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T.C. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

HAVA KARGO İÇ HAT GEÇİŞ TALİMATI     

SHT 17-4 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde l- (1)Bu Talimatın amacı, hava yolu ile taşınacak iç hat kargoların 

havaalanlarına giriş ve çıkışlarını düzenlemek ve iç hat kargo geçiş, denetim ve depolama hizmeti 

verecek kuruluşların  uygulayacağı güvenlik tedbirleri ve prosedürlerini belirlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- (1)Bu Talimat; Hava Kargo Acentelerini, Hava Kargo Taşıyıcılarını, Yer Hizmet 

Kuruluşlarını, Havaalanı işleticilerini ve İç Hat Kargo Geçiş, Denetim ve Depolama Hizmeti 

Kuruluşlarını kapsar. 

 

Hukuki Dayanak 

Madde 3- (1)Bu Talimat aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır,  

a) Ulaştırma Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri hakkında yayınlanan 3348 sayılı Kanun, 

b) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 

c) 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri kanun,  

d) MSHGP 7.Baskısı, 

e) SHY - 22  Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği, 

f) SHT-150.11 Hava Kargo Acentelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları talimatı, 

g) SHT- 17.2 Güvenlik Eğitim Talimatı,  

h) ICAO Ek-17, 

i) ECAC Doküman-30  

j) ICAO Doküman- 8973 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu Talimatta yer alan ; 

 

a) “İç Hat Kargo Geçiş, Denetim ve Depolama Hizmeti veren Yetkili Kuruluş” İç hat 

kargo geçiş, denetim ve depolama hizmeti vermek üzere havaalanı işleticisi tarafından 

yetkilendirilmiş kuruluşu, 

b) “İç Hat Kargo Geçiş, Denetim ve Depolama  Hizmeti: Hava yolu ile taşınacak 

kargoların yetkili hava kargo acentelerinden alınarak kara tarafından  gerekli denetimleri  

yapılarak hava tarafına geçişi,  depolanması  ve teslimi hizmetinin  veya hava yolu ile 

gelen kargoların hava tarafından kara tarafına  kontrollü geçişi veya depolama hizmetinin 
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sağlanması, 

c) "Bakanlık" : Ulaştırma Bakanlığını, 

ç)          "SHGM"     : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü, 

d) "DHMİ"      : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü, 

e) "Yer Hizmetleri   Kuruluşu"   :   Bu   Talimat   hükümlerine   uygun   olarak 

havaalanlarında yer hizmetleri yapmak üzere SHY - 22 ye göre Çalışma Ruhsatı 

alan özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşları, 

f) "Hava Taşıyıcısı" : Yerli ve yabancı tüm hava taşımacılığı yapan işletmeleri, 

g) "Yerli Hava Taşıyıcısı" : 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu kanuna 

ilişkin olarak çıkarılan yönetmeliklerde istenen şartlan sağlayarak Ulaştırma 

Bakanlığı'ndan İşletme Ruhsatı almış bulunan işletmecileri, 

h) "Yabancı Hava Taşıyıcısı"   :   ICAO üyesi herhangi bir yabancı devlet otoritesinden 

İşletme Ruhsatı almış bulunan işletmecileri, 

i) "PAT Sahaları" : Hava araçları ve bunların faaliyetleri ile ilgili araç ve gereçlerin hareket 

ve park edilmesinde kullanılan asfalt, beton ve toprak yapıdaki pist, apron ve taksi yolları 

ile yakın çevresini, 

ı)        Hizmet Sözleşmesi" : Havaalanlarında yer hizmeti yapan yer hizmetleri kuruluşları ile          

 havaalanlarının İşletmeciliğini yürüten işletmeci arasındaki ilişkileri ve karşılıklı hak ve 

 yükümlülükleri ile bu talimatta belirlenen kurallara aykırı davranışların cezai müeyyidelerini 

 düzenleyen standart sözleşmeyi, 

j) "Kargo" : Mektup, erzak ve eşlik edilen ya da yanlışlıkla konulmuş bagaj  dışında 

uçakta taşınan herhangi bir malı, 

k) Kargo Acentesi " : Bir havayoluyla kargo taşıma işi yapan işletici ile iş yapan ve kargo, 

kurye ve ekspres koliler konusunda ilgili makam tarafından kabul edilen   ve   istenen   

güvenlik   kontrollerini   sağlayan,   Sivil   Havacılık   Genel Müdürlüğünce  

yetkilendirilmiş  ruhsatlı  bir acente,  nakliyeci  veya diğer bir kuruluşu, 

l) "Kargo Geçiş Noktası "; Kargoların hava alanlarına giriş ve çıkışlarının yapıldığı Güvenlik 

Komisyonlarınca belirlenmiş kontrol noktalarını, 
       l )    ‘’ Havaalanı İşleticisi ‘’ ;  Havaalanı işletiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları ile 
         özel tüzel kişileri, 

 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

 Uygulama ve Genel Esaslar  

 

Hava Kargo Geçiş Denetim Ve Depolama Tesisleri  

Madde 5- (1) Havaalanlarında,  giden iç hat kargonun Milli Sivil Havacılık Güvenlik 

Programında belirlenen güvenlik taramalarına tabii tutulması ve gerekli kayıtların tutulması için 

yeterli güvenlik cihazları ile donatılmış geçiş noktaları tesis edilir. Söz konusu tesisler hava tarafı 

kara tarafı sınırında olacaktır. 

