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Hava Seyrüseferinin Emniyeti için İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Uluslararası 
EUROCONTROL Sözleşmesini Değiştiren Protokole ilişkin Diplomatik Konferansın 

NİHAİ SENEDİ 

(Brüksel, 12 Şubat 1981) 
Belçika Krallığı 
Federal Almanya Cumhuriyeti, 
Fransa Cumhuriyeti, 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, 
İrlanda, 
Lüksemburg Büyük Dukalığı, 
Hollanda Krallığı, 
ve Portekiz Cumhuriyeti'nin, 
Tam Selâhiyetli Kanuni Temsilciliği, 
13 Aralık 1960 tarihli Hava Seyrüseferinin Emniyeti için İşbirliğine Dair EUROCONT

ROL Uluslararası Sözleşmesini değiştiren Protokolü kabul etmek amacıyla 12 Şubat 1981'de 
Brüksel'de toplanmış olup; 

12 Şubat 1981 'de imzaya açılan işbu Nihai Senedin Ek-1'inde yeralan Protokolü uygun 
görüp kabul etmişler; Yukarıda belirtilen Protokol ile değiştirilmiş olan Hava Seyrüseferinin 
Emniyeti için İşbirliğine Dair EUROCONTROL Uluslararası Sözleşmesinin hükümlerini pra
tik amaçlarla işbu Nihai Sened'e Ek-2 olarak ilâve etmeyi kararlaştırmışlardır. 

Tam Selâhiyetli temsilciler yukarıdaki hususları tasdiken işbu Nihai Sened'i imzalamış
lardır. 

1981 yılının 12 Şubatında, tek bir orijinal nüsha olarak Brüksel'de hazırlanmış olup, 
bu orijinal nüsha Belçika Krallığı hükümetinin arşivlerinde saklanacak ve bu orijinalin tas
dikli kopyaları, Sözleşmeyi imzalayan diğer devletlere Belçika Hükümeti tarafından tevdi edi
lecektir. 

Ek - 1 
Hava Seyrüseferinin Emniyeti için İşbirliği'ne Dair 13 Aralık 1960 tarihli EUROCONT

ROL Uluslararası Sözleşmesini Değiştiren 

PROTOKOL 

Yüksek irtifadaki genel hava trafiğinin kontrolü için üye Devletler tarafından ortak olarak 
düzenlenmiş bir Avrupa sistemi oluşturulmasını öngören Hava Seyrüseferinin Emniyeti için 
İşbirliği'ne Dair 13 Aralık 1960 tarihli EUROCONTROL Uluslararası Sözleşmesinin hava tra
fiğindeki gelişmeler dolayısıyla değiştirilmesi gerektiğini dikkate alan; 

Hava trafik hizmetlerinin yürütülmesinde asgari maliyetle azami verim sağlamak ama
cıyla, hava trafik hizmetlerinin kullanıcıIarıyla istişare halinde özellikle uzun vadeli ortak he
defler ve orta vadeli plânlar oluşturmak suretiyle EUROCONTROL'e dahil devletler arasında 
işbirliğinin sürdürülmesinin ve kuvvetlendirilmesinin arzulandığını gözönünde bulunduran; 

EUROCONTROL'e tevdi edilen görevlerin ifasına, özellikle trafik akış idaresi ile olan
lara, ilgi duyan diğer devletlerle işbirliğini kuvvetlendirmeyi ve genişletmeyi arzulayan; 

Alâka duyan devletlerin EUROCONTROL'e üye olmasını teşvik etmeyi temenni eden; 
Federal Almanya Cumhuriyeti, 
Belçika Krallığı, 
Fransa Cumhuriyeti, 
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Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, 
İrlanda, 

Lüksemburg Büyük Dükalığı, 
Hollanda Krallığı, 
Portekiz Cumhuriyeti 
Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır. 

M A D D E I 

6 Temmuz 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanan ilâve Protokol ve daha sonra 21 Aralık 
1978 tarihinde Brüksel'de imzalanan Protokol ile değişiklik yapılan 13 Aralık 1960 tarihli Ha
va Seyrüseferinin Emniyeti için İşbirliğine Dair Uluslararası EUROCONTROL Sözleşmesi (Bu 
metinde bundan sonra kısaca "Sözleşme" diye tabir edilecektir) aşağıdaki maddelerde belir
tildiği şekilde değiştirilmiştir. 

M A D D E II 

Sözleşmenin 1 nci maddesi aşağıdaki ile değiştirilecektir. 
"Madde 1 
1. Akit taraflar, savunma için gerekli tedbirleri gözönüne alarak ve hava sahası kulla

nıcılarına istenen emniyet seviyesiyle uygunluk içinde azami bir serbestlik sağlayarak, hava 
seyrüseferi konusundaki ortak faaliyetlerini geliştirmek ve bu konuda aralarındaki işbirliğini 
artırmak hususunda mutabık kalmışlardır. Buna uygun olarak şu konularda anlaşmışlardır; 

a) Hava seyrüseferi alanında uzun dönemli amaçları tesis etmek, ve bu çerçevede hava 
trafik hizmet ve kolaylıkları için orta vadeli ortak bir plân hazırlamak; 

b) Hava trafiğinin emniyetli, etkin ve hızlı bir şekilde akışı ile alâkalı hizmet ve kolay
lıklarla ilgili araştırma ve geliştirme programları, usule ait tedbirler ve ileri mesleki eğitim ko
nularında ortak plânlar hazırlamak; 

c) Hava trafiğinin düzenli ve emin bir şekilde akışını temin için gerekli tedbirleri al
mak ve düzenlemek, 

d) Hava seyrüseferinin işleyişi, teknik ve mali yönleri hakkında ortak bir tecrübe fo
nu oluşturmak, 

e) Hava sahasının en etkin bir şekilde kullanılmasını temin amacıyla uluslararası bir 
hava trafiği akış idare sistemi tesis ederek, hava trafiği akış idaresi ile ilgili bu ülkelerin faali
yetlerini koordine etmek. 

2. Bu amaçla Taraflar, "Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin Avrupa Teşkilâtı" adlı 
(EUROCONTROL) bir teşkilât kurmuş (bundan sonra kısaca "Teşkilât" diye adlandırılacaktır) 
olup, bu teşkilât ulusal sivil ve askeri yetkililerle işbirliği içinde hareket edecektir. Teşkilât, 
iki organdan müteşekkil olacaktır. 

— Hava Seyrüsefer Güvenliği Daimi Komisyonu-bu metinde kısaca "Komisyon" diye 
adlandırılacaktır- Teşkilâtın genel politikasını oluşturmaktan mesul olan organdır. 

— Hava Seyrüseferi Emniyeti Ajansı, bu metinde kısaca "Ajans" olarak adlandırıla
caktır. Ajansın Statüsü işbu Sözleşmenin Ek-1'inde yer almaktadır. Ajans, mevcut Sözleşme 
metninde kendisine verilen görevlerin veya komisyon tarafından Sözleşmenin icrasından do
layı kendisine verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olan organdır. 
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3. Teşkilâtın merkezi Brüksel'de olacaktır. 

