilmez. Ancak
birden fazla firma ile sozlesmesi olan yuklenici firmalar gerekli sozlesmeleri ibraz etmek ve
diger firmalardan muvafakat alrnak sartiyla kendileri basvuru yapabilirler. Bununla beraber
anlasma yapilan firma sayisuun bire dusmesi durumunda bu durum ortadan kalkar ve ilk
yenileme doneminde isveren firma basvuru yapar.
13. Sivil Havacihk Guvenligi Egitim ve Sertifikasyon Taliman (SHT-17.2) geregi Guvenlik
Bilinci Temel Egitimi (Kurs-1) almayan ve gecerli bir basan sertifikasi ibraz edemeyen
personellere havalirnaru giris karti tanzim edilmez. SHT-17.2 geregi gecici giris izni verilen
kisiler icin Guvenlik Bilinci Egitimine (Kurs-1) katilma sarti aranmaz.
14. Guvenlik Bilinci Temel Egitimi Basan Sertifikasuun gecerlilik suresi karth gecis sistemine
islenir. Gecerlilik suresi dolan personelin Guvenlik Bilinci Tazeleme Egitimi almasi ve
katihmci belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. ilgili belgeyi ibraz edemeyenlerin kartlan
kullaruma kapatihr. Tazeleme egitim suresinin takibinden ve egitim goren personellerin
sertifikasmm iGA'ya ibraz edilrnesinden ilgili kurum/kurulus sorumludur.
15. Havalimaru giris kartlanrun gecerlilik suresi; kartm ilk verilis tarihine bakilmaksizin
verildigi yilm 31 Arahk gunu bitirninde sona erer. Bu sure Guvenlik Komisyonu karan ve/veya
Mulki Idare Amiri tarafmdan degistirilebilir.
16. istanbul Havalimarunda gecerli olan giris kartlan ve izin belgelerinin hirer ornegi
havalimanmda olusturulmus kontrol noktalarmda bulundurulur.
17. Kurum/kuruluslara yapilacak her turlu tamim, teblig ve tebligat kurum/kuruluslar
tarafmdan bildirilen adrese yazih olarak veya Kart Operasyon Sistemi uzerinden yapilacaktir.
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18. Kurum/kuruluslar adres bilgileri, imza Sirkuleri degisikligi vb. durumlarda degisikligi
gosterir Ticaret Sicil Gazetesini ve degisen evraklann yenilerini ibraz etmek zorundadir,
19. Kart operasyon sisteminde yasanilacak muhtemel bir anza sebebiyle havalimaru giris karti
ve gecici giris izin belgesi tanzim edilememesi durumunda havalimaru giris karti ve gecici giris
izni verilmis kisi ve araclann kontrol noktalarmdan gecisinin nasil saglanacagi ve karth gecis
kontrol sistemi ve/veya Biyometrik sistemin gayri faal olmasi durumunda kontrol noktalarmdan
gecislerde izlenecek yontem istanbul Havalimaru Guvenlik Programmda belirtildigi gibi
uygularur.
20. Cocuk ve gene isciler ile ilgili olarak yapilan havalirnaru giris karti ve gecici giris izni
talepleri iGA Havalimaru lsletmesi A.S. tarafmdan Cocuk ve Gene lscilerin Cahstmlma Usul
ve Esaslan Hakkmda Yonetmelik hukumlerine gore degerlendirilir. Mevzuata uygun olmayan
talepler reddedilir ve gerekcesi yazih olarak ilgili kurum/kurulusa bildirilir.
21. Yonergede hukum bulunmayan konularda ve yonerge hukumleri ile ilgili tereddut olusmasi
durumunda Miilki Idare Amiri ve/veya Guvenlik Komisyonu tarafmdan ahnan karar ve verilen
talirnatlar uygularur.

Geeic! giri~ karn ile ilgili esaslar
MADDE (10)
1. Gecici giris karti basvurulan 17. maddenin 3. fikrasmda belirtilen miiracaat formlarmda
istenilen bilgi ve belgelerin Kart Operasyon Sistemine girisi yapilarak saglarur, Basvuru
esnasmda miiracaat amaci (unvan), ne kadar sure ile kart istendigi, vb. hususlar acikca
belirtilecek olup taleplerin degerlendirilmesi ve isleme konulmasi ile ilgili diger turn hususlar
daimi giris karti ile ayru esaslara tabi olacaktir,
2. Gecici giris karti en az otuz (30) giinliik en fazla doksan (90) giinliik tanzim edilir.
3. Uzatma isleminden yilda en fazla bir (1) defa yararlaruhr.
4. Kurum/Kuruluslann gecici giris karti talebinde bulunduklan T.C. uyruklu personelleri adma
tanzim edilen gecici giris kartlan bir yil icinde en fazla doksan (90) gun, yabanci uyruklu
personel icinse Yabancilann Cahsma izinleri Hakkmdaki Kanunun Uygulama Yonetmeliginin
55. Maddesinde belirtilen muafiyet hukumleri siiresincedir. Bu surenin baslangici icin yabanci
personele ilk izin/kart verildigi tarih temel ahrur. Y abancilann Cahsma izinleri Hakkmdaki
Kanunun ve Uygulama Yonetmeliginin degismesi halinde yonetmelik hukumleri uygularur.

Geeici giris izni ile ilgili esaslar
Madde (11)
1. Gecici giris izni (arac ve sahis) basvurulan 17. maddenin 4. fikrasmda belirtilen miiracaat
formlannda istenilen bilgi ve belgelerin Kart Operasyon Sistemine girisi yapilarak saglarur.
2. Gecici giris izni (arac ve sahis) talebinde bulunan kurum/kuruluslann talepleri, iGA
Havalirnaru Isletmesi A.S. tarafmdan Sivil Havacilik Mevzuatiru olusturan kanun, yonetmelik
ve yonergeler kapsammda, talepte bulunan firmarun havalimaru dahilinde yapacagi faaliyetin
herhangi bir ruhsat, izin, alan tahsisi, vb. belgeye tabi olup olmadigi, havalimarunm yogunlugu
ve giivenlik yonunden degerlendirilir. Degerlendirme yapihrken tereddut olusan konularda,
havalimarunda faaliyet gosterecek firmalan yetkilendiren/ruhsatlandiran Sivil Havacihk Genel
Mudurlugu ve DHMi Genel Mudtlrlugu 'nun goruslerine basvurulur. Yapilan degerlendirme
neticesinde gerekli sartlan tasiyan ve belgeleyen kuruluslara onay verilir. Gerekli sartlan
tasnnadigi tespit edilen veya belgeleyemeyen kuruluslara ise resmi yazi ile eksikleri bildirilir
ve eksikleri tamamlaymcaya kadar onay verilmez.
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3. Gecici giris izin belgesi yil icerisinde toplamda en fazla doksan (90) gun, tek seferde en fazla
on bes (15) gun olarak verilir. Gecici giris karti ve gecici giris izin belgesinin list smm olan 90
gun, her iki izin icin ayn ayn hesaplanmaz. ilgili personel adma gecici giris karti da almsa,
gecici giris izni almsa 90 giinlilk siireden dusulur.
4. T.C. uyruklu personele doksan (90) gunluk siirenin yetmemesi durumunda istanbul
Havalimarn Mulki Idare Amirinin onayi ile ek sure verilebilir.
5. Havalimarnnda yerlesik olarak bulunmadigi icin KOS kullarucisi olmayan Kamu kurumlan,
Mahkemeler, Icra Daireleri, basm kuruluslan ve uluslararasi denetimler kapsammda Miilki
Idare Amirligine yapilan giris izni taleplerinden uygun gorulenler iGA Havalimam Isletmesi
AS'ne havale edilir. Talepler iGA tarafmdan ivedi olarak kart operasyon sistemine girilir ve
diger tiirn islemler KOS uzerinden gecici giris izni islemleri ile ayru sekilde yiiriitiiliir. Giris91kI~ yapacak kisilere iGA tarafmdan gecici giris izin belgesi diizenlenir ve ilgili kontrol
noktalarmda teslim edilir.
6. Kurum Kuruluslar izin talebinde bulunulan kisilerle ilgili verilen tum bilgilerin dogru oldugu
ve ilgili kisilerden dogabilecek turn sorumlulugun kabul edildigi taahhut edilecektir.
7. Gecici giris izin belgesi tanzim edilen kisiler, izin verilen siirede, izin verilen bolgelerde ve
izin verilen faaliyetleri yapmaya yetkilidir. lzin verilen faaliyetler dismda cahsnklan tespit
edilen kisi ve araclann cahsmalanna musaade edilmez ve cezai mueyyide uygularnr.
8. iGA'nm isletmesi dismda olan alanlar icin istenen gecici giris izni taleplerine, ilgili
kurum/kuruluslann
onayi olmadikca izin verilmez. Bu talepler ilgili kurum/kuruluslar
tarafmdan yapilacaktir.
9. Gecici giris izin belgesinde izin verilen kisinin Adi-Soyadi, T.C. Kimlik Nosu, fotografi,
izin verilen aracm trafik ve gecici apron plakasi, izin verilen tarihler, girisine izin verilen
alanlar, ne amacla izin verildigi ve izin alan kurum/kurulusun unvani bulunur.
10. Gecici giris izin belgesi karth gecis kontrol sistemine entegre olacak ve izin siiresinin
bitiminde otomatik olarak kapanacaktir. Basvuru esnasmda izin talep edilen kisilere ait fotograf
Kart Operasyon Sistemine (KOS) yuklenmemis ise iGA tarafmdan belirlenen noktalarda
fotograf ahrur.
11. Kurum/kuruluslar gecici giris izni (gecici giris belgesine sahip kisiler) aldiklan kisi ve
araclann yarnnda izin siiresince havalimarn daimi giris kartma sahip eslikci personel
gorevlendirecektir. Denetleme gorevi bulunan kamu kurumlan ve periyodik olarak gecici giris
izni alan kamu kururnlarmda eslikci sarti aranmaz.
12. Havalimarn dahilinde reklam, film, haber, tarunm vb. faaliyetler icin gecici giris belgesi
duzenlenen kisilerin, gecici giris izin belgelerinin talep amaci kisminda cekim izni yazdigi
siirece kisiler icin baskaca bir izin almalarma gerek bulunmamaktadir, Ancak havalimarn giris
kartma sahip kisiler tarafmdan cekim yapilacaksa Mulki Idare Amirligine basvuru yapilacak ve
izin almacaktir.
13. Havalimarn giris karti olmayan ulusal basm kuruluslanmn, mesai saatleri dismda, sadece
kara tarafmda ve haber amach (transfer haberi, hac kafilesi gidis-donus haberi, bayram
yogunlugu haberi, vb.) cekim talepleri ile ilgili olarak;
a) ilgili basm kuruluslannm talep amaclanru ve cekimde gorev alacak personellerin
isimlerini belirtir dilekce ile iGA Kart Operasyon Birimine miiracaat etmesi,
b) Taleplerin iGA Havalimaru Isletmesi tarafmdan degerlendirilerek dilekce uzerine
uygunlugunu belirtir bir ibare islenmesi,
c) ilgili sahislann guvenlik sorgulamalanrun yonergenin 19. maddesi hukumlerine gore
Havalimarn Sube Mildiirlilgil tarafmdan yapilmasi,
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d) Mesai saatleri dismda, sadece haber amach ve kara tarafmda yapilmak istenen cekim
talepleri dismdaki tum talepler, 11. maddenin 1. ve 5. fikralannda belirtilen usul ve
esaslara gore yiiriitiilecektir.
14. Go9 Idaresine inad yolcularla gorusmek uzere gelen avukatlar, mesai saatleri icerisinde
Miilki ldare Amirligine dilekce ile miiracaat edecek olup Miilki Idare Amirligi tarafmdan onay
verilenler ilgili dilekceyle dis hatlar bagaj ahm giris noktasmda gorevli memura (polis/giimriik)
miiracaat edecektir. Girisler 11. maddenin 15. fikrasirun a, b ve c bentleri uyannca yapilacaktir.
inad yolcular Go9 ldaresi personeli tarafmdan 73 numarah pasaport kontuarma getirilecek ve
yolcu ile avukat bu noktada gorusturulecek olup avukatlarm transfer alana kesinlikle gecisine
izin verilmeyecektir.
15. istanbul Havalimam Gumruk ambarmda bulunan esyalann gumruk islemlerini yapmak
amaciyla gelen, ilgili yolcu/sirketten
vekaleti olan, ambar makbuzu ve gumruk
musavir/musavir yardrmcisi karnesi olanlar ve istanbul Havalimam Y olcu Salonu Giimriik
Miidiirliigii ve istanbul Havalimam Gumruk Muhafaza Kacakcihk ve istihbarat Mudurlugu
tarafmdan hakkmda adli ve idari islem yapilan yolcularm avukatlan ve terciimanlan ile
sorusturma kapsammda giris 91ki~ yapmasi gereken suphelilerle ilgili yiiriitiilecek uygulama
asagidaki gibi olacaktir.
a) 11. maddenin 14. ve 15. fikrasi kapsammda gelen kisilerle ilgili degerlendirme beige
kontrolii dis hatlar bagaj ahm salonu giris kontrol noktasmda gorevli personel tarafmdan
yapilacaktir. ilgi maddelerde belirtilen sartlan tasiyan ve beige eksigi olmayan kisilere
sadece 3 numaraya tarumlanrrus (bagaj ahm salonu girisindeki turnike dismda tanrmlama
yapilmayacaktir) gecici gorevli giris karti verilecektir.
b) Kart verilen kisiler, olusturulacak bir kayit defterine, ad-soyad, gelis amaci, verilen
kartm nosu, karti veren personel ve verilis/geri ahrus saati yazilmak suretiyle kayit altma
ahnacaktir.
c) A vukatlara g69 personeli, diger kisilere gumruk personeli tarafmdan eslik edilecektir.
16. istanbul Havalimam Kargo Terminali ithalat ve ihracat antrepolarma girmesi gereken
giimriik musavirleri ve gumruk musavir yardimcilan ile ilgili degerlendirme istanbul
Havalimam Giimriik Mtidurltlgtl personeli tarafmdan yapilacak olup girisine izin verilen
kisilere sadece 13 numaraya tarumlanrms (aprona 91ki~ yetkisi yoktur) gecici gorevli giris karti
verilecektir. Kart verilen kisiler, olusturulacak bir kayit defterine, ad-soyad, gelis amaci, verilen
kartm nosu, karti veren personel ve verilis/geri ahrus saati yazilmak suretiyle kayit altma
almacaktir.
17. 11. maddenin 15. ve 16. fikrasmda belirtilen gecici gorevli giris kartlarmm sekil ve tasanrm
iGA tarafmdan belirlenerek Guvenlik Komisyonu karannda belirtilen sayi kadar tanzim
edilerek ilgili kuruma teslim edilecektir.

