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1999 SİVİL HAVAALANLARINDA KONTROL,
GÜVENLİK VE DENETİMİN SAĞLANMASI TÜZÜĞÜ

(10.5.1999 – R.G. 59 – EK III – A.E. 259 Sayılı Tüzük)

HAVAALANLARI YASASI

(Fasıl 300 ve 39/2008 Sayılı Yasalar)

Madde 4 Uyarınca Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Fasıl 300 Havaalanları Yasasının 4.
Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa İsim 1- Bu Tüzük, “1999 Sivil Havaalanlarında Kontrol, Güvenlik ve Denetimin
Sağlanması Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Amaç 2- Bu Tüzük, sivil havaalanlarında kontrol, güvenlik ve denetimin sağlanması ve
bu görev ve hizmetlerin düzenli, sürekli ve etkin bir biçimde yerine getirilmesi,
sivil havaalanlarında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Sivil
Havacılık Konferansı (ECAC) tarafından belirlenen güvenlik önlemlerinin
alınması, sivil havaalanlarındaki görevli kuruluşlar arasında koordinasyon ve
işbirliğinin sağlanmasında ilgili otoritelerin görev, yetki ve sorumluluklarının
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam 3- Bu Tüzük, sivil havaalanlarında genel güvenliğin sağlanmasını, buralara giriş
çıkışların düzenlenmesini, görevli kuruluşların teknik nitelikteki hizmetlerinin
denetimini, bunlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasını, ilgili
otoritelerin bu konulardaki görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Tanımlar 4- Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Sivil Havaalanı”; karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için
özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının
karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına, verilmesine elverişli tesisler bulunan
yerleri;
“Bakanlık”; sivil havaalanlarında görev yapan kamu kurum ve kuruluşların bağlı
bulunduğu Bakanlık ve/veya ilgili bulunduğu Bakanlığı;
“Daire”; Sivil Havacılık Dairesini;
“Müdür”; Sivil Havacılık Dairesi Müdürünü;
“(ICAO)”; Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü; ve
“(ECAC)”; Avrupa Sivil Havacılık Konferansı’nı;
anlatır.

Sivil Havacılık
Dairesi
Müdürünün
Görev Yetki ve
Sorumlulukları

5- Sivil Havacılık Dairesi Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları;
Sivil Havacılık Dairesi Müdürü, bu Tüzük kapsamına giren yerlerdeki

kuruluşların teknik nitelikteki hizmetleri ile ticari faaliyetleri dışındaki görev ve
hizmetlerinin Tüzükte öngörülen biçim ve ölçüde yerine getirilmesi amacıyla;
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(1) Hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi için görevli
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve denetlemek,
(2) Sivil havaalanlarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, özel ve genel
kolluk kuvvetlerinin tam bir işbirliği halinde çalışmalarının temin edilmesi ve
uygulamaların denetlenmesi ile ilgili olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na
görüş ve önerilerde bulunmak,
(3) Sivil havaalanlarında giriş ve çıkışların düzenli bir şekilde yapılmasını
sağlamak, yolcu ve eşya trafiğinin güven içinde yürütülmesi amacıyla gerekli
önlemleri almak, aldırmak ve denetlemek,
(4) (ICAO) ve (ECAC) tarafından belirlenen güvenlik önlemleri başta olmak
üzere, Türkiye’nin katıldığı uluslararası sivil havacılıkla ilgili sözleşmelerle, ikili
hava ulaştırma anlaşmaları ve uluslararası diğer anlaşma ve belgelerin gereklerini
takip etmek,
(5) Genel güvenlik, sivil havacılıkla ilgili mevzuat ile Başbakanlık, bakanlık
genelgeleri ve güvenlik talimatları, yetkili kurumların düzenlediği teftiş, inceleme
ve değerlendirme raporlarında belirtilen eksiklik ve önerileri değerlendirmek ve
izlemek,
(6) Basın ve yayın kuruluşları ile ilişkileri, hizmet gerekleri ve genel güvenlik
ilkeleri çerçevesinde belli esaslara bağlamak,
(7) Uluslararası nitelikteki kuruluşları temsil eden kişi ve kuruluşların hava
alanlarındaki temas ve incelemelerini; güvenlik, verimlilik ve karşılıklılık
çerçevesinde takip etmek,
(8) Protokol kurallarının ve karşılama ve uğurlamaların güvenlik içinde
yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili birimlerle işbirliği yapmak,
(9) Resmi ve özel kuruluşlara bağlı personelin uluslararası standartlara uygun
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve Milli Sivil Havacılık Güvenliği
Eğitim Programında belirtilen eğitimlerini sağlamak,
(10) Sivil havaalanlarında meydana gelecek muhtemel olaylara karşı acil durum
planı ile yangın-kaza-kırımlara karşı yapılacak işlemlere dair yönerge ve
talimatları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordine ederek hazırlatmak ve
bunların yürürlüğünü takip etmekle,
görevli yetkili ve sorumludur.