M A D D E III 
Sözleşmenin ikinci maddesi iptal edilecektir. Sözleşmenin 6 ncı maddesi 2 nci madde 

olacak ve metni şöyle olacaktır. 
"Madde 2 
1. Teşkilât aşağıdaki görevleri üstlenecektir. 
a) Hava trafiğinin gelecekteki ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli yeni 

teknikleri araştırmak ve çözümlemek, 
b) Hava seyrüseferi konusunda uzun vadeli ortak amaçları geliştirmek ve adapte etmek, 
c) Milli özellikteki orta vadeli plânları koordine edip hava trafik hizmetleri ve kolay

lıklarıyla alâkalı olarak, yukarıda (b) kısmında değinilen uzun vadeli amaçlar çerçevesinde, 
orta vadeli ortak bir plân hazırlamak, 

d) Hava seyrüseferi ile ilgili yer ve uçak sistemleri ite hava trafik hizmetleri personeli
nin mesleki eğitimi için ortak politikaları teşvik etmek; 

e) Hava seyrüseferi ile alâkalı maliyet etkinliğini ve verimini iyileştirmek için gerekli 
tedbirleri incelemek ve teşvik etmek; 

f) Hava seyrüseferi ile alâkalı incelemeleri, deneyleri ve çalışmaları teşvik etmek ve 
yürütmek; hava seyrüseferi konusunda Akit Tarafların yapmış olduğu inceleme, deney ve ça
lışmaların neticelerini toplamak ve yayınlamak, 

g) Hava seyrüseferi konusunda üye tarafların yürütmekte olduğu araştırma ve geliş
tirme programlarını koordine etmek, 

h) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı ve sivil havacılıkla ilgilenen diğer uluslararası 
kuruluşlarca araştırılmakta olan hava seyrüseferi konusuyla ilgili meseleleri incelemek, 

i) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtına sunulacak olan bölgesel hava seyrüseferi plan
larına ait değişiklikleri incelemek, 

j) Madde 1.1 (c)'nin ifasına üzerine verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek, 
k) Akit Taraflara veya konuyla ilgilenen üye olmayan devletlere uluslararası hava trafiği 

akış idaresi sistemleri, kuruluşu ve işletilmesi konusunda yardım etmek, 
1) Yol Ücretlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşma uyarınca hava seyrüseferi hizmetlerini 

kullananlardan alınması gereken ücretleri, Akit Taraflar adına veya bu anlaşmaya taraf olan 
üye olmayan devletler adına tesbit ve tahsil etmek, 

Bu gibi görevlerin yürütülmesi için işbirliği yapmak isteyen üye olmayan devletlerle teş
kilât arasında özel bir anlaşma yapılabilir. 

2. Akit Taraflardan birinin veya birden fazlasının talebi üzerine aşağıdaki görevler 
teşkilâta verilebilir: 

a) Hava trafiği hizmet ve kolaylıklarının dizaynı ve donatımı gibi özel amaçlı hava 
seyrüseferi konularında bu gibi taraflara yardım etmek, 

b) Bu taraflar namına kısmi veya bütün bir hava trafik hizmeti sağlamak veya işletmek, 
c) Bu taraflara, Yol Ücretlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşma ile belirlenmemiş olan 

ve hava seyrüsefer hizmetlerini kullananlardan hacz edilmesi gereken ücretlerin hesaplanma
sında ve tahsil edilmesinde yardımcı olmak, 

Bu tip görevlerin ifası, her bir durumda, Teşkilât ile alâkalı taraflar arasında yapılacak 
özel bir anlaşmayla yürütülecektir. 

3. Bir veya birden fazla sayıdaki üye olmayan devletin ricası üzerine teşkilâta şu gö
revler de tevdi edilebilir: 
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a) Bu devletlere hava seyrüseferi hizmetleri ve cihazlarının planlanması ve temini hu
susunda ve hava trafiği akış idaresi hususunda yardımcı olmak. 

b) Yol ücretlerine ilişkin Çok Taraflı Anlaşma kapsamına girmeyen ve bu devletlerce 
hava seyrüsefer hizmetlerini kullananlar üzerine tahakkuk ettirilen borçların hesaplanmasın
da ve tahsilinde bu devletlere yardım etmek, 

Bu tip görevlerin ifası, her bir durumda, Teşkilât ile alâkalı devletler arasında yapıla
cak özel bir anlaşmayla yürütülecektir." 

M A D D E IV 
Sözleşmenin 3 ve 37 no'lu maddeleri yeni madde üç halinde birleştirilecek ve yeni metin 

şöyle olacaktır: 
"Madde 3 
1. Mevcut Sözleşme, Ek-2'de listesi verilen Uçuş Malûmat Bölgelerindeki hava trafi

ğinin hava seyrüsefer hizmetlerine ve bununla alâkalı yaklaşma ve havaalanı hizmetlerine uy
gulanacaktır. 

2. Ek-2'de verilen Uçuş Malûmat Bölgeleri listesinde herhangi bir düzeltme yapmak 
isteyen bir Akit Tarafın bu isteği, eğer isteğin yerine getirilmesi Sözleşme kapsamına giren ha-
vasahasının toplam sınırlarında bir değişiklik meydana getirecekse, Komisyonun tam bir oy
birliğiyle bu konuda anlaşmasına tabi olacaktır. Bahsedilen tipte bir değişikliğe yol açmayan 
düzeltmeler ise, alâkalı üye tarafça Teşkilâta bildirilecektir. 

3. Bu Sözleşmenin amaçları dolayısıyla "hava trafiği" deyimi, sivil uçaklar ile Ulus
lararası Sivil Havacılık Teşkilâtının usullerine uyan askeri, gümrük ve polis uçaklarını kapsar." 

M A D D E V 
Sözleşmenin 5 nci maddesi şununla değiştirilecektir : 
Madde S 
1. Komisyon, Akit Tarafların Temsilcilerinden oluşacaktır. Akit Tarafların her biri

si, özellikle sivil havacılık ve milli savunma amaçlarının her ikisinin de temsil edilmesini sağla
mak amacıyla birkaç delege ataması yapabilir; ancak delegeler sadece bir tek oy hakkına sahip 
olacaktır. 

2. Madde 2.1 (l)'in amaçları bakımından Komisyon, Yol Ücretlerine ilişkin Çok Ta
raflı Anlaşmaya taraf olan Teşkilâta üye olmayan devletleri de içine alacak şekilde genişletile
cektir. Bu şekilde genişletilen Komisyon, sözkonusu anlaşmanın hükümlerine uygun kararlar 
alacaktır. 

3. Teşkilât ile üye olmayan devletler arasında madde 2.1'e göre yapılmış özellikle ha
va trafiği akış yönetimi konusundaki diğer anlaşmalarda bu hususta hüküm mevcut ise, Ko
misyon genişletilecek ve bu anlaşmalardaki hükümlere uygun kararlar alacaktır. 

M A D D E VI 
Sözleşmenin 7 nci maddesi 6 ncı madde olacak ve metin şöyle olacaktır : 
Madde 6 
1. Madde 2.1'de Teşkilâta verilen görevlerin yerine getirilmesinde Komisyon aşağıda

ki tedbirleri alacaktır: 

a) Akit Taraflarla alâkalı olarak : 
Madde 2.1 (b) ve (c) de temas edilen hallerde, 
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— Komisyon, Akit Tarafların ortak bir hareket tarzı içine girmelerinin kaçınılmaz ol
duğuna kanaat getirdiği takdirde 2.1 (a) ve (d) ile (k) arasındaki paragraflarda belirtilen hal
lerde; akit taraflara bir tavsiyede bulunabilir. 

b) Ajans ile alâkalı olarak; 
— Senelik iş programını, bütçeyi, faaliyet raporunu ve madde 2.1'de belirtilen görevle

rin yapılması için Ajans tarafından kendisine sunulacak olan gelecek bir kaç senelik çalışma 
ve yatırım programlarını onaylayacaktır. Ajansa verilen görevlerin yapılmasını teminen lü
zumlu gördükçe, Ajansa direktifler verecektir. 

— Mevcut Sözleşme ve Ajans Statüsünün kendisine tanıdığı idari yetkileri kullanarak 
gerekli bütün tedbirleri alacaktır. 

— Ajansa bütçeyi yönetmesi konusunda yetki verecektir. 
2. Komisyon, ilâve olarak; 
a) Ajans Statüsü ile ilgili 7.2 ve 19.3 maddelerine göre alınması gerekli tedbirleri, per

sonel yönetmeliklerini ve mali yönetmelikleri onaylayacaktır. 
b) Ajans Statüsünün 22.1 maddesine göre, kontrol heyetinin üyelerini 5 senelik bir 

süre için atayacaktır. 
3. Komisyon Madde2'de bahsedilen özel anlaşmalara ilişkin müzakereleri başlatması 

için Ajansa yetki verecek ve Ajans tarafından müzakere edilen bu anlaşmaları onaylayacaktır. 
4. 31 nci maddede belirtilen hakem mahkemesi nezdinde Teşkilât adına Komisyon ta

rafından dava açılabilir. 