Refakatci personel sistemi ile ilgili esaslar
Madde (12)
1. Refakatci Personel sistemi yalmzca hizmetin yurutulmesini engelleyen acil anzalar (acil
mudahale gerektiren ucak anzasi, arac, buro ekipmam, bilgisayar-yazihm-donamm anzalan)
plansiz denetimler ve resmi ziyaret taleplerine mesai saatleri disinda ve resmi tatillerde
uygulanacaktir.
2. Refakatci personel uygulamasmdan yararlanmak isteyen firmalar hakkmdaki degerlendirme
ilgili firmarun havalimamndaki faaliyet alam, is yuku, personel sayisi, vb. durumlar goz onune
almarak Kart Komisyonu tarafmdan degerlendirilir ve Mulki Idare Amirinin onayma sunulur.
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Mulki Idare Amirligi tarafmdan Refakatci Personel olmasma onay verilen personellerin
havalimaru giris kartma "Refakatci" ibaresi eklenir.
3. Kurum/kuruluslar, her bir refakatci personel icin ilgili kurulusun imza atmaya yetkili en iist
amiri tarafmdan imzalanan Refakatci Personel Taahhut Beyarnru iGA Havalimaru lsletmesi
AS'ye ibraz edecektir.
4. Refakatci personel yetkisini/kartmi baska bir personele kullandiramaz ve izin aldigi kisilere
bizzat refakat eder.
5. Her bir refakatci bir giin icinde sadece iki (2) kisi veya iki (2) araca izin alma hakkma
sahiptir.
6. Refakatci izni ile giris yapan kisi/araclar sekiz (8) saatten fazla icerde kalamazlar. Ge9ici
giris izin belgesi bu sureye gore tanzim edilir, surenin takibinden izin alan Refakatci de
sorumludur.
7. Sadece acil mudahale gerektiren konularda (Vidanjor, i~ makinasi, vine, vb.) kullarulacak
araclara izin verilecek olup, bunun dismda hicbir araca (servis, ulasim vb. konular) refakatci
izni verilmeyecektir. Firrnalar izin aldiklan kisileri apron tarafmda kullandiklan (apron plakali
araclar) tasitlarla iceri alacaklardir.
8. Refakatciler ayru kisi/araclara pes pese izin alamazlar. (Refakatci izni ile giris yapan
kisi/araclar ertesi gun tekrar refakatci izni ile giris yapamaz.) Sekiz saatten fazla sure ile ve pes
pese gelecek kisiler icin standart izin prosediirleri uygularur.
9. Refakatci personel, izin alacagi kisilerle ilgili islemleri "Refakatci Personel izin Talep
Formu" ile yiiriitiir. Bu form islak olarak doldurulabilecegi gibi KOS iizerinden de
doldurulabilir. Refakatci Personel izin Talep Forumunda, kurum/kurulusun adi, giris-cikis
yapacak kisilerin isimleri, giris-cikis yapilacak olan bolgeler, hangi amacla izin istendigi, izin
talebinde bulunulan kisilerle ilgili verilen turn bilgilerin dogru oldugu, ilgili kisilerden
dogabilecek turn sorumlulugun kabul edildigi taahhut edilecek ve izin talep eden Refakatci
personel tarafmdan imzalanacaktir.
10. Refakatci personel izni talepleri iGA tarafmdan belirlenen tek bir yetkili personel
tarafmdan degerlendirilecek olup degerlendirme sonucu refakatci izni verilmesi uygun gorulen
kisi ve araclann guvenlik sorgulamasi ilgili kontrol noktasmdaki gorevli polis memuru
tarafmdan yapilacaktir. iGA tarafmdan belirlenen yetkili personel ve giivenlik sorgulamasim
yapan polis memuru Refakatci Personel izin Talep Forumunda ilgili alanlan imzalayacak
ve/veya KOS iizerinden e-imzah onay verecektir.
11. Kart kullarum ve giivenlik talimatlarma ve refakatci personel uygulamalanna aykm
hareket eden refakatci personelin yetkisi iptal edilir.
Kart talebi degerlendirme
Madde (13)
1. Havalimaru giris karti talebinde bulunan kuruluslann talepleri, iGA tarafmdan Sivil
Havacihk Mevzuatim olusturan kanun, yonetmelik ve yonergeler kapsammda, talepte bulunan
firmarun havalimaru dahilinde yapacagi faaliyetin herhangi bir ruhsat, izin, alan tahsisi, vb.
belgeye tabi olup olmadigi yonunden degerlendirilir. Degerlendirme yapihrken tereddut olusan
konularda, havalimanmda faaliyet gosterecek firmalan yetkilendiren/ruhsatlandiran
Sivil
Havacihk Genel Mudurlugu, DHMi Genel Mudurlugu ve diger ilgili kurumlarm da goruslerine
basvurulur. Yapilan degerlendirme neticesinde gerekli sartlan tasiyan ve belgeleyen
kuruluslara onay verilir. Gerekli sartlan tasimadigi tespit edilen veya belgeleyemeyen
kuruluslara ise iGA tarafmdan yazi ile eksikleri bildirilir ve eksikleri tamamlaymcaya kadar
onay verilmez.
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2. Yerli hava tasiyicisi kuruluslara giris karti verilebilmesi icin 2920 sayih Kanun ve bu
Kanuna iliskin olarak cikanlan Yonetmeliklerde istenen sartlan saglayarak isletme ruhsati
alrms olmak gereklidir.
a) Yabanci hava tasiyicisi kuruluslanna giris karti verilebilmesi icin ulkemizde sube veya
irtibat burosu acrms olmalan ve sube acan kuruluslann Turkiye subesi adma Vergi
Levhasi, Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi, imza Sirki.ilerini, faaliyet burosu acan
kuruluslann ise yetkili kurumdan (Hazine Mustesarhgi) alman Irtibat Burosu acilmasi
iznini ibraz etmesi gerekmektedir.
b) Tiirkiye'de sube veya irtibat burosu acmayan kuruluslar sivil havacihk yonetmeligi
kapsammda (SHY-22) gecerli bir cahsma ruhsatma (Temsil, Gozetim-Yonetim) sahip bir
firmayla anlasma yapabilir. Bu kapsamda her iki firma arasmda dtizenlenen sozlesme,
temsile yetkili kilman kisiye ait vekaletname, temsile yetkili firmanm Vergi Levhasi,
Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ve imza Sirkiilerini ibraz edilir. Bu kapsamda
yabanci hava tasiyicisi kurulusun gorevlendirdigi personele, cahsrna ruhsatma sahip
anlasmah kurulus kart talebinde bulunur.
3. Yer hizmet kuruluslanna giris karti verilebilmesi icin sivil havacihk yonetmeligi
kapsarnmda (SHY-22) gecerli bir cahsma ruhsatma sahip olmalan gerekir.
4. Kart alma zorunlulugu bulunan alanlarda kiralama yoluyla isyeri edinmis firmalara kart
verilebilmesi icin gecerli bir kira/alan tahsis sozlesmesinin ibraz edilmesi gerekir. Bu firmalarm
kiralarrus olduklan alaru iicuncti sahislara kiralamasi veya islettirmesi durumunda, bu islemin
alan tahsis sozlesmesinde belirtilmesi ve her iki firma arasmdaki sozlesmenin ibraz edilmesi
gerekir. Bu firmalara tiriin tedarik eden ve sozlesmeleri geregi bu urunlerin basmda bulunmasi
gereken firma temsilcilerine kart verilebilmesi icin her iki firma arasmda imzalanan
sozlesmenin ibraz edilmesi gerekir.
5. Havalimaru giris karti talebinde bulunan ulusal basm kuruluslanrnn havalimarunda
gorevlendirdigi personellerine istanbul Havalimaru Giris Kartlan Yetkilendirme Listesinde
belirlenen sayi ve yetki dahilinde giris karti verilir. Bunun dismda kalan yerel basm ve internet
sitesi isletici firmalara kart verilebilmesi ve hangi alanlara yetkilendirilecegi hususunda
Guvenlik Komisyonu karan ararur.
6. Av Turizmi yapan firmalara kart tanzim edilebilmesi icin; kart talebinde bulunan
kuruluslann ilgili kurumdan ahnrms ve gecerli yetki belgesinin bulunmasi gerekmektedir.
7. Hava Kargo Acente ve Yetkili Acente firmalanna kart verilebilmesi icin, kuruluslann Sivil
Havacilik Genel Mudurlugtmden alman gecerli bir yetki belgesine sahip olmasi gerekir.
8. Giimriikleme faaliyetleri yapmak amaciyla kart talebinde bulunan firmalara kart
verilebilmesi icin, bu firmalarm limarumiz dahilinde surekli olarak faaliyet gosterdiklerine dair
istanbul Havalimaru Y olcu Salonu Gumruk Mudurlugunun
olumlu gorti~ti olmasi
gerekmektedir.
9. Havalimarunda faaliyet gosteren firmalara hizmet veren alt ytiklenici (taseron) firmalara kart
verilebilmesi icin; her iki firma arasmda imzalanan sozlesmenin ibraz edilmesi gerekmektedir.
10. Ucak altma kiymetli esya tasimacrhgi yapmak amaciyla kart talebinde bulunan firmalara
kart verilebilmesi icin;
• 5188 sayih kanun cercevesinde izninin olmasi,
• Nakli yapacak havayolu sirketi ile kiymetli esyayi tasiyacak firma arasmda sozlesme
olmasi,
• Havalimaru Guvenlik Komisyonunun uygun karan olmasi,
• Hava Kargo Ve Posta Guvenligi Talimati (SHT-17.6) kapsammda A veya B grubu
yetkili acente belgesinin olmasi gerekmektedir.
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Bununla beraber Sivil Havacihk Genel Mudurlugt; tarafmdan ilave bir talimat yaymlanmasi
durumunda ilgili talimat gore hareket edilir.
11. Daha onceden kart verilmis kurum/kuruluslann faaliyet alanmm degismesi, yapilan isin
yetkili otoriteler tarafmdan ruhsata tabi tutulmasi veya kurum/kuruluslann talep amaci disinda
faaliyetlerde bulundugunun tespit edilmesi durumunda; kurum/kuruluslann
ruhsata tabi
faaliyetleri (ruhsatsiz olarak) yapmasmm engellenmesi icin kartlarm ilgili bolumleri kapatihr
ve/veya iptal edilir. Bu firmalar adma alan tahsisi yapilrms ise tahsisli alanm guvenlik ve
bakirmru saglayacak asgari sayida personele kart tanzimi yapilabilir.