Güvenlik
Kuvvetleri
Komutanlığının
görev yetki ve
sorumlulukları

6- Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın görev yetki ve sorumlulukları:
Sivil Havaalanlarında;
(1) Gerekli güvenlik önlemlerini almak, özel ve genel kolluk kuvvetlerinin tam
bir işbirliği halinde çalışmalarını temin etmek ve uygulamaları denetlemek,
(2) Can ve mal güvenliğini sağlamak, muhtemel yasa dışı eylemlere karşı gerekli
tertip ve tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek,
(3) Güvenlik talimatı, muhtemel hareket tarzı planı ve yasadışı müdahale
eylemlerine karşı yapılacak işlemler, yönerge ve talimatları ilgili kamu kurum ve
kuruluşlar ile koordine ederek hazırlamak ve bunların yürürlüğünü takip etmek.
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Havaalanı Giriş
Kartları

7- Sivil havaalanlarında görevli, resmi ve özel kuruluşlara bağlı tüm personel ile
araçlar için verilecek giriş kartları 1996 Havaalanları (Yer Hizmetleri ve
Terminal Hizmetleri Ücretleri) Tüzüğü hükümlerine göre Sivil Havacılık Dairesi
Müdürlüğü’nce verilir.

Arama Yetkisi 8- Polis Genel Müdürlüğü, genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından gerekli
gördüğü hallerde; sivil hava alanlarında yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde
binaları, uçakları, helikopterleri, giren çıkan yolcular ile buralarda görevli kamu
ve özel kuruluşların tüm personelinin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını aramaya
yetkilidir. Bu aramada gümrük mevzuatı ile ilgili mühürlerin sökülmesi
gerekiyorsa ilgili kuruluşların da katılımı sağlanır.

Haber İletme ve
Yardımlaşma

9- Gerekli tedbirlerin zamanında alınması amacıyle, sivil havacılık görevlileri,
gümrük ve diğer kamu ve özel kuruluşlar elde ettikleri bilgileri kendi görev
alanında değerlendirerek gereğini yapmakla birlikte, havaalanı güvenlik amirine
hemen iletmek ve alacaklarını talimata göre hareket etmekle yükümlüdür.

Güvenlik
Tedbirleri

10- Sivil Havacılık Dairesi Müdürü, kamu ve özel sektöre ait havaalanlarında
(ICAO) ve (ECAC) tarafından belirlenen güvenlik önlemlerinin alınması,
havaalanlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması, yolcu ve eşya trafiğinin
güvenlik içinde yürütülmesi, yasadışı müdahale, yangın ve diğer tehlikelere karşı
korunması amacıyla gerekli tedbirleri alır, aldırır ve denetler.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü bu görevin yerine getirilmesinde, Maliye,
Sağlık, Ulaştırma ve Turizm işlerinden sorumlu Bakanlıklar ile Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı’na gereken desteği sağlar ve işbirliğinde bulunur.

Sivil Havacılık
Güvenlik Kurulu

11- Ülke genelinde kamu ve özel sektöre ait sivil havaalanlarında güvenlik
politikası, alınması gerekli tedbirler ile milli ve milletlerarası güvenlik politika ve
programlarını görüşmek, oluşturmak ve ilgili makamlardan intikal eden sorunları
görüşmek ve çözümlemek amacıyla Ulaştırma işlerinden sorumlu Bakanlık
Müsteşarı başkanlığında, Turizm işlerinden sorumlu Bakanlık Müsteşarı,
İçişlerinden sorumlu Bakanlık Müsteşarı, Maliye işlerinde sorumlu Bakanlık
Müsteşarı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi, Sivil Havacılık Dairesi
Müdürü ve Polis Genel Müdürü veya temsilcisinin katılımıyla “Sivil Havacılık
Güvenlik Kurulu” oluşturulur. Kurul 2 ayda bir veya gerekli hallerde daha sık
toplanır.

Kurul’a gerektiğinde konuyla ilgili kamu ve özel kuruluş temsilcileri
çağrılabilir. Kurul’un sekreterya hizmetleri Ulaştırma işlerinden sorumlu
Bakanlık tarafından yerine getirilir. Kurul’da alınan kararlar Başbakanlık ile
yukarıda temsilcileri belirtilen ilgili kuruluşlara gönderilir. Tespit edilen eksiklik
ve aksaklıklar ivedilikle giderilir.