MADDE VII 
Sözleşmenin 8 nci maddesi madde 7 olacak ve metin şu şekilde olacaktır. 
"Madde 7 
1. Kararlar, Komisyondaki Akit tarafların oybirliğiyle alınacak ve Akit Taraflar üze

rinde bağlayıcı olacaktır. Fakat, Akit Taraflardan biri, madde 2.1 (b) ve (c)'de bahsedilen ko
nulardan biriyle ilgili olarak behemehal gözetilmesi gereken milli menfaatlerinin kendisini 
oybirliğiyle karar almaktan alıkoyduğunu belirtmesi halinde; bu oy kullanmaktan çekinmeye 
sebep olan hususların Komisyona bildirilmesi kaydıyla, bu karara iştirak etmeyebilir. Komis
yona yapılacak böyle bir bildirimi takip eden 6 ay içinde, Komisyon ya ilk kararını gözden 
geçirecek veya bu oy kullanmamaya sebep olan hususla ilgili olarak bazı sınırlama veya şart
ların uygulamaya konmasına karar verecektir. Komisyon her iki halde de Akit tarafların oy
birliğiyle karar almak zorundadır. 

2. Komisyon, madde 6.2 (a), 6.3 ve 11.3'de bahsedilen tedbirler hususunda oybirliği 
ile karar alacaktır. 

3. Başka türlü beyan edilmedikçe madde 6.1 (b) ve 6.4'de belirtilen hallerdeki tedbir 
ve direktifler Komisyondaki oyların çoğunluğunu gerektirecektir. Çoğunluk tabiri şöyle anla
şılmalıdır: 

— Bu oylar, aşağıda Madde 8'de belirtilen ağırlıklara tabi olacaktır. 
— Bu oylar, oy kullanan üye tarafların çoğunluğunu temsil edecektir. 
4. Madde 6.2 (b)'de bahsedilen tedbirler, yukarıdaki paragraf 1'e uygun olarak Ko

misyon tarafından alınacak, ancak paragraf 1'e uygun olarak hesaplanan çoğunluk, kullanı
lan ağırlıklı oyların % 70'inden az olmayacaktır. 

5. Komisyonun tavsiyeleri, Akit Tarafların çoğunluğunun oyunu gerektirecektir". 

MADDE VI I I 
Sözleşmenin 9 ncu maddesi, madde 8 olacak ve metin şu şekilde olacaktır: 
"Madde 8 — 
1. Madde 7'de bahsedilen ağırlık, aşağıdaki tabloya uygun olarak belirlenecektir. 
Bütün Akit Tararların toplam yıllık katkılarının yüzdesi olarak bir ..v* tarafın yıllık 

katkı nisbeli 
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Oy Sayısı 

% 1'den az 1 
% 1 ile % 2'den az 2 
% 2 ile % 3'den az 3 
% 3 ile % 4 1/2'den az 4 
% 4 1/2 ile % 6'dan az 5 
% 6 ile % 7 1/2'den az 6 
% 7 1/2 ile % 9'dan az 7 
% 9 ile % ll 'den az 8 
% 1) ile % 13'den az 9 
Vo 13 ile % 15'den az 10 
•70 15 ile % 18'den az 11 
% 18 ile Vo 21'den az 12 
% 21 ile Va 24'den az 13 
% 24 ile % 27'den az 14 
Vo 27 ile Vo 30'dan az 15 
% 30 ile 16 

2. Oy sayısı başlangıç olarak, 1981 'de Brüksel'de imzaya açılan protokolün yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren yukarıdaki tablodan istifade ile ve Akit Tarafların Teşkilâtın büt
çesine yapacakları yıllık katkının tesbitinde kullanılan Ajans statüsünün 19 ncu maddesindeki 
kurala uygun olarak tesbit edilecektir. 

3. Bir devletin Teşkilâta dahil olması halinde, Akit Tarafların oyları aynı usulde yeni
den tesbit edilecektir. 

4. Oy sayıları yukarıdaki esaslar dahilinde her sene yeniden hesaplanacaktır." 

M A D D E IX 
Sözleşmenin 10 ve 11 nci maddeleri sırayla madde 9 ve madde 10 olacaktır. 

M A D D E X 
Sözleşmenin 12 nci maddesi madde 11 olacak ve metni şöyle olacaktır. 
"Madde 11 
1. Komisyon, Teşkilâtın amaçlarının gerçekleştirilmesi için uygun devletlerle ve ulus

lararası kuruluşlarla münasebetler yürütecektir. 
2. Komisyon, madde 6.3 ve 13'de belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, Teşkila

tın Madde 2'de belirtilen görevlerini yerine getirmesi için gerekli olan anlaşmaları uluslararası 
kuruluşlar, Akit Taraflar veya diğer devletlerle yürütüp neticelendirmek hususunda, özellikle 
tek başına yetkili kılınacaktır. 

3. Ajansın teklifi üzerine Komisyon, madde 2'de bahsedilen görevlerin yerine getiril
mesi için gerekli anlaşmaları başlatmak ve neticeye bağlamak hususundaki kararları Ajansa 
terkedebilir." 

M A D D E XI 
Sözleşmeye yeni bir 12 nci madde ilâve edilecek ve metni şöyle olacaktır; 
"Madde ¡2 
Teşkilât ile bir veya birden fazla Akit Taraf arasındaki veya bir veya birden fazla üye 

olmayan devlet arasındaki veya uluslararası bir kuruluş arasındaki madde 2'de bahsedilen gö
revlerle alâkalı anlaşmalar; tarafların karşılıklı görevlerini, haklarını ve mecburiyetlerini, ma
li düzenlemelerle birlikte kayda bağlayacak ve alması gerekli tedbirleri tesbit edecektir. Bu 
tip anlaşmalar, madde 6.3 ve 11.3'deki hükümlere uygun olarak Ajans tarafından müzakere 
edilebilir." 
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MADDE XII 

Sözleşmenin 13 ve 14 ncü maddeleri iptal edilecektir. Sözleşmenin 31 maddesi, 13 ncü 
madde olacaktır. Sözleşmenin 15 nci maddesi madde 14 olacaktır. Madde 16 iptal edilecektir. 

M A D D E XIII 

Sözleşmenin 17 nci maddesi madde 15 olacak ve metni şöyle olacaktır. 
"Madde 15 
Teşkilâtın madde 2.2 (b)'de belirtilen görevleri yerine getirmesi durumunda, Ajans, Akit 

Tarafların ülkelerinde ve bu ülkelerin taraf oldukları uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bu 
ülkelere tevdi edilen hava trafik hizmetlerinin ait olduğu hava sahalarında yürürlükte olan yö
netmelikleri uygulayacaktır." 

M A D D E XIV 

Sözleşmenin 18 nci maddesi madde 16 olacak ve metin şu şekilde olacaktır. 

"Madde 16 
Teşkilâtın madde 2.2 (b)'de belirtilen görevleri yerine getirmesi durumunda Ajans, ha

va trafik hizmetlerine tevdi edilen yetkiler çerçevesinde, uçak kaptanlarına gerekli butun tali
matı verecektir, Uçak kaptanları bir önceki paragrafta belirtilen mücbir sebepler dışında, bu 
talimatların gereğini yapmak zorunda olacaktır." 

MADDE X V 
Sözleşmenin 19 ncu maddesi madde 17 olacak ve metin aşağıdaki gibi olacaktır; 
"Madde 17 
Teşkilâtın madde 2.2 (b)'de belirtilen görevleri yerine getirmesi durumunda, hava tra

fik hizmetlerinin Ajansa devredildiği hava sahalarında vuku bulacak hava seyrüsefer yönet
meliği ihlâlleri, Ajans tarafından bu amaçla özel olarak görevlendirilen yetkililer tarafından 
raporlara kaydedilecektir. Bu rapor işleminde, aynı mahiyetteki ihlalin Akit Taraf yetkilileri
nin kendi milli kanunları çerçevesinde kullandıkları rapor etme hakkı mahfuzdur. Yukarıda 
sözkonusu edilen raporlar, aynı tipteki ihlalleri rapor etmeye yetkili milli yetkililerin hazırla
dığı raporlar gibi, milli mahkemelerde aynı derecede geçerli sayılacaktır. 