Yabanci uyruklu personeller
Madde (14)
1. Kart talebinde bulunulan yabanci uyruklu personellere Daimi Giris Karti verilebilrnesi icin
kart talebinde bulunan firma adma Turkiye'de cahsrna izni ve ikamet tezkeresi olmasi
gerekmektedir. Cahsma izninin bitis tarihi kartm gecerlilik sliresidir. Bu sure kartm tanzim
edildigi yihn 3 1 Arahk tarihini gecemez.
2. Yabanci personelin cahsma izni suresinin dolmasi durumunda 14. maddenin 3. fikrasi geregi
muafiyet hiikiimlerinden yararlanma hakki varsa, ilgili kurum/kurulus tarafindan muafiyet
suresi kadar gecici giris izin belgesi ve/veya gecici giris karti talebinde bulunulabilecegi gibi
daimi kartm suresi de uzatilabilir.
3. Kart/izin talebinde bulunulan ancak Turkiye'de cahsma izni ve ikamet tezkeresi olmayan
veya suresi bi ten yabanci uyruklu personelin durumu, Y abancilann Cahsma izinleri
Hakkmdaki Kanunun Uygulama Yonetmeliginin 55. Maddesinde belirtilen muafiyet hukumleri
dogrultusunda incelenir. Uygun gorulenlere muafiyet sliresince gecici giris karti veya gecici
giris izin belgesi verilir.
Y abanci resmi temsilcilik gorevlisi giris karti
Madde (15)
1. Ulkemizde temsilcilikleri bulunan ulkeler ve uluslararasi resmi kuruluslar havalimaru giris
karti talebini Disisleri Bakanhgina yapar. Yabanci temsilcilik ve uluslararasi resmi kuruluslann
Valiliklere ve havaalaru idarelerine giris karti ve gecici giris izni ile ilgili konularda yaptiklan
basvurular kabul edilmez.
2. D1~ lsleri Bakanligi, havalimaru giris karti verilmesini uygun gordilgil yabanci temsilcilik ve
uluslararasi resmi kuruluslann unvaruru, kart verilrnesini uygun gordugt; personellerin adsoyad ve gorevini, kart hanelerinin hangi alanlara yetkilendirilecegini, kartlann ucretli olup
olmadigiru ve ucret miktanm resmi yazi ile istanbul Havalirnaru Mulki Idare Amirligine
bildirir. Yabanci resmi temsilcilik gorevlisi giris karti talepleri Miilki idare Amirligi tarafmdan
iGA Havalimaru Isletmesi AS 'ye iletilir. Talepler i GA tarafmdan KOS' a girilir. KOS uzerinden
T.C. uyruklu personeller hakkmda guvenlik sorgularnasi yapihr ve kartlar tanzirn edilerek
Mulki ldare Amirligine teslim edilir. Kartlarm yabanci resmi temsilciliklere tesliminden Mulki
Idare Amirligi sorumludur.
3. Disisleri Bakanligi 'nca ucretli oldugu bildirilen giris kartlannm ucret islemleri iGA
Havalirnaru lsletmesi A.S. tarafmdan tahsil edilir.
4. Yabanci temsilcilik ve uluslararasi resmi kurulus rnensuplannm Sivil Havacilik Guvenligi
Egitimlerine tabi olup olmadigi mutekabiliyet esaslan cercevesinde Disisleri Bakanligi
tarafmdan aksi bildirilmedikce bu beige aranmaz.
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DORDUNCU BOLUM
Miiracaat Esaslarr, Isleyis, Miiracaat Formlarr, Tanzimi
Miiracaat Esaslari ve isleyis
Madde (16)
1. Havalimarundan ilk defa kart veya gecici giris izni (salus, arac) talebinde bulunan ozel
kuruluslar, 17. maddenin 1. fikrasmda belirtilen evraklan hazirlayarak iGA Havalimaru
Isletmesi A.S. 'ne elden basvuru yapacaktir. Basvuru dilekcesi kurum/kuruluslann imza
sirkillerine uygun olarak, sirlctilerde yetki verilen kisi/kisilerce imzalanmak zorundadir.
Basvurulann 13. madde hukumleri geregi degerlendirmesine muteakip, kart/izin verilmesi
uygun gorulen firmalara iGA tarafmdan olusturulan Kart Operasyon Sistemi (KOS) iizerinden
basvuru yapilabilmesi icin kullaruci adi ve sifre verilir. Uygun gorulmeyen talepler gerekcesi
ile beraber Mulki Idare Amiri imzah yazi ile ilgili firmaya bildirilir.
2. Havalimanmdan ilk defa kart veya gecici giris izni talebinde bulunan kamu kurumlan 17.
rnaddenin 1. fikrasmda belirtilen evraklan hazirlayarak istanbul Havalimaru Mulki Idare
Amirligine basvuru yapacaktir. Basvuru evraklan kurumlarm en list arnirince imzalanmahdir.
Mulki ldare Amiri tarafmdan kart/izin verilmesi uygun gorulen kamu kurumlanmn evraki iGA
Havalimaru Isletmesi AS. 'ne havale edilir. Kamu kurumlan tarafmdan yetkilendirilen
personellere iGA tarafmdan olusturulan Kart Operasyon Sistemi (KOS) tizerinden basvuru
yapilabilmesi icin kullaruci adi ve sifre verilir.
3. Uygun gorulmeyen talepler gerekcesi ile beraber Mulki Idare Amiri imzah yazi ile ilgili
kuruma bildirilir.
4. Kurum/Kuruluslar adma irnza yetkisine sahip olmayan kisilerin imzaladigi evraklar isleme
konulmaz. Kurum/Kuruluslarca muracaat evraklanru irnzalamaya yetkili personelin imza
sirkilleri ilk mtiracaatta ve degisikliklerde iGA Havalimaru Isletmesi AS. 'ne ibraz edilmek
zorundadir.
5. Kullaruci
adi ve sifrelerin
guvenliginin
saglanmasindan
ve amaci
dismda
kullarulmamasmdan ilgili personel ve kurumu muteselsilen sorumludur.
6. Kullamci adi ve sifre verilen kurum/kuruluslar havalimaru giris karti ve gecici izinlerle ilgili
turn muracaatlanru Kart Operasyon Sistemi (KOS) tizerinden yapacaktir. 5070 sayih Elektronik
Imza Kanunu'na uygun olarak elektronik olarak imzalanan talepler otomatik olarak sisteme
kaydedilir. iGA tarafmdan kayda alman taleplerin degerlendirilmesi ve isleminin yapilmasma
muteakip talepler elektronik olarak imzalarur ve yonergenin 19. maddesi hukumleri geregince
istanbul Havalimaru Yolcu Salonu Giimrtik Mudurlugu tarafmdan Kacakcihk Bilgi Bankasi
Sorgulamasi ve istanbul Havalimaru Sube Mudurlugu tarafmdan Guvenlik sorgulamasi
yapilmasi icin ilgili kurumlara gonderilir. 5070 sayih Elektronik imza Kanunu'na tabi olarak
elektronik olarak imzalanmayan taleplere ait olusturulan formun ciknsi alirur ve imza
sirkiilerine uygun olarak imzalatilmasma muteakip iGA Kart Ofisine elden teslim edilir. Elden
teslim edilen taleplerin e-imza sistemine dahil edilebilmesi icin evraklar iGA tarafindan kayda
ahrur.
7. istanbul Havalimaru Yolcu Salonu Gumruk Mudurlugu tarafmdan yapilan Kacakcihk Bilgi
Bankasi Sorgulamasi ve istanbul Havalimaru Sube Mudurlttgu tarafmdan yapilan Guvenlik
sorgularnasi sonucu olumlu olan kurum/kurulus ve personellerine ait talepler elektronik olarak
imzalarur ve istanbul Havalimaru Mulki Idare Arnirligine gonderilir. ilgili evraklarm Mulki
Idare Amiri tarafmdan elektronik olarak onaylanmasma muteakip talep evraklan sistem
tizerinden iGA'ya gonderilir.
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8. iGA tarafmdan gerekli kontroller yapildiktan soma havalimaru giris kartlan tanzim edilir ve
Kart Operasyon Sisteminde isimleri bulunan giris karti almaya ve teslim etmeye yetkili
personellere imza karsiligr teslim edilir. Kart basimi esnasmda eksik evraki olan personellerin
giris kartlan tanzim edilmez. Eksik evraklarm tamamlanma suresi yirmi sekiz (28) gundur. Bu
sure icinde evraklar tamarnlanmadigi takdirde yeniden ozgecmis arastirmasi, KBB sorgulamasi
ve guvenlik sorgulamasi yapilmadikca kart tanzim edilmez. Tamarnlanmayan evrak sebebiyle
icinde bulunulan yihn 31 Arahk tarihine kadar kartlarm tanzimi yapilmarmssa, talep iptal edilir
ve yeni yila devretmez.
9. Kart Operasyon Sistemi (KOS) veya Elektronik irnzada uzun sureli bir anza yasanmasi
durumunda turn isleyis islak imza ile elden yiiriitiiliir.
10. Kurum/kuruluslarca giris karti milracaatmda bulunulan personeller icin bir unvan ile
miiracaat yapihr. Giri~ Kartlarmda giris ve cikis: engelleyecek elektronik ozelliginin
kaybolmasi, kartm uzerindeki bilgilerin okunamaz duruma gelmesi, kartm kivnlmasi, kinlmasi
veya benzeri sebeplerle kartm kullarulmayacak hale gelmesi durumunda, kurum/kuruluslarca
yazih olarak yeni kart talebi yapihr. Y azi ekinde anzali kart iade edilir.
11. Stajyer karti basvurulannda staj talebinde bulunulan ogrencinin egitim gordugu okul
tarafmdan tanzim edilen staj belgesi ve ogrenci belgesi, diger gorevli personellerinde gerekli
durumlarda lisans vb. belgeleri ibraz edilmek zorundadir.
Miiracaat formlarr
Madde (17)
1. ilk talep icin asagidaki evraklann tanzim edilmesi ve istenilen tiim belgelerin miiracaatta
bulunan kurum/kurulus tarafmdan verilmesi zorunludur. Kurum/kuruluslarca ibraz edilmesi
gereken evraklar tamamlanmadan islemler baslatilmaz.
a) istanbul Havalimaru Kart Talep Dilekcesi
b) V ergi Levhasi
c) Faaliyet Belgesi
d) Ticaret Sicil Gazetesi
e) Imza Sirkuleri (Vekaletname)
f) Firmalann faaliyet alaruna gore yonergenin 13. maddesinde bahsi gecen belge/belgeler
2. Havalimaru giris karti taleplerinde asagidaki form ve evraklar ibraz edilir.
a) Form- (1-A) istanbul Havalimaru Kart Talep Formu-Kamu Kurumlan
b) Form - (1-B) istanbul Havalimaru Kart Talep Formu-Ozel Kuruluslar
c) Form- (2-A) istanbul Havalimaru Personel Bilgi Formu-Kamu Kurumlan
d) Form - (2-B) istanbul Havalimaru Personel Bilgi Formu-Ozel Kuruluslar
e) T.C. uyruklu personelin niifus ciizdan fotokopisi (Kamu Personel dahil)
f) Yabanci uyruklu personelin pasaport fotokopisi ve Ttirkiye'de cahsma izin belgesi
g) Kart talebinde bulunulan personelin SGK ise giris bildirgesi (ise yeni baslayan
personeller icin) ve/veya son aya ait SGK Hizmet Listesi (mevcut cahsan personeller icin)
h) Kart talebinde bulunulan personelin Guvenlik Bilinci Egitimi Temel Egitimi Basan
Sertifikasi ve/veya Tazeleme Egitimi Katihm Belgesi
i) Fotograf (1 Adet, 3 Aydan eski olmayan, Biyometrik (50x60 mm))
j) Kart talebinde bulunulan personelin yapacagi gorev ile ilgili yetki belgesi (Lisans, staj
belgesi vb. - istenildigi takdirde)
3. Gec;ici giris karti taleplerinde asagidaki form ve evraklar ibraz edilir.
a) Form- (1-A) istanbul Havalirnaru Kart Talep Formu-Kamu Kurumlan
b) Form- (1-B) istanbul Havalimaru Kart Talep Formu-Ozel Kuruluslar
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c) Form - (2-A) istanbul Havalimaru Personel Bilgi Formu-Kamu Kurumlan
d) Form - (2-B) istanbul Havalimaru Personel Bilgi Formu-Ozel Kuruluslar
e) T.C. uyruklu personelin niifus ciizdan fotokopisi
f) Yabanci uyruklu personelin pasaport fotokopisi
g) Kart talebinde bulunulan personelin Guvenlik Bilinci Egitimi Temel Egitimi Basan
Sertifikasi ve/veya Tazeleme Egitimi Katihm Belgesi
h) Fotograf (1 Adet, 3 Aydan eski olmayan, Biyometrik (50x60 mm))
i) Kart talebinde bulunulan personelin yapacagi gorev ile ilgili yetki belgesi (Lisans, staj
belgesi vb. - istenildigi takdirde)
4. Gecici giris izni taleplerinde izin turune gore asagidaki form ve evraklar ibraz edilir.
a) Form - (4) istanbul Havalimaru Gecici Giris Izni Talep Formu
b) Form - (5) istanbul Havalimaru Gecici Arac Giris Izni Talep Formu
c) Form - (6) istanbul Havalimaru Arac Bakim Izin Formu
d) Form - (7) istanbul Havalimaru Refakatci Personel izin Formu
e) T.C. uyruklu personelin niifus ciizdan fotokopisi
f) Y abanci uyruklu personelin pasaport fotokopisi
g) izin talep edilen araca ait ruhsat fotokopisi
5. Kart yenileme taleplerinde asagidaki form ve evraklar ibraz edilir.
a) Form - (3-A) istanbul Havalimaru Kart Yenileme Talep Formu-Kamu Kurumlan
b) Form - (3-B) istanbul Havalimaru Kart Yenileme Talep Formu-Kamu Kurumlan
6. Bu maddede bahsi gecen formlarda istenilen tum bilgilerin Kart Operasyon Sistemine
girilmesi ve istenilen belgelerin yiiklenmesi zorunludur. Bu formlar KOS tarafindan otomatik
olarak olusturulacaktir. Sistemin calismamasi durumunda bahsi gecen formlar iGA internet
sitesinden temin edilecek ve tum formlar eksiksiz olarak bilgisayar ortammda kisaltma
yapilmadan acik bir sekilde buyuk harf kullarularak doldurulacaktir. Duzenlenen form ve
dilekceler kurum/kurulus yetkilisi tarafmdan imzalarup muhurlenecektir.
7. Kart Operasyon Sisteminin MERNiS, SGK vb. kamu kurumlan ile entegre olmasi ve ilgili
kururnlarm sagladigi hizmetler araciligiyla "Istanbul Havalimaru Personel Bilgi Formunda"
istenilen bilgileri (T.C. Kimlik kartmdaki bilgiler), SGK ise giris bildirgesi SGK Hizmet
Dokumu vb. bilgi ve evraklara erisim saglanmasi durumunda erisimi saglanan bilgi ve
belgelerin KOS' a yiiklenmesi gerekmez.
8. Miiracaat formlarmda Mulki idare Amiri ve/veya Guvenlik Komisyonu Karan ile degisiklik
yapilabilir. Bu kapsamda yapilacak olan degisikliklerde Yonerge degisikligi aranmaz.
9. Giris Kartlan Yonergesi geregi Miiracaat esnasmda kurum/kurulus ve kisilerden istenen
bilgi, beige ve verilerden 6698 sayih Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu kapsamma giren her
turlti verinin ilgili kanun hukumlerine uygun olarak almmasi ve korunmasmdan iGA
Havalimaru lsletmesi A.S. sorumludur.
10. Kurum/Kuruluslar Giris karti veya izin belgesi basvuru yaptigi kisi/kisilerin 6698 sayih
Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu hukum ve esaslarma giren acik nza beyaru ahnmasmdan
ve ispat yukumlulugunden sorumludur.
Kartlarm tanzimi

