ATATÜRK HAVALİMANI GİRİŞ KARTLARI YÖNERGESİ EK-1

ATATÜRK HAVALİMANI KART KULLANIM VE GÜVENLİK TALİMATI
TALİMAT:
1. Atatürk Havalimanı sınırları dâhilinde adına Giriş Kartı tanzim edilmiş, Geçici Giriş İzni ve/veya Refakatçi Personel Giriş İzni
alınmış herkes Yönerge hükümlerine, Güvenlik Komisyonu Kararlarına ve Atatürk Havalimanı Kart kullanım ve Güvenlik Talimatlara
uygun hareket etmek zorundadır. Bu kişilere havalimanında uygulanan güvenlik kuralları ile ilgili eğitimin aldırılması ve/veya bu
talimatın tebliğ edilmesinden bağlı bulundukları (izin alan/kart çıkartan) kurum/kuruluşlar sorumludur. Bu kişilerin kurallara
uymaması durumunda kişilerle birlikte bağlı bulundukları kurum/kuruluşlar sorumlu tutulacak ve işlem yapılacaktır.
2. Adına kart tanzim edilmiş personel; Atatürk Havalimanında bulunduğu süre içinde kartları göğüs bölgesi üzerinde fotoğrafı
görülecek şekilde yakalarına, omuz, göğüs veya boyun kısmına asmak zorundadır. Kartlar bunun dışında görünmeyecek bir şekilde
vücudun herhangi bir yerine takılamaz ve asılamaz.
3. Adına Giriş Kartı tanzim edilmiş, Geçici Giriş İzni ve/veya Refakatçi Personel Giriş İzni alınmış herkes, Güvenlik görevlilerinin
kartları/izin belgelerini tetkik etmesine, fotoğrafları ile karşılaştırmasına ve bölümlerini incelemesine izin vermek zorundadır.
Güvenlik görevlilerinin talebi halinde kimlik bilgileri bakımından karşılaştırma yapılmak üzere geçerli bir kimlik ibraz etmek
zorundadır.
4. Adına Giriş Kartı tanzim edilmiş, Geçici Giriş İzni ve/veya Refakatçi Personel Giriş İzni alınmış herkes, giriş kartı ve/veya izin
belgesinde belirtilen (izin verilen) bölgelere giriş-çıkış yapabilir, izin verilmeyen/kapalı olan bölgelere ise geçiş yetkisi yoktur.
5. Yüksek risk veya özel bir tehdit durumunda giriş kartlarının yerine günlük olarak kullanılacak bröve veya kartlar güvenlik
makamlarınca verilebilir.
6. Adına kart tanzim edilmiş personel giriş kartını görev harici kullanamaz ve başkasına kullandırmaz.
7. Kart taşıyıcıları çalıştıkları bölümlere özel olarak izin almadan misafir veya ziyaretçi kabul edemezler.
8. Atatürk Havalimanı sınırları içerisinde sadece bu yönergede bahsi geçen giriş kartları ve izin belgeleri geçerlidir. Harici hiçbir
üniforma veya giriş kartı/belge bunun yerine kullanılamaz.
9. Giriş Kartı ve İzin Belgeleri kontrol noktalarında yapılan arama ve tarama faaliyetlerinden muafiyet sağlamaz. Adına Giriş Kartı
tanzim edilmiş, Geçici Giriş İzni ve/veya Refakatçi Personel Giriş İzni alınmış herkes, giriş için oluşturulmuş kontrol noktalarında ve
Atatürk havalimanında uygulanan güvenlik kurallarına harfiyen uymak zorundadır.
10. Kart sahibi, Atatürk Havalimanındaki görevinden ayrılması halinde kartını kurum ve kuruluşuna teslim etmek zorundadır. Giriş
kartlarının yönergede belirtilen süreler içerisinde iade edilmesinden ilgili kurum/kuruluş sorumludur.
11. Atatürk Havalimanında çalışan herkes şüpheli şahıs, paket, bagaj ve kolileri, kart kullanımına aykırı hareket edenleri, güvenliği
bozucu tutum ve davranışlarda bulunanları ve kartsız personeli güvenlik makamlarına bildirmek zorundadır.
12. Her personel SHT-17.2’de belirtilen sürede Sivil Havacılık Güvenliği Güvenlik Bilinci Tazeleme Eğitimine katılmak zorundadır.
Personellerin tazeleme eğitimine katılmasından personelin çalıştığı kuruluş sorumludur.
13. Kurum/kuruluşlar Geçici Giriş İzni veya Refakatçi Personel Giriş İzni ile izin aldıkları kişilerin yanında izin süresince A/T giriş
kartlı bir refakatçi personel görevlendirmek zorundadır. Refakatçi personel görevlendirilmediği takdirde işlem yapılacaktır.
14. Adına Giriş Kartı tanzim edilmiş, Geçici Giriş İzni ve/veya Refakatçi Personel Giriş İzni alınmış herkes, apron sahasında yapacağı
çalışma süresince bağlı bulunduğu veya refakatçi kurumun tanıtma yeleğini giymek zorundadır.
15. Kurum/kuruluşlar kendilerine tahsisli alanlarda ve/veya izin almak suretiyle çalışma yaptıkları alanlarda, güvenlik yönünden
sakınca oluşturabilecek alet ve malzemeleri kontrolsüz olarak açıkta bırakmayacaklardır. Bu malzemeler kapalı ortamlarda
bulunacak ve başında bir personel bulundurulacaktır.
ARAÇ GİRİŞ KARTI
1. Aprona giriş için apron plakası verilen araçlara ayrıca apron giriş kartı tanzim edilir. Kart aracın camında sürekli görülebilecek bir
yerinde taşınır. Bu giriş kartının üzerinde aracın plaka numarası, apron plaka numarası, araç sahibi kişi veya kuruluşun adı ve
geçerlilik süresi bulunur.
2. Araç giriş kartının olması araç içindeki kişilerin Atatürk Havalimanı giriş kartı olmadan havalimanı içerisine girebileceği anlamı
vermez.
3. Yüksek risk veya özel tehdit durumunda güvenlik makamları apron plakası ve araç giriş kartı yanında, bunların yerine geçebilecek
özel kart uygulamasını tehdit süresince uygulayabilirler.
YASAL İŞLEM VE CEZALAR:
Bu talimata aykırı hareket eden Kurum/Kuruluş ve şahıslar hakkında;
1. DHMİ Ücret Tarifesi, DHMİ İle Kurum/Kuruluşlar arasında yapılan sözleşmeler, İşletmeci Kuruluşla yapılan sözleşmeler ve
Kabahatler Kanununda belirtilen cezai müeyyideler uygulanır.
2. Mülki İdare Amiri/Güvenlik Komisyonu kararları doğrultusunda kart iptali, yasal ve idari işlem uygulanır.
GENEL HÜKÜMLER:
1. Bu talimat Atatürk Havalimanı Giriş Kartları Yönergesinin ekidir ve Mülki İdare Amiri tarafından yürütülür.
2. Bu talimat Atatürk Havalimanı sınırları dâhilinde faaliyet gösteren kamu ve özel kurum/kuruluşlar ile bu kurum/kuruluşların
daimi ve geçici olarak görev yapan personellerini ve geçici olarak çalıştırılacak kişileri kapsar.
3. Bu talimat Atatürk Havalimanındaki tüm Kontrol Noktalarına asılır.