M A D D E XVI 
Sözleşmeye aşağıdaki yeni 18 nci Madde eklenecektir. 
"Madde 18 
1. Görevleriyle alakalı olarak Teşkilâta gönderilen veya Teşkilâtça gönderilen yayın

ların ve diğer bilgi malzemelerinin dolaşımı hiçbir şekilde engellenmeyecektir. 
2. Resmi muhaberat ve dokümanların transferleri konusunda Teşkilât, Akit Tarafla

rın herbirınin uluslararası teşkilâtlara tanıdığı imkânlardan daha az olmayan bir muamele gö
recektir." 

M A D D E XVII 
Sözleşmenin 20 nci maddesi iptal edilecektir. Sözleşmenin 21, 22 ve 23 ncü maddeleri 

sırayla 19, 20 ve 21 nci maddeler olacaktır. Eski madde 22.4'de Ajans Statüsüne yapılan atıf, 
Statünün 25 nci maddesine yapılan bir atıfla değiştirilecektir. 

M A D D E XVIII 
Sözleşmenin 24 ncü maddesi madde 22 olacak ve metni aşağıdaki şekilde olacaktır: 
"Madde 22 
1. Teşkilât Akit Tarafların vatandaşları olan ehil şahısların hikmetlerinden istifade 

edebilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 



4 Ocak 1989 — Sayı : 20039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 

2. Teşkilâtın personeli ve bunların aile halkını oluşturan aile fertleri, benzeri diğer ulus
lararası kuruluşların personeline sağlanan göçü sınırlayan veya yabancıların kayıtlarını dü
zenleyen tedbirlerden muafiyet hakkından istifade edeceklerdir. 

3. (a) Akit Taraflar, uluslararası kriz durumunda, teşkilâtın personeline ve bunların 
ev halkını oluşturan aile fertlerine diğer uluslararası teşkilâtların personeline tanıdıkları yurda 
dönüş imkânlarını sağlayacaklardır. 

(b) Yukarıdaki (a) hükmü, bu personelin Teşkilâta olan yükümlülüklerini etkileme
yecektir. 

4. Bu maddenin (1) ve (2) nolu paragrafında belirtilen hükümlere, kamu politikası, 
kamu emniyeti ve halk sağlığı sebepleri dışında istisna yapılamaz. 

5. a) Teşkilâtın personeline: Şu hallerde gümrük vergi ve resimlerinden muafiyet tanı
nacaktır: 

— Bahis konusu ülkeye yerleşmek amacıyla ilk defa geldiklerinde dışarıdan getirdikleri 
yeni olmayan şahsi eşyalarında, taşınabilir mallarında ve diğer ev aletlerinde, 

— Görevlerini bitirmeleri halinde ülke dışına çıkarılan bu aynı eşyaları ve taşınabilir 
malları tekrar yurt dışına çıkarırken, 

— Bu şahısların istifade ettiği genel hikmetler bu hükmün dışındadır. 
b) Teşkilât personeli, Akit Taraflardan herhangi birinin ülkesinde görevine başlarken 

şahsi arabalarını geçici bir süre için gümrükten muaf olarak ithal ve daha sonra, görevlerinin 
bitiminden daha geç olmayan bir tarihte sözkonusu arabayı gümrükten muaf olarak yeniden 
ihraç edebilirler, fakat bu işlemler her halükârda ilgili Akit Taraf hükümetinin gerekli gördü
ğü şartlara tabidir. 

c) Teşkilât personeli butun resmi evrak ve dokümanları konusunda dokunulmazlık 
hakkına sahiptir. 

6. Akit Taraflar, yukarıda madde 5 (a) ve (b)'de belirtilen hükümleri kendi vatandaş
ları için uygulamaya icbar edilemez. 

7. Teşkilâtın personeline tanınan ayrıcalık, muafiyet ve kolaylıklara ilave olarak Ajansın 
genel müdürü, görevinin ifası esnasında yazılı veya sözlü olarak yaptığı açıklamalar dahil ha
reketlerinden dolayı adli takibata tabi tutulmama dokunulmazlığına sahip olacaktır. Ancak, 
bu dokunulmazlık, motorlu trafik suçlarını veya kendisine ait veya kendisinin kullandığı, bir 
aracın yol açtığı zararları kapsamaz. 

8. İlgili hükümetler, maaşların kısıtlama olmaksızın transferlerinin yapılması için ge
rekli bütün tedbirleri alacaktır." 

MADDE XIX 

Sözleşmeye yeni bir 23 ncü madde ilâve edilecek ve metni şu şekilde olacaktır. 
"Madde 23 
Akit Tarafların temsilcileri, görevlerini ifa ederlerken ve toplantı yerlerine gidiş ve ge-

lişde yaptıkları seyahatlar süresince bütün resmi evrak ve dokümanlarının dokunulmazlığı hak
kına sahip olacaktır." 

M A D D E X X 

Sözleşmeye yeni bir 24 ncü madde ilâve edilecek ve metni şu şekilde olacaktır. 
"Madde 24 
Teşkilâtın kendine mahsus bir sosyal güvenlik sistemi mevcut olması dolayısıyla, Teş

kilât, Genel Müdür ve Teşkilâtın personeli 1981'de Brüksel'de imzaya açılan protokolün yü
rürlüğe girmesi anında, Teşkilât ile Akit Taraflar arasında mevcut olan düzenlemeler saklı 
kalmak kaydıyla, milli sosyal güvenlik teşkilâtına yapılan mecburi katkılardan muaf tutula
caklardır." 
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M A D D E X X I 
Sözleşmenin 26 nci maddesi şöyle olacaktır. 
"Madde 26 
1. (a) Teşkilatın müesseseleri dokunulmazlık hakkına sahip olacaktır. Teşkilatın mal 

ve para varlığı, her türlü soruşturma elkoyma veya kamulaştırmadan muaf olacaktır. 
(b) Teşkilatın arşivleri ve ona ait bütün resmi evrak ve dokümanlar, nerede yerleşik 

olursa olsunlar, dokunulmaz özellikte olacaktır. 
2. Teşkilatın mülküne ve mali varlığına mahkeme kararları hariç el konamaz veya ka

mulaştırma tatbik edilemez; Teşkilâtın tesislerine el konamaz ya da haciz uygulanamaz. 
3. Bununla beraber ilgili ülkelerde mahkeme kararlarının uygulanabilmesini sağlamak 

ve adli soruşturmaların yürütülmesini temin etmek amacıyla Teşkilatın merkezinin bulundu
ğu devletin ve teşkilatın tesislerinin ve arşivlerinin bulunduğu devletlerin yetkili makamları-, 
Ajansın Genel Müdürüne gerekli bilgiyi verdikten sonra bu tesis ve arşivleri gözden geçirme 
hakkına sahip olacaklardır." 

M A D D E XXII 
Sözleşmenin 28 maddesi iptal edilecektir. 

M A D D E XXIII 
Sözleşmenin 29. maddesi 28 madde olacak ve metni şöyle olacaktır. 
"Madde 28 
Teşkilatın madde 2.2. (b)'de belirtilen görevleri yürütmesi halinde, Akit Tarafın ülkesi

ne kabul, üzerinden uçma ve ülkenin emniyeti ile alakalı uluslararası anlaşmalar ve milli yö
netmelikler, Ajans üzerinde bağlayıcı mahiyette olacak; ve Ajans bu anlaşma ve yönetmeliklerin 
uygulanmasını temin için gerekli bütün tedbirleri alacaktır." 

MADDE X X I V 
Sözleşmenin 30 ncu Maddesi 29 ncu Madde olacak ve metni şöyle olacaktır; 
Madde 29 
Teşkilâtın Madde 2.2. (b)'de belirtilen görevleri yürütmesi halinde Ajans faaliyetleri do

layısıyla bilgi sahibi olduğu bir uçakla ilgili bütün bilgileri, bu tip istekte bulunan Akit Tarafa 
vermekle yükümlü olacaktır. Böylece Akit Tarafların, milli yönetmeliklerinin ve uluslararası 
anlaşmaların gerektiği gibi uygulandığını takip etmeleri mümkün olabilecektir. 

M A D D E X X V 
Sözleşmenin 32 nci Maddesi Madde 30 olacaktır. 

M A D D E X X V I 
Sözleşmenin 33 ncü Maddesi Madde 31 olacaktır. 