Madde(18)
1. Giris kartlannda personel isimlerinde kisaltma yapilmayacaktir.
2. Giris kartlarmda kurum/kuruluslann ismi kismina firmalarm vergi levhasmdaki isimleri
yazilacaktrr, Kurum/kuruluslann
isimleri ve personellerin unvanlan karta tam olarak
sigmryorsa; karta sigacak en uygun kisaltma yapilarak yazilacaktir.
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3. Taseron firmalar adma kart basnru yapilirken oncelikle isveren kurum/kurulusun ismi
yazilacak, parantez icinde de taseron firma ismi en uygun kisaltma kullarularak yazilacaktir.
4. Havalimaru Giris Kartlarmda kartm gecerlilik suresi mutlaka yazilacaktir.
5. Giris Kartlarmda personelin girisine izin verilen alanlar istanbul Havalimaru Giris Kartlan
Yetkilendirme Listesine gore belirlenecek ve yetkilendirilecektir. Kurum/kuruluslar, Kart
Operasyon Sisteminde personeli icin istanbul Havalimaru Giri~ Kartlan Y etkilendirme
Listesinde tarumlanan kurum/kurulus icindeki gorevini (unvaru) secebilecek olup personelin
gorevi secildigi esnada istanbul Havalimaru Giri~ Kartlan Yetkilendirme Listesinde ilgili
personele hangi alanlara gecis yetkisi tarumlanmissa sadece o alanlar otomatik olarak
yetkilendirecek ve kart bu sekilde tanzim edilecektir.
6. Kurum/Kuruluslar adma ruhsat, taseron sozlesmesi, kira ( alan tahsis) sozlesmesi vb. belgeler
geregi giris karti tanzim edilecekse, kartlarm kullarum suresi belgelerin gecerlilik tarihidir.
Gecerlilik tarihi doksan (90) giinden fazla ise daimi giris karti tanzim edilecek; ancak sistem
iizerinden sozlesme bitis tarihine kadar gecici yetki verilecektir.
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BOLUM
Ozge~mi~ Arasnrmasr, Kaeakcihk Bilgi Bankasi Sorgulamasi ve Giivenlik Sorgulamasi
Ozge~mi~ arasnrmasr, kacakerhk bilgi bankasr sorgulamasi ve giivenlik sorgulamasi
MADDE (19)
1. Kurum/kuruluslar havalimarunda gorevlendirecekleri personelleri hakkmda ise alim
surecinde Sivil Havacihk Guvenligi Egitim ve Sertifikasyon Taliman (SHT- l 7.2)'nin ilgili
maddesinde belirtilen hukumler cercevesinde ozgecmis arastirmasi yapacak ve talep esnasmda
ozgecrnis arastirmasmm olumlu sonuclandigma <lair taahhutte bulunacaktir. Ozgecmis
arastirmasi olumsuz olanlara havalimaru giris karti talebinde bulunulamaz.
2. Havalimaru giris karti talebinde bulunulan kisi ve araclar hakkmda Havalimaru Sube
Mudurlugt; tarafmdan gtivenlik sorgulamasi yapihr. Guvenlik sorgulamasi yapilmadan
havalimaru giris karti tanzim edilmez. Gtimriiklti alanlara acik daimi ve gecici giris karti
talebinde bulunulmasi durumunda Gumruk Mudurlugu tarafmdan Kacakcihk Bilgi Bankasi
Sorgulamasi da yapihr.
3. Daha onceden guvenlik sorgulamasi yapilarak kart verilmis herkese veya bir kismma Mulki
idare Amiri karan ile istenildigi zaman guvenlik sorgulamasi yaptirabilir.
4. Kart talebinde bulunulan Kamu Kurumu personellerine gtivenlik sorgulamasi yapilmadan
ve Kacakcihk Bilgi Bankasma sorulmadan kart tanzim edilebilmesi icin, kamu kurumlan
tarafmdan kart muracaat yazisinda Guvenlik Arastirmasmm yaptinldigiru ve arsivlerinde sakh
oldugunun taahhut edilmesi ve personellerinin kurum kimlik fotokopilerini "Ash Gibidir"
ibaresi ile onaylayip kart talep dosyasma eklenmesi gerekmektedir.