Havaalanı
Güvenlik
Komisyonu

12- Sivil Havaalanlarında güvenlik tedbir ve tertiplerinin geliştirilmesi ve
uygulanması; yürütülen güvenlik eğitim ve denetim hizmetleri ile ilgili uygulanan
tedbirleri, görülen aksaklık ve eksiklikleri görüşmek üzere Sivil Havacılık Dairesi
Müdürü başkanlığında Sivil Havacılık Dairesi İşletme Şube Amiri, Gümrük Şube
Amiri, Polis Genel Müdürlüğü Havaalanı Güvenlik Amiri ve gerektiğinde
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisinin katılımı ile “Havaalanı Güvenlik
Komisyonu” oluşturulur. Kurul her ay toplanır. Sekreterya görevi, Sivil Havacılık
Dairesi Müdürlüğü’nce yerine getirilir.
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Acil durumlarda bu Komisyon Havaalanı Kriz Yönetim Merkezi olarak da
görev yapar. Gerektiğinde konuyla ilgili kamu ve özel kuruluş temsilcileri
komisyona çağrılır.

Toplantı da alınan kararlar, görülen eksiklik ve aksaklıklar ilgili kuruluşlara
bildirilir ve kuruluşlar gereğini ivedilikle yerine getirirler.

Kriz Komitesi 13- Havaalanı kriz yönetim merkezinin uyarısı ile sivil hava güvenliğinin tehlike
altında bulunduğu durumlarda Başbakanın başkanlığında Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma işlerinden sorumlu Bakan,
İçişlerinden sorumlu Bakan, Ulaştırma işlerinden sorumlu Bakan ve Güvenlik
Kuvvetleri Komutanı’nın katılımıyla Kriz Komitesi oluşturulur.

Güvenlik
Kuvvetlerinin
Koordinasyonu

14- Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, havaalanlarında güvenlik görev ve
sorumluluğunu, Polis Genel Müdürlüğü personeli genel kolluk kuvvetleri ve özel
güvenlik teşkilatıyla yerine getirir.

Havaalanları
Güvenliği

15- Sivil havaalanlarında kanun dışı eylemlere karşı, yolcuların, mürettebatın, yer
personelinin ve halkın güvenliği için alınacak tedbirler, hizmetlerin düzen içinde
ve süratle yürütülmesine engel olmayacak şekilde düzenlenir.

Alınacak güvenlik tertip ve tedbirleri (ICAO) ve (ECAC) tarafından
belirlenen standartlar çerçevesinde her havaalanının mahalli şartlarına ve eldeki
imkanlara göre, maksadı en iyi sağlayacak şekilde düzenlenir ve geliştirilir.

Yolcuların, bagajların, yolcu beraberindeki eşyaların kontrol ve denetiminden
geçirilmesini sağlayacak, silah, patlayıcı madde ve uçak için tehlike arzeden
maddelerin havaalanı sınırları içerisine ve uçağa girişini önleyecek, caydıracak,
muhtemel saldırıyı uçağa ulaşmadan ortaya çıkaracak tedbirler alınır.

Havayoluyla, paket, yük ve kargo nakleden posta idareleri, kargo şirketleri ve
ilgili kuruluşlar; patlayıcı madde, silah ve uçuş güvenliğini tehlikeye düşürecek
maddelerin, eşya ve paketlerin uçaklara yüklenmesine ve girmesine meydan
vermeyecek tedbirleri alırlar.

Muayene ve
Kontrol Usulleri

16- Yolcuların ve kabin bagajlarının kargo, posta paketi ve uçağa verilen yüklerin
kontrolünde; metal, el ve kapı dedektörleri, röntgen cihazları, düşük basınçlı
hücre, koklama dedektörleri (patlayıcı, uyuşturucu) ve köpek kullanılır.
Gerektiğinde paketler açtırılarak elle arama yapılır veya 24 saat beklemeye alınır.
Gerekli görüldüğünde uçak başında sahiplerince gösterilmesi sağlanır. Sahipsiz
bagajlar uçağa alınmaz.

Arama için kullanılan teknik ve elektronik cihazların temini, bagaj, paket ve
kargoları kabul eden kuruluşlara aittir.

Uçağa Geçiş
Kontrolleri

17- Uçağa biniş kartı ile uçağa binen yolcu sayısı arasında mutabakat sağlanır.
Terminal ve uçağa giriş kontrollerinde kuyruk teşkiline, yolcuların rahat ve
huzurunun gereksiz yere bozulmasına meydan vermeyecek tedbirler alınır.