M A D D E X X V I I 
Sözleşmenin 34 ncü Maddesi Madde 32 olacaktır; Bunun 3 ncü paragrafı ise aşağıdaki 

ile değiştirilecektir; 
"3. Fakat, bu metne ek olan Statüdeki 1, 11, 19 ve 20 no'lu maddelerdeki hükümler, 

Komisyonca değiştirilmeye tabi tutulamazlar. 
M A D D E XXVIII 

Sözleşmenin 35 nci Maddesi Madde 33 olacak ve metni şöyle olacaktır; 
"Madde 33 
Olağanüstü hal veya savaş vukubulması durumunda, mevcut Sözleşmenin hükümleri, 

ilgili Akit Tarafların hareket serbestliğini etkilemeyecektir." 
M A D D E X X I X 

Sözleşmenin 36. Maddesi Madde 34 olacaktır. 
M A D D E X X X 

Sözleşmenin 38 nci Maddesi iptal edilecektir. 
M A D D E X X X I 

Sözleşmenin 39. Maddesi Madde 35 olacak; ve bunun 1. ve 2. paragrafı aşağıdakilerle 
değiştirilecektir; 

"1. İşbu Sözleşmenin geçerliliği, 1981'de Brükselde imzaya açılan Protokolle tashih 
edildiği üzere, bahsedilen Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 yıllık bir süre için 
uzatılacaktır. 

2. Bu süre, bitiminden en az 2 sene evvel taraflardan birisi Belçika Krallığı Hüküme
tine Sözleşmeden çekilmek niyetini ihtiva eden yazılı bir uyarı vermediği sürece, otomatik ola
rak 5 sene daha uzayacaktır. Belçika Krallığı Hükümeti, diğer Akit Devletlere böyle bir uyarı 
konusunda haber verecektir." 
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M A D D E X X X I I 

Sözleşmenin 40. Maddesi iptal edilecektir. 
M A D D E XXXIII 

Sözleşmenin 41 nci maddesi madde 36 olacak ve bunun 1 ve 4 ncü paragrafları aşağıda-
kilerle değiştirilecektir: 

"1 . 1981'de Brüksel'de imzaya açılan Protokol ile değiştirilen işbu Sözleşmeye, Söz-
konusu Protokol'ü imzalamamış olan herhangi bir ülkenin katılması: 

a) Komisyonun oybirliğiyle mutabakatını bildirmesine ve, 
b) O ülkenin aynı zamanda 1981'de Brüksel'de imzaya açılan Yol Ücretlerine İlişkin 

Çok Taraflı Anlaşma'ya katılma belgesini tevdi etmesine bağlıdır. 
4. Katılma, katılma belgesinin tevdi edilmesini takibeden ikinci ayın 1 nci gününden 

itibaren geçerli olacaktır." 
M A D D E X X X I V 

Sözleşmenin 42 nci maddesi iptal edilecektir. 
M A D D E X X X V 

Ajansın statüsünü oluşturan Sözleşme'nin 1 numaralı Eki, mevcut Protokol'ün Ek-1'i 
ile değiştirilecektir. 

M A D D E X X X V I 
Sözleşmenin 2 numaralı Eki, işbu Protokol'ün "Uçuş Malûmat Bölgeleri" (Sözleşme

nin 3 ncü maddesi) başlıklı Ek-2 ile değiştirilecektir. 
M A D D E X X X V I I 

Sözleşmenin İmza Protokol'ü iptal edilecektir. 
M A D D E XXXVII I 

21 Kasım 1978'de Brüksel'de imzalanan Protokol ile değiştirilen 6 Temmuz 1970'de Brük
sel'de imzalanan Sözleşmeye İlâve Protokol'de, aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır: 

1. 1970 Protokol'ünün 1.1. maddesinde sözleşmenin 21 ve 20. maddeleriyle, 22 nci 
maddenin 1 nci paragrafına yapılan atıflar; 1981'de Brüksel'de imzaya açılan Protokolle de
ğişiklik yapılan Sözleşmenin 19 ve 20 nci maddeleri ile 20 nci maddenin 1 nci paragrafı olarak 
değiştirilecektir. 

2. 1977 Protokolünün 2 nci maddesinin uygulanması amaçlan bakımından 1970 Pro
tokolünün 3.1 maddesinde Ajans Statüsünün 14 ncü maddesine yapılan atıf; 1981'de Brük
sel'de imzaya açılan Protokolle değiştirilen Sözleşmenin Ek-1'inde belirtilen Ajans Statüsünün 
12 nci maddesine yapılan atıf ile değiştirilmiştir. 

3. 1970 Protokolü'nün 5 nci maddesinde Sözleşmenin 33 ncü maddesine yapılan atıf; 
1981'de Brüksel'de imzaya açılan Protokolle değiştirilen Sözleşmenin 31 nci maddesine yapı
lan atıfla değiştirilecektir. 

4. 1970 Protokolünün 2 nci maddesinde ve 8.1 maddesinde Sözleşmenin 41 nci mad
desine yapılan atıf, 1981'de Brüksel'de imzaya açılan Protokolle değiştirilen Sözleşmenin 36 
nci maddesine yapılan atıfla değiştirilmiştir. 

M A D D E X X X I X 
Sözleşme kapsamında mevcut olan düzenlemelerden işbu Protokolce değiştirilen Söz

leşme kapsamına giren düzenlemelere geçişi kapsayan geçici hükümler, mevcut Protokole ili
şik Ek-3'de belirtilmiştir. 

M A D D E X L 
1. Mevcut Protokol, 28 Şubat 1981 tarihine kadar, Sözleşmeye taraf olan bütün dev

letlerin imzasına açık kalacaktır. 
Protokol ayrıca, yürürlüğe girme tarihinden evvel, kabul edilmiş olduğu diplomatik kon

feransa davet edilmiş olan herhangi bir Devletin ve Daimi Komisyonun oybirliği ile kendileri
ne imza hakkı tanınmış olduğu diğer herhangi bir Devletin imzasına açık olacaktır. 
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2. Mevcut Protokol onaya tabidir. Onay belgeleri Belçika Krallığı Hükümetine teslim 
edilecektir, 

3. Mevcut Protokol, Taraf olan bütün ülkelerin hepsince bu tarihe kadar onaylan
mak kaydıyla, 1 Mart 1983'te yürürlüğe girecektir. Eğer bu tarihe kadar yürürlüğe girmezse, 
son gelen onay belgesinin senenin birinci 6 aylık veya ikinci 6 aylık döneminde gelmesine bağlı 
olarak, I Temmuz veya 1 Ocak'ta yürürlüğe girecektir. 

4. Mevcut Protokolü imzalamış olan fakat Sözleşmeye taraf olmayan ve onay belge
sini mevcut Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra teslim eden bir ülkenin mevcudiyeti du
rumunda, Protokol onay belgesinin teslimini takip eden ikinci ayın 1 nci gününde yürürlüğe 
girecektir. 

5. Mevcut Protokolü imzalayan fakat Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir devlet, 
Protokolü onayladığı takdirde, Protokolle değiştirilen şekliyle Sözleşmeye de taraf olacaktır. 

6. Belçika Krallığı Hükümeti mevcut Protokol'ün imzalanması, herhangi bir onay bel
gesinin tevdi edilmesi ve işbu Protokol'ün yürürlüğe giriş tarihlerine ilişkin hususları yukar-
daki paragraf 3 ve 4'e uygun olarak, Sözleşmeye taraf olan ve işbu Protokolü imzalayan 
Devletlerin Hükümetlerine bildirecektir. 

M A D D E X L I 
Mevcut Protokolün onaylanması, 1981'de imzaya açılan Yol ücretlerine ilişkin Çok Ta

raflı Anlaşma'nın da onaylanmış olduğu anlamına gelecektir. 
M A D D E XLII 

Sözleşme ve mevcut Protokol, 1981'de Brüksel'de Değiştirilen Şekliyle Hava Seyrüse
ferinin Güvenliği için İşbirliği ile ilgili EUROCONTROL Uluslararası Sözleşmesi olarak ad
landırılan tek bir belge oluşturulacaktır. 