5. Guvenlik sorgulamasi kapsammda UY AP ve KiHBi sisteminde sorgulamasi yapilacak
suclar;
• 3713 Sayih Terorle Mucadele Kanunu
• Turk Ceza Kanunun 4. Kisminda belirtilen Millete ve Devlete Karst Islenen Suclar
bashkh 1. bolumunde yer alan Zimmet, lrtikap, Rusvet, Kamu Gorevine Ait Arac ve
Gerecleri Sucta Kullanma Suclan,
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• Turk Ceza Kanunun 4. Kisrmnda belirtilen Millete ve Devlete Karst Islenen Suclar
bashkh 3.-4.-5.-6.-7.-8. bolumlerinde sayilan suclar.
• 5607 sayili Kacakcihkla Mucadele Kanunu
• 2313 sayih Uyusturucu Maddelerin Murakabesi Hk. Kanun
• Turk Ceza Kanunun 188. ve 190. maddelerinde tarumlanan Uyusturucu Ahp Satma,
Aracilik Etme Suclan,
• 4208 sayih Kara Paramn Aklanmasmm Onlenmesi Kanunu
• Turk Ceza Kanunu'nun 79. Ve 80. Maddelerinde tarumlanan Gocmen Kacakciligi ve
insan Ticareti Suclan
• Hirsizhk (Elektrik Hirsizligi hirsizhk sucunda cikartilarak karsihksiz yararlanma
kapsamma ahndigmdan Hirsizhk olarak degerlendirilmeyecektir.)
• Turk Ceza Kanunu'nun
ilgili maddelerinde
tarumlanan Fuhus ve Cinsel
Dokunulmazhga Karst lslenen Suclar
• 2863 Sayili Kultur ve Tabiat V arhklanru Koruma Kanunu (Tarihi Eser Kacakcihgi
hilldimlerini kapsar.)
• Tiirk Ceza Kanunu'nun 220. Madde Su9 Isleme Amaciyla Orgut Kurma Sucu,
• Turk Ceza Kanunu'nun 148. Ve 149. Maddelerinde tarumlanan Yagma,
• Nitelikli Dolandmcihk
a) 19. maddenin 5. fikrasmda belirtilen suclardan UYAP ve KiHBi'de aleyhine hiikiim
bulunmayanlarm ve haklannda hukmun aciklanmasirun geri birakilmasi (HAGB) karan
verilmis olanlarm havalimaru giris kartlan ve gecici giris izin belgesi tanzim edilir
ve/veya kart yenileme islernleri yapihr.
b) 19. maddenin 5. fikrasinda belirtilen suclardan UY AP'ta aleyhine hiikiim bulunanlara
(tecil edilmis, denetirnli serbestlik ve ertelenmis olsa dahi) havalimaru giris karti, gecici
giris izin belgesi verilmez ve/veya kart yenileme islerni yapilmaz. KiHBi'de kaydma
rastlarulanlar hakkmda ise Giivenlik Komisyonunun degerlendirmesi ve Mulki Idare
Amirinin onayi ile karar verilir.
c) 19. maddenin 5. fikrasmda belirtilen suclardan yerel mahkeme sonucu lehte hiikiim
verilen ancak dosyasi list mahkemeye tasman kisilerin Beraat Karan ibraz etmeleri
halinde, giris karti ve gecici giris izin belgesi verilir ve/veya kart yenileme islernleri
yapihr.
d) 19. maddenin 5. fikrasmda belirtilen suclarla ilgili yerel mahkeme tarafmdan aleyhte
hiikiim verilen ancak dosyasi list mahkemeye tasman kisilerle ilgili hukuki goril~ almarak
Guvenlik Komisyonuna sunulur. Guvenlik Kornisyonunun degerlendirmesi ve Mulki
Idare Amirinin onayi ile karar verilir.
e) 19. maddenin 5. fikrasmda belirtilen suclardan mahkemesi devam edenlere hava
tarafma acik kart verilmez ancak ilgili kisi/sirketlerin hava tarafma acik kart talebi
halinde, hukuki goril~ almarak Giivenlik Komisyonuna sunulur. Giivenlik Komisyonunun
degerlendirmesi ve Mulki Idare Amirinin onayi ile karar verilir.
6. Teror orgutlerine veya Milli Giivenlik Kurulunca Devletin milli giivenligine karsi faaliyette
bulunduguna dair karar verilen yapi, olusum veya gruplara uyeligi, mensubiyeti veya iltisaki
yahut bunlarla irtibati oldugu tespit edilen kisilere ve bu gerekcelerle kamu gorevinden ihrac
edilmis kisilere giris karti (daimi-gecici-yenileme) tanzim edilmez/gecici giris izni verilmez.
7. Adma giris karti tanzim edilmis kisilerin 19. maddenin 5. fikrasinda yer alan suclardan
haklarmda herhangi bir adli olaya kanstigmm tespit edilmesi durumunda giris karti tedbir
amach geri ahrur ve Mulki ldare Amiri karan dogrultusunda islem yapihr. Personelin kartma
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el konulmasi durumunda, kartm teslim ahndigma dair tutanak tanzim edilir ve bir nushasi
personele ve/veya personelin bagh bulundugu kurum/kurulusa verilir.
8. Havalimaru giris karti tanzim edilen tum personel hakkmda istanbul Havalimam Giivenlik
Sorusturmasi ve Arsiv Arastirma Yonergesi kapsarmnda, gtivenlik sorusturmasi ve arsiv
arastirmasi yapihr. Giivenlik sorusturmasi ve arsiv arastirmasi sonucunda bu yonergede
belirtilen hukumlere aykin hususlarm tespit edilmesi durumunda istanbul Havalimaru Giris
Kartlan Yonergesi kapsarrunda is ve islemler yerine getirilir.
9. Haklannda Havalirnaru Giris Karn verilip verilmeyecegi ile ilgili tereddiit olusan konularda
Emniyet Sube Miidiirliigii tarafmdan yapilan degerlendirme neticesinde Millki Idare Amiri
karan dogrultusunda islem yapihr.
10. Mahkemeler tarafmdan hakkmda yurtdisina 91kI~ yasagi karan verilenlere hava tarafma
gecisler konusunda gerekli tahditler uygularur.
11. Bu yonerge ile guvenlik sorgularnasi kapsarrunda UY AP ve KiHBi sisterninde sorgulamasi
yapilacak suclara yeni suclar ilave edildiginden; sirket degisikligi ve/veya kart yenileme
donemlerinde haklannda guvenlik sorgulamasi yapilacak mevcut karth personellerin
yonergenin yururluge giris tarihinden onceki kayitlanna bakilmaz, Ancak mevcut karth
personelin bu tarihten sonra hiikiim giymesi durumunda 19. maddenin 5. fikrasi hiikiimleri
uygularur.
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Giri~ Kartlarmm Y enilenmesi
Giri~ kartlarmm yenilenmesi
Madde (20)
1. Kurum/kuruluslar tarafindan kullarulan giris kartlannm bir sonraki yil da devam edebilmesi
icin; her yil KOS iizerinden basvuru yapilmasi ve iGA iicret tarifesindeki esaslara gore kart
yenileme (temdit) iicreti odenmesi gerekmektedir. 0-9 (3) yil sure ile basilan kartlann gecerlilik
suresi sona ermisse yeni kart tanzim edilir. Eger sure devam ediyorsa yeni kart tanzim edilmez.
Ancak her iki durumda da 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasmda yenileme iicretinin iGA
Havalirnaru lsletmesi A.S. 'ne odenmesi gerekmektedir.
2. Kurum/kuruluslar giris kartmi yenilemek istedikleri personelleri Kart Operasyon Sisterni
iizerinden yeni kart bas1ID1 yapilacak donemde 30 Kasun tarihine kadar, yeni kart basirm
yapilmayacak donemlerde ise yenileme iicreti odeyecegi tarihe kadar (bu sure 31 Ocak tarihini
gecemez) belirlemek zorundadir.
3. Yenileme iicreti kurum/kuruluslann belirledikleri sayiya gore iGA iicret tarifelerindeki
usullere gore tahsil edilir. Kurum/kuruluslar tarafmdan 31 Ocak tarihine kadar yenileme
talebinden vazgecilmesi durumunda basimi yapilrrus kartlann iicreti de iGA iicret
tarifelerindeki usullere gore tahsil edilir.
4. 31 Ocak tarihine kadar yenileme iicretini odemeyen kurum/kurulus ve personellerin kartlan
01 Subat tarihi itibanyla kullaruma kapatilnus olacaktir. 31 Ocak tarihi itibanyla kart yenileme
iicreti odemeyen personellerin giris kartlan 15 Subat tarihine kadar iade edilecektir. Siiresi
icinde iade edilmeyen giris kartlan ile ilgili olarak iGA iicret tarifesindeki usul ve esaslara gore
islem yapilacaktir.
5. Y enileme iicretini odeyen kurum/kuruluslann personelleri hakkmda istanbul Havalimaru
Sube Mudurlugu'nce yonergenin 19. maddesi hiikiimleri gercgi giivenlik sorgulamasi yapilmak
zorundadir. Bu arastirmalann yapilabilmesi icin Kart Operasyon Sistemi iizerinden yenileme
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islemi yapilan tum personelin bilgileri sistem uzerinden istanbul Havalimaru Sube
Mudurlugu'ne gonderilir. Yapilan guvenlik sorgulamasi sonucunda kaydi cikan personellerle
ilgili yonergenin 19. maddesindeki hukumler uygularur.
6. Yonergenin 13. Maddesi hukiimleri geregi yapilan inceleme sonucunda giris karti verilen
kurum/kuruluslann gerekli sartlan kaybetmesi durumunda yenileme islemi yapilmaz. Faaliyet
onayma esas belgelerden isletme ruhsati, calisrna ruhsati, hizmet/taseron sozlesmesi, kira
sozlesmesi vb. belgelerin si.ireleri bitmis ise yeni belgeler ibraz edilinceye kadar kart yenileme
islerni yapilmaz. Bu sure yenileme islemi icin son gun olan 31 Ocak tarihini gecemez.
Ticari Unvanlan degisen kurum/kuruluslar ile ad-soyadlannda ve unvanlarmda degisiklik
meydana gelen personellerin kartlan ile ilgili olarak;
a) Yeni kart basuru yapilacak yenileme donemlerinde, kart basimi yapilmadan once
Kurum/Kuruluslar tarafmdan gerekli evraklar hazirlanarak degisiklik talebi yapilmahdir.
Eger degisiklik talebi yapilmamis ise kartlar sistem uzerinde kayith oldugu sekilde basihr
ve yeniden basilacak kartlar icin yenileme (temdit) ucretine ek olarak kart maliyeti ahmr.
b) Y eni kart basuru yapilmayacak yenileme donemlerinde ise kartlar degisrneyecegi icin,
ad-soyad, unvan ve sirket adi ile ilgili degisiklik talepleri yenileme ucretinin odenmesine
muteakip yapilacak ve yeni basilacak olan kartm maliyeti ahnacaktir.
7. Y enileme islerni karth gecis kontrol sistemi uzerinde faal olarak kaydi olan personellere
yapihr. Giri~ karti talebi yapilrrus ancak kurum/kuruluslar tarafmdan gerekli evraklan ibraz
edilmedigi icin kartlan basilrnarms personellerin yenileme islerni yapilamaz,