(2) Geçiş noktalarının güvenlik cihazları ile donatılmasından havaalanı işleticileri sorumludur. 

.  

Madde 6-  (1)Hava kargo geçiş denetim ve depolama tesislerinde görev alacak personel Milli 

Sivil Havacılık Güvenlik eğitim programı ile Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon 



 3 

Talimatı (SHT-17.2) gerekliliklerine uygun eğitimleri alacaktır.  

 

Madde 7 – (1)Tesislerde kara tarafından hava tarafına yetkisiz geçişleri engellemek üzere 

fiziki engeller oluşturulur. 

(2) İç hat kargo geçiş noktalarında hem personel hem de kargoların taranabilmesi için yeterli 

büyüklük ve teknik özellikte tarama cihazı bulundurulacaktır. İç hat kargo geçiş noktalarında 

çalışan tüm personel her giriş ve çıkışında tekrar taramadan geçirilecektir ve tarama kayıtları en az 

1 ay saklanacaktır.  

 

İç Hat Kargo Prosedürleri 

Madde 8 – (1)Giden Kargo iç hat kargo geçiş hizmetini veren yetkili kuruluş tarafından;  

a) Sadece SHGM tarafından yetkilendirilmiş kargo acentelerinden kargo kabulü yapılır.  

b) Kargo kayıt altına alınır; 

c) Gerekli güvenlik kontrollerinden geçirilir.  

d) Kontrol edildiğine dair etiket yapıştırılır.  

e) Kontrolden geçmiş ve geçmemiş kargoların karışması önlenir, 

f) Kontrolden geçmiş kargolar yetkisiz erişimlere karşı korunur.  

g) Kontrolden geçmiş kargo uçağa yüklenmek üzere yer hizmet şirketine teslim edilir.  

 

Madde 9 – (1) Gelen Kargo iç hat kargo geçiş hizmetini veren yetkili kuruluş tarafından ;  

a) Yer hizmeti kuruluşu tarafından uçaktan indirilen kargo yer hizmeti şirketinden kayıt karşılığı kabul 

alınır . 

b) Belge kontrolleri, fiziki kontroller yapılır ve hasarsızlık durumu kontrol edilir.  

c) Kargo acentelerine teslim edilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yükümlülükler ve Cezai Sorumluluklar  

 

Yükümlülükler 

Madde 10 – (1)Havayolu ile taşınacak iç hat kargoların havaalanına girişinde; kabulünden ve 

kayıt altına alınmasından, güvenlik kontrollerinin yapılmasından, uçağa yükleninceye kadar ve uçaktan 

alınıp havaalanı çıkış kapısından çıkışına kadar tüm güvenlik tedbirlerinin alınmasından havaalanı 

işleticileri  sorumlu olup; bu konuda gerek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gerekse Mülki İdare 

Amirliği tarafından verilecek emir ve talimatlara uymakla yükümlüdürler. 

 

Madde 11- (1)Havaalanı işleticisi, havaalanlarına gelen ve havaalanlarından giden iç hat 

kargonun, sadece belirlenmiş noktalarda kara tarafından hava tarafına ve hava tarafından kara tarafına 

geçirilmesini sağlayacaktır. Havaalanı işleticisi bu hizmeti kendisi verebileceği gibi sorumluluk kendisinde 

kalmak kaydıyla başka kurum veya kuruluşlara sözleşme yapmak suretiyle bu hizmeti gördürebilir. 

(2) Havaalanı işleticisi bu hizmeti kendisi vermek yerine başka bir kurum veya kuruluşa 

gördürecek ise söz konusu kurum veya kuruluşun SHGM’ den iç hat kargo geçiş ruhsatı alması 
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zorunludur.  

 

Madde - 12  (1) Bu Talimatta belirtilen hava kargo geçiş noktalarındaki hizmetin mevzuata 

uygun olarak yürütülmesinden, havaalanı işleticileri ve havaalanı güvenlik komisyonları sorumludurlar. 

 

Cezaî Sorumluluklar 

Madde -13 (1)  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde yasal mevzuata 

aykırı hareket edenlere 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 143 ‘ üncü maddesinde belirlenen 

yaptırımlar uygulanır. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde verilen hizmetin standartlara 

uygun olmaması durumunda iç hat kargo geçiş hizmeti veren kuruluşa düzeltici işlemleri gösteren bir 

plan sunmak ve düzeltici önlemlerin almak üzere 15- 30 gün arasında süre verilir. Bu süre sonunda 

standartlara uygunluk sağlanmamışsa 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 143 ‘ üncü maddesinde 

belirlenen yaptırımlar uygulanır. 

                                                                                                                                                                                                                                  

Yürürlük 

Madde - 14 (1)Bu Talimat yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girer. Havaalanı işleticileri 

bu tarihten itibaren 6 ay içerisinde kargo geçiş noktalarını bu Talimata uygun hale getirmek zorundadır. 

 

Yürütme 

Madde - 15 (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür. 