M A D D E XLIII 
Belçika Krallığı Hükümeti, bu Protokolün Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 102 nci mad

desine uygun olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve 7 Aralık 1944'de Şikago'da im
zalanan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 83 ncü maddesine uygun olarak Uluslararası 
Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyi'ne tescilini sağlayacaktır. 

Tam yetkili olduklarını gösteren yetki belgelerinin usulüne uygun ve noksansız olduğu 
anlaşılan aşağıda imzası bulunan Tam Selâhiyetli Hükümet Temsilcileri, birbirlerinin şahitli
ğinde, işbu Protokolü imzalamışlardır. 

1981 yılının bu 12 nci Şubat gününde, Brüksel'de Alman, İngiliz, Fransız, Hollanda 
ve Portekizce lisanlarında tek bir orijinal nüsha olarak tanzim edilmiş olup, bu nüshalar Bel
çika Krallığı Hükümetinin arşivlerinde saklanacaktır. Adıgeçen Hükümet, tasdikli kopyaları 
diğer imzalayan Devletlere gönderecektir. Herhangi bir uyuşmazlık halinde, Fransızca dilin
deki metin asıl olacaktır. 

EK-1 
Ajans Statüsü 

Madde 1 
Sözleşmenin 1. Maddesi uyarınca oluşturulan Ajans, bu statüyle idare edilecektir. 
Madde 2 
1. Ajans Komisyon veya Sözleşme tarafından kendisine tevdi edilen görevlerin yürü

tülmesinden sorumlu organ olacaktır. 
2. Hava seyrüsefer hizmetlerini sağladığında, Ajansın amaçları şunlar olacaktır; 
(a) Uçaklar arasındaki çarpışmaları önlemek; 
(b) Hava trafiğinin düzenli ve hızlı akışını sağlamak, 
(c) Uçakların emniyetli ve etkin biçimde uçuşlarını sağlıyacak tavsiye ve bilgileri te

min etmek; 
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(d) Kayıp uçakların aranması ve kurtarılması konusunda gerekli kuruluşlara haber ver
mek ve gerektikçe bu gibi kuruluşlara yardım etmek. 

3. Ajans, görevlerini yürütmesi için gerekli olan tesisleri ve diğer unsurları inşa ede
cek ve bunların etkili bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. 

4. Bu bakımdan; Ajans, hava trafiğinin ihtiyaçlarını ve askeri havacılığın özel ihti
yaçlarını mümkün olduğu kadar ekonomik ve etkili bir şekilde karşılamak amacıyla, askeri 
makamlarla yakın bir işbirliği içinde çalışacaktır. 

5. Ajans aşağıda madde 7.2'de belirtilen şartlarda, görevlerini yerine getirmek ama
cıyla, diğer hususların yanısıra gerekli duyduğu bina ve tesislerin (özellikle; hava trafiği araş
tırma ve deney merkezleri, hava trafiği seyir idare merkezleri ve hava trafiği seyir hizmetleri 
personelinin ileri ve uzmanlaşma eğitimi okulları) inşa edebilir ve işletebilir. Ancak, tekrar
dan kaçınmak için şartların elverdiği ölçüde mevcut milli tesislerden istifade edilecek ve milli 
teknik kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır. 

Madde 3 
Komisyonca tevdi edilen yetkiler çerçevesinde Ajans, bir Yönetim Komitesi -bu metin

de bundan sonra kısaca Komite diye adlandırılacaktır- ve bir Genel Müdür tarafından idare 
edilecektir. 

Madde 4 
1. Bu Komite, Akit Tarafların her birinin temsilcilerinden teşekkül edecektir. Ayrıca, 

hem sivil havacılığın ve hem de milli savunmanın menfaatlerinin Komitede özellikle temsil edil
mesini sağlamak amacıyla Akit Taraflar, birden fazla temsilci ataması yapabilirler. Fakat bu 
temsilcilerden sadece birisi oy kullanma yetkisine sahip olacak; ve ülkesinde hava trafiğini i l 
gilendiren konularda sorumluluklara sahip, üst makamda bir yetkili olacaktır. Her bir temsil
cinin, kendi yokluğunda kendisini yetkili olarak temsil edecek yedek bir temsilcisi olacaktır. 

2. Sözleşmenin 2.1 (I) maddesinin amaçlan bakımından Komite, Yol Ücretlerine İliş
kin Çok Taraflı Anlaşma'ya taraf olan, ancak Sözleşmeye Taraf olmayan Devletlerin Temsil
cilerinin de katılmasıyla genişletilecektir. Bu şekilde genişletilen Komite, bahsedilen Çok Taraflı 
Anlaşma hükümlerine göre karar alacaktır. 

3. Sözleşmenin 2.1 maddesine uygun olarak Teşkilât ile üye olmayan Devletler ara
sında özellikle hava trafik akış yönetimi konusunda yapılan Anlaşmalarda bu konuda bir hü
küm var ise Komite genişletilecek ve bahsedilen bu anlaşmalardaki hükümlere uygun kararlar 
alacaktır. 

Madde 5 
1. Komitenin toplanması için gerekli ekseriyet, üye tarafların en fazla birisi hariç hep

sinin oy kullanma yetkisine sahip temsilcilerinden oluşacaktır. 
2. Eğer İstenen çoğunluk sağlanamazsa, müzakereler önceki toplantıdan en az 10 gün 

sonra olması gereken daha sonraki uygun bir tarihe ertelenecektir; bu toplantıdaki ekseriyet, 
oy kullanma yetkisine sahip temsilcilerin en az yarısından ibaret olacaktır. 

Madde 6 
1. Komite, çalışmalarıyla ilgili usullerini tespit edecektir. Bu usullere Başkan ve Baş

kan Yardımcısının seçilme kuralları ve Sekreter atanması da dahildir. 
2. Bu kurallar yetkililerin görevden alınması esaslarınıda ihtiva edecek, ayrıca top

lantılara ilişkin bildirimlerin mektupla veya acil hallerde telgrafla gönderileceğini ve toplantı
ların gündemini de ihtiva edeceğini belirleyecektir. 

3. Bu kurallar Komisyonunu tasdikine tabi olacaktır. 
Madde 7 
1. Komite, Ajansın kuruluş düzeni üzerinde, hangi tekliflerin Genel Müdür Tarafın

dan Komiteye sunulacağı hususunda kararlar alacaktır. 
2. Ancak, Komite, yukarıdaki madde 2.5'in tatbik ederken alınması gerekli tedbirleri 

Komisyonun onayına sunacaktır. 
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Madde 8 
Komite, Teşkilatın faaliyetleri ve mali durumu hakkında Komisyona rapor verecektir. 
Madde 9 
1. Komisyonun ricası üzerine, Komite bir kaç senelik bir süreye yayılan yatırım ve iş 

programları hazırlayacaktır. Bu programlar Komisyonun onayına tabi olacaktır. 
2. Sözleşme'nin hükümlerine uygun olarak Komisyonun tasdiğine sunmak üzere, Ko

mite özellikle, 
(a) Sözleşme'nin 2.1 (a), (e), (f) ve (j) maddelerinde bahsedilen görevlere ait programı 

hazırlayacaktır. 
(b) Sözleşme'nin 2.1 (b) maddesinde öngörülen uzun dönemli ortak amaçları açık bir 

şekilde ortaya koyacaktır. 
(c) Sözleşme'nin 2.1 (g) maddesinde öngörülen araştırma ve geliştirme programlarını 

inceleyecektir. 
(d) Sözleşme'nin 2.1 (c) Maddesinde öngörülen orta vadeli ortak planları hazırlaya

cak ve bahsedilen maddenin 1 (d) paragrafında öngörülen yer ve hava sistemleri açısından lü
zumlu ortak politikaları ve personel eğitimini net bir tarzda belirtecektir. 

(e) Sözleşme'nin 2. Maddesinde öngörülen anlaşmaları adapte edecektir. 
(f) Sözleşme'nin 2.1 (h) ve (i) maddesinde öngörülen çalışmaları düzenleyecektir. 
3. Komite, Sözleşme'nin 11.3. maddesinin ifasında Komisyonca tevdi edilen yetki sı

nırları içinde, Sözleşme'nin 2. Maddesinde bahsedilen anlaşmaları bitirmek amacıyla müza
kerelere başlamak konusunda karar alacak, ve gerektikçe müzakere edilen anlaşmaları tasdik 
edecektir. 