YEDiNCi BOLUM
Giri~ Kartlarmm Kaybedilmesi, iadesi, Denetimi, Giri~ Karn veya Giinliik Izin Karn
Verilen Personelin Dikkat Edecegi Hususlar, Cezalar ve Ucretlendirme.
Giri~ kartlarm kaybedilmesi
Madde (21)
1. Giris kartmm kaybedilmesi, calmmasi veya unutulmasi halinde; Mesai saatleri icinde ilgili
personelin bagh bulundugu kurum/kurulusun kart islemi yapmaya yetkili personeli tarafmdan
iGA kart ofisine yazih veya elektronik olarak bildirimde bulunulacaktir. Mesai saatleri dismda
ise ilgili personelin bagh bulundugu kurum/kurulusun yetkilisi tarafmdan yazih veya elektronik
olarak iGA tarafmdan belirlenen birime ivedi olarak bildirimde bulunulacak ve kart k:ullanuna
kapatilacaktir. Bildirimin akabinde ilk mesai gununde ilgili kurum/kurulus tarafmdan iGA'ya
mi.iracaatta bulunulacaktir. Kartm kapanldigi tarihten itibaren 15 gun icinde kartm k:ullanuna
acilmasi ve/veya yeni kart tanzim edilmesi ile ilgili mi.iracaat yapilmamasi halinde kart iptal
edilir.
2. iGA kart ofisinin mesaisinin sona ermesi veya resmi tatil nedeniyle kapah oldugu sure
boyunca, kartuu kaybeden, caldiran veya unutan personelin havalimaruna giris-cikismm
saglanmasi icin iGA tarafmdan belirlenen noktalarda ilgili personel adma 1 gunluk gecici giris
izin belgesi tanzim edilir. Kartmi unutan personel bu haktan yil icinde 1 defa yararlarur. Gecici
giris izin belgesi ucreti ve kayip kart ucreti iGA ucret tarifesindeki usul ve esaslara gore ilgili
kurum/kurulustan tahsil edilir. Ancak ayru personel icin kayip ve cahnti kart nedeniyle birden
fazla kez gecici giris izin belgesi duzenlenmesi durumunda katlanarak artan bir iicretlendirme
yontemi uygularur.
3. Kayip veya calmti kartm bulunmasi halinde, iGA Havalimaru Isletmesi A.S. 'ne derhal iade
edilecektir.
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Giri~ kartlarmm iadesi ve imha edilmesi
Madde (22)
1. Asagida maddeler halinde belirtilen durumlarda havalimam giris karti ve suresi gecen gecici
giris belgelerinin ivedi olarak kullamma kapattmlmasi ve belirtilen sure icerisinde iGA
Havalimam Isletmesi A.S. 'ne elden teslim edilmesinden ilgili kurum/kuruluslar sorurnludur.
2. Havalimam giris kartma sahip personelin herhangi bir nedenle isten aynlmasi veya
havalimam disinda gorevlendirilmesi nedeniyle giris kartma ihtiyac kalmamasi halinde 15 gun
icinde,
3. Gecerlilik suresi dolan gecici giris kartlarmm veya sureli yetki verilmis daimi giris
kartlarmm ve gecici giris izin belgelerinin suresinin bitmesi halinde 15 giin icinde,
4. Yil icerisinde isletme/calisma ruhsatlan, alan tahsis sozlesmeleri ve is/taseron sozlesmeleri
iptal edilen ve/veya gecerlilik suresi dolan, ilgili kurumlarca gerekli sartlan tasimadigi icin
istanbul Havalimanmda cahsmalanna miisaade edilmeyen kurum veya kuruluslann kartlanrun
15 giin icinde,
5. Yenileme basvurusunda bulunulmayan personellerin giris kartlan 31 Ocak tarihinden
itibaren 15 giin icinde,
6. Yeni yilda kullamlacak giris kartlanm teslim alan kurum/kuruluslar, yeni kartlann kullamma
acilmasma miiteakip 30 gun icinde bir onceki yila ait giris kartlanm iade etmek zorundadir.
7. Isten aynlan person el tarafmdan havalimaru giris kartmm teslim edilmemesi halinde,
personel bilgileri ve iletisirn adresi istanbul Havalimam Miilki Idare Amirligine resmi yazi ile
bildirilir. istanbul Mulki Idare Amiri evraki iade edilmeyen kartm sistem iizerinden kapatilmasi
icin iGA Havalimam Isletmesi A.S'ne, kartm teslim ahnmasi icin istanbul Havalimam Sube
Mudurlugune havale eder.
8. iade edilmeyen her bir giris karti icin iGA Havalimam Isletmesi A.S. ucret tarifesi
dogrultusunda islern yapihr.
9. Cahsugi kurum/kurulus ile is iliskisi kesilmeyen fakat izin, askerlik, vb. sebeplerle 30
giinden fazla sure ile havalimamnda gorev yapmayacak olan personellerin giris kartlan ilgili
kurum/kurulus tarafindan muhafaza edilerek bu sure boyunca kullamma kapatilmasi icin resmi
yazi ile iGA Havalimam lsletmesi A.S 'ne bildirilir. ilgili personellerin giris kartlan iGA
tarafindan, yazida belirtilen sure boyunca kullamma kapatihr.
10. ilgili kurum/kurulus yetkilileri tarafmdan cesitli sebeplerle sistem uzerinde pasif hale
getirilen kartlar bes gun icerisinde, basum tamamlanmis ancak ilgili firma tarafmdan 28 giin
icerisinde teslim ahnmamis kartlar ise yirmi sekizinci (28) giiniin dolmasma miiteakip imha
edilir.
11. Islemleri tamarnlanrms ancak 28 gun icerisinde ahnmayip imha edilen kartlarm talep
edilmesi durumunda yeni basvuru yapilmasi gerekmektedir.