Transit ve transfer yolcular ile bunların bagajlarının diğerleri ile karışmaması
için ilgili yer hizmetleri kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınır.
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Güvenliğin gerektirdiği ve benzeri acil hallerde yolcuların bagajları ile uçağı
boşaltmaları ve uçağın aranması istenebilir. Bu arama, uçak mürettebatı ve bir
pilot eşliğinde yapılır. Uçakta kalan yolcuların eşyalarını belirlemeleri istenir.
Mevcut olmayan yolculara ait eşyalar uçaktan indirilir ve aramaya tabi tutulur.
Uçaklara yüklenen uçuş döküman çantaları, ikram malzemeleri ve uçakta
yolculara satılmak üzere alınmış olan gümrüksüz maddeler hazırlanma ve uçağa
giriş safhasında güvenlik kontrolünden geçirilir. Yetkisiz kişilerin bagajlara ve
kargo maddelerine ulaşmasına ve sabotaj yapmaya yönelik düzenlerin
yerleştirilmesine imkan vermeyecek tedbirler alınır.

Güvenlikle İlgili
Diğer Hususlar

18- Havaalanlarının karaya ve havaya dönük bölümlerinde güvenlik, Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sağlanır. Ancak havaya dönük bölümlerinde
uçuş güvenliği (ICOA) ve (ECAC) kurallarına göre uçuş tarifeleri, slot
uygulamaları, havaalanlarında zorunlu tadilat ve düzenlemelerin yapılmasına
fiziki engellerin tesisi, diğer engeller ile yetkisiz kişilerin geçişini önleyecek
tesislerin yapılması Ulaştırma işlerinden sorumlu Bakanlık tarafından yerine
getirilir.

Uçak Güvenliği 19- Uçakların güvenliğinde temel sorumluluk işletmeciye aittir. Yetkisiz kişilerin
uçağa yaklaşmasını önleyecek tedbirler ise ilgili güvenlik birimlerince alınır.

Uçaklar, patlayıcı madde yerleştirilmesi ihtimaline karşı, yetkili teknisyenler,
patlayıcı uzmanları veya uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi veren kuruluşlar
tarafından uygun zamanlarda önceden hazırlanmış kontrol listelerine göre
aramaya tabi tutulur.

Uçak park yerleri aydınlatılır, mümkünse kapalı devre TV sistemi ile
gözetlemeye alınır.

VIP Salonları 20- VIP salonlarına, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen esaslara uymayan
kişilerin alınması önlenir. Buradan faydalananlar ve bagajları teknik cihazlarla
kontrol edilir. Üzerinde silah bulunanların silahlarını inişte almak üzere
görevlilere teslim etmeleri zorunludur.

Karşılayıcı ve
Uğurlayıcılar

21- Karşılayıcı ve uğurlayıcıların terminale alınmaması esastır. Ancak karşılayıcı
ve uğurlayıcılar gerekli kontroller yapılmak kaydıyla terminalin karşılayıcı ve
uğurlayıcı bölümlerine alınabilirler.

Görevlilerin dışında karşılayıcı ve uğurlayıcıların aprona geçmesi kesinlikle
önlenir.

Alınan
Tedbirlerin
Denetimi

22- Havaalanlarında alınan tüm tertip ve tedbirler (ICAO) ve (ECAC) kural ve
standartlarına uygun olarak yerine getirilir.

Bu kurallara uyulup uyulmadığı, Ulaştırma işlerinden sorumlu Bakanlık ile
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca denetlenir.

Güvenlik Eğitim
Araştırma ve
Denetleme
Birimi

23- Sivil Havaalanlarında görev yapan güvenlik personeli başta olmak üzere
havaalanlarındaki kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda görev yapan
her seviyedeki personelin (ICAO) ve (ECAC) ile Milli Sivil Havacılık Eğitim
Programının öngördüğü standartlarda eğitimlerini sağlamak, havaalanlarında
alınan güvenlik tertip ve tedbirlerini denetlemek, araştırmak ve geliştirmek üzere
Sivil Havacılık Dairesine bağlı Güvenlik, Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi
oluşturulur.
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Güvenlik, Eğitim, Araştırma ve Denetleme Biriminde Sivil Havacılık Dairesi
Müdürlüğü, Gümrük Dairesi Müdürlüğü ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından
yeteri kadar uzman görevlendirilir. Gerektiği hallerde diğer kamu ve özel sektöre
ait kuruluşlardan temsilci görevlendirilebilir.

Ulaştırma
İşlerinden
Sorumlu
Bakanlığın
Yönerge
Çıkarma Yetkisi

24- Ulaştırma İşlerinden Sorumlu Bakanlık Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın
görüşünü almak suretiyle Güvenlik, Eğitim, Araştırma ve Denetleme ile ilgili
usul ve esasların saptanması amacıyla yönerge veya yönergeler çıkarabilir.

Yürütme Yetkisi 25- Bu Tüzük, Ulaştırma işlerinden sorumlu Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş 26- Bu Tüzük, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.