Madde 10 
Komite, 
— İhalelerle ilgili kuralları ve Teşkilâta mal ve hizmet temini konusunda yapılan teklif

leri ve bu teklifleri belirleyen şartları, 
— Teşkilât tarafından sunulan hizmetlerde geçerli genel taahhüt şartlarını, hazırlaya

cak ve Komisyonun onayına sunacaktır. 
Madde 11 
Komite, Mali Yönetmeliği hazırlayacak ve Komisyon'un tasdikine sunacaktır. Bu Yö

netmelik, özellikle gelir ve gider açısından takip edilmesi gerekli muhasebe usullerini, milli büt
çeden yapılacak katkıların ödenmesini düzenleyen şartları ve teşkilâtın verebileceği borçların 
şartlarını belirleyecektir. 

Madde 12 
1. Komite, Ajansın Personel Yönetmeliklerini hazırlayacak ve Komisyon'un onayına 

sunacaktır. 
— Bu Yönetmelikler, özellikle personelin milliyeti, maaş cetvelleri, emeklilik, görev

den çıkarma gibi hususları; personel gizliliği ve hizmetin devamlılığı ile alâkalı tedbir ve hü
kümleri ihtiva edecektir. 

— Bu Yönetmelikler, Genel Müdür'ün özel bir yetkilendirmesi olmaksızın, diğer bir 
görev ile birlikte üstlenilebilemeyecek olan görevleri de özellikle belirtecektir. 

2. Uluslararası Çalışma Teşkilâtı Yönetim Mahkemesi kararları, Teşkilât ile Ajans per
soneli arasındaki bütün anlaşmazlıklarda tek karar mercii olacak ve bu mahkemenin kararı 
milli veya uluslararası bütün mahkeme veya yargı organlarının kararlarını geçersiz kılacaktır. 

Madde 13 
1. Ajans, sadece Akit Tarafların kalifiye personel temin edememesi halinde doğru

dan personel almak yetkisine sahip olacaktır. Fakat, Ajans, Sözleşmenin 5.2 ve 3 maddesinde 
bahsedilen anlaşmaların yürütülmesi ile alâkalı olarak, Teşkilâta Taraf olmayan ülkelerle bu 
gibi ülkelerdeki kalifiye elemanların görevlendirilmesi konusunda anlaşmalar yapabilir. 
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2. Milli bir kuruluş tarafından bu şekilde temin edilen personel, Ajans'daki çalışma
ları süresince, milli yönetmeliklerce sağlanan özlük haklarında gecikme olmaksızın, Ajansın 
personel yönetmeliklerine tabi olacaktır. 

3. Milli bir kurutuşun bu şekilde temin ettiği personel, her halükârda bu kuruluşlara 
geri gönderilebilir, bu geri gönderme disiplin cezası mahiyetinde telâkki edilmeyecektir. 

Madde 14 
1. Komite'nin kararları ağırlıklı çoğunluk oy esasına göre alınacaktır. 
2. Ağırlıklı çoğunluk toplam oyların yarısından bir fazlası demektir. Bununla; 
— Bu oylar Sözleşme'nin 8. Maddesinde gösterilen ağırlıklara sahiptir. 
— Bu oylar oy kullanan üye tarafların çoğunluğunu temsil eder, manası anlaşılmalıdır 
3. Eğer bir teklifin oylanmasında bu teklife karşı ve tekliften yana olan oylar eşit çı

karsa, Başkan ya aynı toplantıda yeni bir oylama yapılmasına ya da aynı teklifin bir sonraki 
toplantı gündemine alınmasına karar verecektir. Ayrıca bu sonraki toplantının tarihini de Başkan 
belirleyecektir. Eğer ikinci toplantıda da eşit oy çıkarsa Başkanın oyu nihai neticeyi belirleye
cektir. 

Madde 15 
1. Genel Müdür, Komite tarafından madde 14.2'ye uygun olarak yapılan oylamada 

5 yıllık bir süre için atanacaktır. Bu oylamada, yukarıdaki paragraf-2'de hesaplanan çoğunlu
ğun, toplam oy miktarının % 70'inden daha az olmaması şarttır. Genel Müdürün görev süresi 
aynı tarzda yenilenebilir. 

2. Genel Müdür, kanuni muamelelerde ve bütün medeni hukuk konularında Teşkilatı 
temsil edecektir. 

3. İlave olarak, Komite ve Komisyon tarafından tespit edilen genel politika çerçeve
sinde olmak üzere, Genel Müdür; 

a) Ajansın etkili olarak çalışmasından mesul olacaktır. 
b) Personel Yönetmenliklerine uygun olarak eleman atayabilir veya elemanların hiz

metlerine son verebilir. 
a - Mali Yönetmenliklere uygun olarak ve Komisyonun bu konudaki sınırları içinde ol

mak kaydıyla, 1 yılı aşmayan süreler için borçlanma yapabilir, 
b - Madde 10'da bahsedilen Yönetmenliklere uygun olarak ve Komisyon'un bu amaç

larla belirlediği sınırlar içinde olmak kaydıyla; Genel Müdür, Teşkilata mal veya hizmet temi
ni için veya Teşkilatın mal ve hizmet satışları için taahhütlere girebilir. 

4. Genel Müdür, Komiteye danışmaksızın yukarıdaki görevlerini ifa edebilir; fakat 
her halükarda, yukardaki yetkilerini kullanırken aldığı kararlar konusunda Komite'ye bilgi 
verecektir. 

5. Genel Müdürün görevlerini yürütemeyecek bir duruma gelmesi halinde yerine geti
rilecek yedek şahısla ilgili atama şartlarını Komite belirleyecektir. 

Madde 16 
1. Ajansın gelir ve giderlerinin tahmini hesapları her mali yıl için hazırlanacaktır. 
2. Bütçe, gelir ve gider olarak dengelenecektir. Araştırma ve deney merkezleri, okul

lar veya yukarıdaki madde 2.5 dahilinde kurulan diğer kuruluşlara ait Ajans gelir ve giderleri, 
ayrı bir hesapta detaylı olarak tutulacaktır. 

3. Yukarıdaki Madde 11'e göre belirlenen Mali Yönetmenlikler, Ajansın gelir ve gi
derlerinin tahmininde, gerçekleştirilmesinde, teftişinde gerekli tedbir ve hükümleri de ihtiva 
edecek; bunlar bu statüdeki hükümlere tabi olacaktır. 

Madde 17 
1. Mali yıl 1 Ocak'ta başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecektir, 
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2. Her mali yıla ait hesaplar, Komite tarafından, her yıl 31 Ekim'den önce Komisyo
nun onayına sunulacaktır. 

Madde 18 
Komite, bütçenin şekli ve kullanılan hesap birimi konusunda Komisyona teklifler su

nacaktır. 
Madde 19 
1. Aşağıdaki paragraf 2'deki hususlar saklı kalmak kaydıyla, Akit Tarafların her ma

li yıl başında yapması gereken yıllık katkı miktarı şu formülle hesaplanacaktır; 
(a) Akit Tarafın, aşağıda paragraf -3'de belirtilen tarzda hesaplanan GSMH sının (Gayri-

safi Milli Hasıla) değerinin % 30 luk bir oranı başlangıç olarak hesaplanacaktır. 
(b) Akit tarafın yol kolaylığı maliyet esaslı değerine - aşağıda paragraf 4'de belirlen-

mektedir - nisbetle % 70 lik bir katkı daha hesaplanacaktır. 
2. Her hangi bir mali yıl içinde, üye tarafların hiçbirinden, bütün tarafların katkıları

nın toplamının % 30'undan fazla bir katkı yapması istenmeyecektir. Şayet yukarıdaki parag
raf - 1'de belirtilen şekilde hesaplanan katkı miktarı bir taraf için % 30'u aşarsa, % 30'u aşan 
kısım, bahsedilen paragrafta belirtilen kurallar çerçevesinde, diğer Taraflar arasında paylaştı
rılacaktır. 