Giri~ kartr veya gecici giri~ izin belgesi verilen personelin dikkat edecegi hususlar
Madde (23)
Havalimam giris karti ve gecici giris izin belgesine sahip personel ve sahislar;
1. Sivil havacihk mevzuati, yonerge, guvenlik komisyonu kararlan, kart kullamm ve giivenlik
talimatlan ve Giivenlik Bilinci Egitimlerinde verilen bilgilere uygun hareket etmek zorundadir.
2. istanbul Havalimamnda bulundugu sure icinde kartlan/belgeleri gogus bolgesi iizerinde
fotografi gorulecek sekilde yakalanna, omuz, gogus veya boyun kismma asmak zorundadir.
Kartlar/belgeler bunun dismda gortlnmeyecek bir sekilde vucudun herhangi bir yerine
takilamaz ve asilamaz.
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3. Genel kolluk personeli ve gorevli olduklan alanlarla suurh olmak uzere ozel guvenlik
gorevlilerinin kartlan/izin belgelerini tetkik etmesine, fotograflan ile karsrlastirmasma ve
bolumlerini incelemesine izin vermek ve talep halinde kimlik bilgileri bakirrundan karsilastirma
yapilmak uzere gecerli bir kimlik ibraz etmek zorundadir.
4. Havalimaru giris karti ve gecici giris izin belgesinde belirtilen (izin verilen) bolgelere giris91ki~ yapabilir, izin verilmeyen/kapah olan bolgelere ise gecis yetkisi yoktur.
5. Giris kartim/belgesini gorev harici kullanamaz ve baskasina kullandirmaz. Kartuu/belgesini
baskasina kullandiran personelin kartma el konularak kullaruma kapatihr. Kartmi/belgesini
baskasina kullandiran ve kullanan kisiler hakkinda adli mercilerce kovusturma yapilmak uzere
yasal islem baslatihr, Kovusturmasi devam eden personele havalimaru giris kartmm geri verilip
verilmeyecegi veya iptal edilip edilmeyecegi Mulki Idare Amiri/Guvenlik Komisyonu
kararlarma gore degerlendirilir.
6. Karth gecis turnikelerinden gecis yapan personel, turnike/kapi kapanana kadar noktadan
aynlmaz. Personel turnikenin/kapmm kapandigindan ve arkasmdan baska bir kisinin
gecrnediginden emin olmak zorundadir.
7. Guvenlik kontrol noktalarmda ve istanbul Havalimarunda uygulanan guvenlik kurallarma
harfiyen uymak zorundadir.
8. Cahstiklan bolumlere ozel olarak izin almadan misafir veya ziyaretci kabul edemezler.
9. Supheli salus, paket, bagaj ve kolileri, kart kullammma aykm hareket edenleri, guvenligi
bozucu tuturn ve davramslarda bulunanlan ve kartsiz personeli guvenlik makamlarma
bildirmek zorundadir,
10. Cahsma yaptiklan alanlarda, guvenlik yonunden sakmca olusturabilecek alet ve
malzemeleri kontrolsilz olarak acikta birakmayacaklardir. Bu malzemeler kapah ortamlarda
bulunacak ve basmda bir personel bulundurulacaktir,
11. Apron sahasmda yapacagi cahsrna silresince bagh bulundugu veya refakatci kurumun
tarutma yelegini giymek zorundadir.
12. istanbul Havalimarundaki gorevinden aynlmasi ve/veya kartm gecerlilik silresinin dolmasi
halinde karnru bagh bulundugu kururn veya kurulusa teslim etmek zorundadir. Giris kartlanrun
yonergede belirtilen sureler icerisinde iade edilmesinden ilgili kurum/kurulus sorurnludur.
Giri~ kartlarmm denetimi ve cezalar
Madde (24)
1. Havalimaru giris kartlanrun usulune uygun olarak verilip verilmedigi ve bu yonergede bahsi
gecen hiiktimlere riayet edilip edilmedigi istanbul Havalimaru Mtilki ldare Amiri tarafmdan
gorevlendirecegi kisiler vasitasiyla denetlenir. Yapilan denetirnler sonucunda gerek ilgili
personel ve gerekse sorumlu kurum/kurulus tarafmdan bir usulsuzluk, eksiklik ve yanhslik
yapildigimn tespit edilmesi durumunda idari ve/veya adli islem yapihr. DHMi Genel
Mudurlugt; ve Sivil Havacihk Genel Mudurlugu'nun ilgili mevzuat ve hizmet sozlesmesi
kapsarrundaki haklan sakhdir,
2. Kurum/kurulus ve personellerin sivil havacilik guvenligi mevzuatuu olusturan kanun,
yonetmelik, yonerge, talimat ve prograrnlarda belirtilen kurallara uyup uymadigi ve havalimaru
guvenligini ilgilendiren diger tum hususlarda Mulki Idare Amiri, istanbul Havalimaru Guvenlik
Komisyonu Uyeleri, Egitim Arastirma ve Denetleme Birimi iiyeleri, genel kolluk personeli ve
gorev yaptigr alanla simrli olmak uzere ozel guvenlik personeli kontrol ve denetim yapmaya
yetkilidir.
3. Y apilan kontrol, denetim veya gerceklesen olay sonucunda, sivil havacihk guvenligi
mevzuati kapsammda uyulmasi gereken kurallara uyrnadigi tespit edilen kurum/kurulus ve
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personelleri hakkmda tutanak tutularak resmi yazi ile Mulki Idare Amirligine bildirilir. Mulki
Idare Amiri ilgili kurum/kurulus ve personeller hakkmda, Kabahatler Kanunu, Sivil Havacihk
Genel Mudurlugu Tarafmdan Verilecek ldari Para Cezalan Hakkmda Yonetmelik (SHY-iPC),
Havaalanlan Yer Hizmetleri Yonetmeligi (SHY-22), iGA Havalimaru Isletmesi A.$. Ucret
Tarifleri, iGA Havalimaru Isletmesi A.$. Giris Kartlan Cezalar Metni veya iGA Havalimaru
Isletmesi A.$. ile ilgili sirketler arasmda imzalanan sozlesmeler kapsammda cezai mueyyide
uygulanmasiru isteyebilecegi gibi giris kartlanmn gecici olarak kullanuna kapatilmasi veya
iptal edilmesini de isteyebilir. Kamu personelleri hakkmda Guvenlik Komisyonu ve/veya Miilki
Idare Amiri kararlan dogrultusunda islem yapihr.
4. Her kurum kendi sorumluluk bolgesindeki kartsiz kisileri yetkili mercilere bildirmek ve
gerekli tedbirleri arunda almak ve aldirmakla sorumludur.
5. Mulki idare Amiri sivil havacihk guvenligi mevzuati kapsammda uyulmasi gereken
kurallara uymayan ve ahskanhk hale getiren kurum/kuruluslann ve personellerinin kartlanm
iptal edebilir ve/veya kart sayilanm simrlandirabilir.
6. Yil icerisinde SGK ise giris bildirgesi ibraz ederek kart alan kuruluslardan belirli arahklarla
SGK Hizmet Listesi dokumleri istenir. Sigortah Hizmet Listesi ibraz edilmeyen personellerin
kartlan kullaruma kapatilarak iptal edilir.
7. Mulki Idare Amiri ve/veya Guvenlik Kornisyonu karan ile giris karti iptal edilen
personellere tekrar kart tanzim edilmez.

U cretlendirme
Madde (25) Dairni giris karti (ilk verilis ve yenileme), gecici giris karti, gecici giris izni (salus,
arac ve refakatci personel izni) anzah kart, kayip kart, iade edilmeyen kart ve apron/arac plakasi
ucretleri iGA Havalimam Isletmesi A.$. Ucret Tarifelerindeki usul ve esaslara gore iGA
tarafmdan tahsil edilir.

SEKiZiNCi

BOLUM

Havalimam Ara~ Giri~ Sistemi
Havalimam arae giris sistemi
Madde (26)
1. istanbul Havalimarunda hizmet veren kurum/kuruluslann isletme faaliyetleri nedeniyle
siirekli veya gecici olarak PAT sahalarmda kullanmak istedikleri araclanna iGA Havalimaru
Isletmesi A.$. tarafmdan Apron Plakasi tahsis edilir. Surekli olarak PAT sahalarmda kalacak
motorlu araclara kirmizr renkli, motorsuz araclara mavi renkli hem PAT sahalarmda hem de
Havalimaru disinda kullarulacak araclara siyah renkli daimi apron plakasi tahsis edilecektir.
Ge9ici giris izni alarak PAT sahalarma girisine izin verilen araclara ise yesil renkli Gecici
Apron Plakasi tahsis edilecektir.
2. Dairni Apron Plakasi muracaatlan iGA Havalimaru Isletmesi A.$. 'ne yapihr. Miiracaatlar
Havaalanlan Yer Hizmetleri Yonetmeligi (SHY-22), PAT Sahalan Arac Kullanma Yonergesi
hiikiirnleri, iGA Isletme Hizmetleri A.$. Apron Yonetim Proseduru, PAT sahalanndaki arac
kapasitesi, apron plakasi talep eden kurulusun i~ yogunlugu, plaka talep edilen aracm teknik
ozellikleri vb. kriterleri goz onune almarak iGA tarafmdan degerlendirilir. iGA tarafmdan
apron plakasi verilmesi uygun gorulen araclar hakkmda istanbul Havalimaru Sube
Mudurlugu'nce giivenlik sorgulamasi yapihr. Guvenlik sorgulamasi sonucunda kaydma
rastlarulmayan araclara iGA Havalimaru Isletmesi A.$. tarafmdan apron plakasi tahsis edilir.
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3. Hem PAT sahalarmda hem de havalimam dismda kullarulmasma izin verilen siyah renkli
daimi apron plakasma sahip araclann ruhsat ve plaka bilgileri (apron, trafik) ve hangi apron
giris-cikis kapilanna yetkilendirildigine dair iGA Havalimaru Isletmesi A.S. tarafmdan liste
olusturularak her yd Ocak aymda ve degisikliklerde Miilki ldare Amirinden onay ahrur. Onayh
listeler ilgili Kontrol Noktalarma gonderilir, Bu araclann liman disma cikislan esnasmda araca
tahsisli daimi apron plakasi almarak iGA Havalimaru lsletmesi A.S. tarafmdan kayit altma
aluur, aracm donusunde eslestirme yapilarak daimi apron plakasi geri verilir.
Bu islern yetkili araclann plaka/barkod vb. tarurnaya dayah bir yontem vasitasiyla tespit
edilmesi suretiyle de yapilabilir. Bu durumda apron plakasi teslim alman araca cikis kaydi
dusulmek suretiyle pasif hale getirilir, aracm donusunde ise plaka/barkod vb. tarumaya dayah
sistem vasitasiyla aracm tespit edilmesine muteakip apron plakasi geri verilerek tekrar aktif
hale getirilir.
4. Daimi apron plakasi tahsis edilen kurum/kuruluslara ait araclann bakim-onanm-anza vb.
hallerde liman disma cikmasi gerekiyorsa, ilgili kurum/kurulus tarafmdan istanbul Havalimaru
Arac Bakim Cikis Formu ile iGA Havalimam Isletmesi A.S. miiracaat edilir. iGA tarafmdan
uygun gorulen talepler onay icin Mulki Idare Amirligine gonderilir. Mulki Idare Amiri
tarafmdan onay verilmesine muteakip aracm cikisma ve girisine musaade edilir.
Aracm 900~ ve limana giris islemi havalimaru giris kartma sahip personel tarafmdan
yapilmayacaksa ilgili personel icin aynca gecici giris izni alimr. Arac cekici vasitasiyla
cikanlacak ve tekrar cekici vasitasiyla limana girecekse cekici ve personeli icin aynca gecici
giris izni ahmr,
5. Havalimarunda faaliyet gosteren Kamu Kurumlarmm daimi Apron plakasma haiz
araclanmn tamarm tiim apron kapilanndan giris-cikis iznine sahiptir.
Aprona giris icin daimi apron plakasi verilen araclara aynca iGA Havalimaru Isletmesi A.S.
tarafmdan Arac Tarutim Karn tanzim edilir. Arac tamtim kartmda, kurulusun adi, aracm trafik
plaka numarasi, sase nosu, aracm apron plaka numarasi, arac cinsi-marka-model yili, araclann
giris-cikisa yetkili oldugu apron kapilan ve arac tarutim kartmm gecerlilik suresi olmak
zorundadir. Kartta bu alanlar bulunmak kaydiyla iGA tarafmdan belirlenen tasanm kullamhr
ve kart aracm on cammda siirekli gorulebilecek bir yerinde tasimr. Apron plakasma haiz
motorlu baska bir arac yardumyla cekilen araclar icin arac tarutim karti tanzim edilmez.
6. Arac tarutim kartlanrun gecerlilik siiresi verildigi yilm 31 Aralik tarihine kadardrr. Daimi
apron plakalanrun temdidi (yenileme) esnasmda gecerlilik suresi dolan arac tarutim kartlarmm
da sure uzatimi yapihr. Stire uzatimi kartm uzerinde bulunan ve kartm gecerli oldugu yili
gosteren isaretcilerin (hologram, stiker vb.) degismesi ve/veya yenilenmesi yontemi ile
yapilacaksa yeni kart tanzim edilmez. Ancak arac tamtim karti uzerinde gecerlilik siiresi
yaziyorsa siiresi gecen kartlar teslim almarak yeni arac tarunm karti tanzim edilir. Teslim alman
ve teslim edilen yeni kartlar kayit altma ahmr.
7. Arac tamtim kartlarmm kaybolmasi, cahnmasi vb. durumlarda ilgili kurum/kurulus
tarafmdan iGA Havalimaru Isletmesi AS'ne yazih olarak miiracaat edilir.
8. Gecici arac giris-cikis izni miiracaatlan ve uygulamalar yonergenin ilgili maddelerinde
belirtilen hukumlere gore yapihr.
9. Hava tarafma ve hava tarafmdan kara tarafma giris-cikis yapan turn araclar, araclann giris
cikislanm saglayan daimi kartli personel veya gecici giris izni ile giris yapan kisilerin bilgileri
ile giris-cikis tarihleri kayit altma aluur.
10. Apron plakasi ahnnus aracm gecerlilik siiresi devam ederken, belirli nedenler ile baska bir
arac ile degistirilmesi halinde yeni arac icin yonergenin 26. Maddesi ile belirtilen htiktimler
dogrultusunda islem yapihr,
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11. Apron plakasi ve Ge9ici arac giris izni basvurulan iGA Havalimam Isletmesi
Tarifleri usul ve esaslarma gore ucretlendirilir.

A.S.

Ucret

DOKUZUNCU BOLUM
Karth Ge~i~ Kontrol Sistemi (KGKS) ve Biyometrik Sistem

Karth Ge~i~ Kontrol Sistemi (KGKS)
Madde (27)
1. Havalimam giris karti ve gecici giris izin belgesi duzenlenen sahislann kontrollu bir sekilde
guvenlik tahditli alanlara gecisini saglamak amaciyla iGA tarafmdan karth gecis kontrol sistemi
ihdas edilir. Bu sistem sivil havacihk guvenligini saglamak amaciyla, hava tarafi ve hassas
tesislerin guvenliginin saglanmasma yonelik cesitli kapilardan (turnike, <loner kapi, kayar kapi,
mevcut kapiya kilit sistemi vb.) olusur ve personele yonelik kesintisiz kayrt (giris-cikis kaydi)
esasma dayamr.
2. Sistem kartuu okutan personelin sadece yetkili oldugu alanlarda gecisine izin verirken
yetkisi olmadigi alanlarda ise gecisine izin vermeyecek ve personel kartim okuttugu esnada
fotografi ekrana getirerek guvenlik personelinin eslestirme yapmasma irnkan verecek sekilde
tasarlanrrus olmahdrr.
3. Karth gecis sistemine oncelikle havalimam giris karti okutulacak, KGKS tarafmdan gecis
yetkisinin teyit edilmesi dururnunda ilgili personel tarafmdan Biyometrik veri okutulacaktir.
Kart ve Biyometrik verilen eslesmesi ve gecis yetkisinin teyit edilmesi dururnunda KGKS
tarafmdan ilgili personelin gecisine musaade edilecektir. Gecici giris izin belgesi kullarucilan
sade gecici giris izin belgesini okutarak gecis yapacaktrr.
4. Karth Gecis Kontrol Sistemindeki kayitlar asgari 5 yil saklamr.

Biyometrik sistem
Madde (28) istanbul Havalimamnda kullamlacak olan Biyometrik sisteme dair uygulama
esaslan Mulki Idare Amiri tarafmdan yaymlanan Biyometrik Sistem Uygulama Talimati
dogrultusunda yurutulecektir.

ONUNCU BOLUM
Yiiriirliik, Yiiriitme ve Sorumluluk

Yiiriirliik
Madde (29)
1. Bu yonerge ii Valisi tarafmdan onaylanmasma miiteakip yururluge girer.
2. Yonergenin onaylanmasma muteakip 15 gun icerisinde istanbul Havalimam Mulki Idare
Amirligi ve iGA Isletme Hizmetleri A.S. tarafmdan resmi internet sitesinde yaymlamr.

Yiiriitme ve sorumluluk
Madde (30) Kurum/kuruluslar yonergede kendilerine yiiklenen gorevlerden sorumludur. Bu
yonerge ii Valisi tarafmdan yurutulur.
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EKLER:
(1) istanbul Havalimaru Kart Kullarum
(2) Refakatci Personel Taahhut Beyaru
(3) Form - (1-A) : istanbul Havalimaru
(4) Form - (1-B): istanbuI Havalimaru
(5) Form - (2-A): istanbul Havalimaru
(6) Form - (2-B): istanbuI Havalimam
(7) Form - (3-A) : istanbul Havalimam
(8) Form-(3-B): istanbul Havalimam
(9) Form - (4)
: istanbul Havalimam
(10) Form - (5) : istanbul Havalimam
(11) Form - (6) : istanbul Havalimam
(12) Form - (7) : istanbul Havalimam

ve Guvenlik Taliman
Kart Talep Formu-Kamu Kurumlan
Kart Talep Formu-Ozel Kuruluslar
Giris Kartlan Bilgi Formu- Kamu Kurumlan
Giris Kartlan Bilgi Formu-Ozel Kuruluslar
Kart Yenileme Talep Formu-Kamu Kurumlan
Kart Yenileme Talep Formu-Ozel Kuruluslar
Ge<;ici Giris izni Talep Formu
Gecici Arac Giris izni Talep Formu
Arac Bakim Cikis Formu
Refakatci Personel izin Formu

(10) Bolum ve (30) madde ve on iki (12) ek 'den olusan istanbul Havalimam Giris Kartlan
Yonergesinin tasdikini olurlanmza arz ederim.

t.~·

Vali Y ardimcisi
Mulki idare Amiri

OLUR
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