3. Hesaplarda kullanılacak olan GSMH değeri, OECD'nin derlediği istatistiklerden, 
bu mevcut değil ise, Komisyonun aldığı bir karar ile belirlenen ve aynı derecede garantili 

sonuçlar veren diğer bir kuruluştan-bu istatistiklerin mevcut olduğu son 3 seneki değerlerin 
aritmetik ortalamasını almak suretiyle elde edilecektir. GSMH nın değeri, Avrupa Hesap Bi
rimleri cinsinden ifade edilen faktör maliyetleri ve güncel fiatlar üzerinden hesaplanan değer 
olacaktır. 

4. Hesaplamalarda kullanılacak olan yol kolaylığı maliyet esası, alakalı mali yıldan 
iki evvelki yıla nisbetle tesbit edilen maliyet esası olacaktır. 

Madde 20 
1. Teşkilat görevlerini yapmak için Uluslararası pazarlardan borç temin edebilir. 
2. Teşkilat, Akit Tarafların birinin mali piyasasında, bu tarafın dahili borçlarla ala

kalı kanunları çerçevesinde veya böyle bir kanun yokluğunda, Akit Taraf ile yapılacak anlaş
ma çerçevesinde, borç para verme işlemi yapabilir. 

3. Teşkilatın borç verme ve geri ödeme işleriyle ilgili usuller, Mali Yönetmelik tara
fından belirlenecektir. 

4. Her bütçe, Teşkilatın bu bütçenin ait olduğu yılda borçlanabileceği maksimum mik
tarı belirtecektir. 

5. Bu maddenin kapsamına giren meselelerde Teşkilat, Akit Tarafların uzman yetki
leriyle veya konuyla alakalı bankalarıyla uyum içinde hareket edecektir. 

Madde 21 
Şartlar gerekli kılarsa bütçe, mali yıl içinde yenilenebilir. Bu işlem, bütçenin hazırlan

ması ve onayı esnasında belirtilen şartlara uygunluk içinde yapılacaktır. 
Madde 22 
1. Bütçeyle alakalı bütün gelir ve giderlerin muhasebe kayıtlan, Üye tarafların idare

lerine mensup iki uzmandan oluşan bir kontrol heyeti tarafından yıllık olarak incelenecektir. 
Bu uzmanlar farklı milliyetlerde olacaklar, ve Sözleşme'nin 6.2 (b) Maddesine uygun olarak 
Komite'nin teklifi üzerine Komisyon tarafından atanacaklardır. Kontrol heyetiyle ilgili mas
raflar Teşkilat tarafından karşılanacaktır. 

2. Muhasebe teftişi evrak üzerinden ve gerekirse yerinde yapılacak (ödeme vs. nin ya
pıldığı yer) tır. İnceleme gelir ve giderlerin düzenliliğini tespit edecek özellikte ve ayrıca mali 
yönetimin yeterli olduğunu doğrulayacak mahiyette olacaktır. Kontrol heyeti her mali yılın 
sonunda Komisyona bir rapor sunacaktır. 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16 



4 Ocak 1989 — Sayı : 20039 R E S M Î G A Z E T E Sayfa : 17 

Madde 23 
1. Ajansın idari veya teknik yönden teftişi, arzu edildiği takdirde, Komisyon tarafın

dan yapılabilir. Komisyon, ya kendi kararı ile veya, Komite veya Genel Müdürün ricası üzeri
ne bu teftişi yapabilir. 

2. Bu tip teftişler A k i t Tarafların idari memurları tarafından yapılacaktır. Her teftiş 
komitesi, farklı milliyetlerdeki en az iki adet görevliden oluşacak ve mümkün olduğu ölçüde 
daha önceki bir teftişte görev alan bir şahsı da ihtiva edecektir. 

Madde 24 

Komite, Ajansın faaliyet lisanını belirleyecektir. 

Madde 25 

Ajans faaliyetleriyle ilgili gerekli yayınları yayımlayacaktır . 

Madde 26 

Komite, Sözleşme'nin 32.3. maddesindeki hükümlere tabi olmak kaydıyla statü üzerin
de gerekli gördüğü her türlü değişiklik tekliflerini Komisyonun tasdikine sunacaktır, 

EK-2 
U Ç U Ş M A L U M A T B Ö L G E L E R İ 

(Sözleşmenin 3. Maddesi) 

Aki t Taraflar Uçuş Malûmat Bölg 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hannover Üst Uçuş 
Rhein Üst Uçuş 
Bremen Uçuş 
Düsseldorf Uçuş 
Frankfurt Uçuş 
Münih Uçuş 

Belçika Krallığı , Brüksel Üst Uçuş 
Lüksemburg Büyük Dukalığı Brüksel Uçuş 
Fransa Cumhuriyeti Fransa Üst Uçuş 

Paris Uçuş 
Brest Uçuş 
Bordeaux Uçuş 
Marsilya Uçuş 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı tskoçya Üst Uçuş 

İskoçya Uçuş 
Londra Üst Uçuş 
Londra Uçuş 

İrlanda Shannon Üst Uçuş 
Shannon Uçuş 

Hollanda Krallığı Amsterdam Uçuş 
Portekiz Cumhuriyeti Lisbon Üst Uçuş 

Lisbon Uçuş 
Santa-Maria Uçuş 

esi ( U . M . B . ) 

Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 

Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 
Malûmat 

Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 

Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
Bölgesi 
EK-3 

Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 tarihli Uluslararası 
E U R O C O N T R O L Sözleşmesinin Mevcut Hükümlerinden, Mevcut Protokol ile Değiştirilen 
Sözleşme Düzenlemelerine Geçişi Kapsayan Geçici Hükümler . 

Madde 1 

Tanım 

Bu E k ' i n amaçları bakımından, 

— " Y e d i Ü l k e " tabiri, Federal Almanya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Fransa Cum
huriyeti "lüyük Britanya veKuzey İrlanda Birleşik Krallığı. İ r l a n d a , Lüksemburg Büyük D u 
kalığı vı Hollanda Krallığı demektir. 

Y ü r ü t m e ve İdare Bölümü Sayla 17 



Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 4 Ocak 1989 — Sayı : 20039 

"Dört Ülke" tabiri; Federal Almanya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Lüksemburg 
Büyük Dükalığı ve Hollanda Krallığı demektir. 

— "Geçiş Süreci" tabiri; bu Protokol'ün, 4 devletin teklifi ile ve 7 üyeli Komisyonun 
tam bir oybirliği ile Maastricht Merkezi hakkındaki plânlanmış düzenlemeleri kabul etmeleri 
ve bunları yürürlüğe koymaya karar vermelerine kadar olan zaman demektir. 

Madde 2 
Maastricht Kontrol Merkezi 
1. Bu maddenin aşağıdaki hükümleri geçiş süreci esnasında geçerli olacaktır. 
2. (a) Maastricht Kontrol Merkezi, bütün personeliyle birlikte Kuruluşun mesuliye

tinde kalacak ve onun mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. 
(b) Bahsedilen Merkez, 13 Aralık 1960 Sözleşmesinin ifasında kendisine yüklenen ha

va trafiği kontrol hizmetlerini sunmaya devam edecektir, Kuruluş fonksiyonlarını icra eder
ken bu maddenin 10-15 arası paragraflarında belirtilen hükümleri uygulayacaktır. 

(c) Bu fonksiyonlarla alakalı olan işletme masrafları, 4 devlet tarafından ve araların
da anlaştıkları bir maliyet dağıtma formülüne uygun olarak karşılanacaktır. 

3. 7 ülke, bu Protokolün yürürlüğe girmesinden evvel Maastricht Merkeziyle ilgili ka
bul edilmiş olan yatırım maliyetlerine, Ek-1 Madde 19'da belirtilen GSMH'larına orantılı nis
petlerde katkıda bulunacaklardır. 

4. (a) Paragraf 3'de belirtilen katkılar, sadece bu Protokolün yürürlüğe girmesin
den evvelki tarihe kadar onaylanmış olan ve Maastricht Merkezindeki teknik imkanların ve 
hizmetlerin sürdürülmesi veya mevcut emniyet seviyesinin sürdürülebilmesi için gerekli olan 
yeni yatırımlarda kullanılacaktır. 

(b) Sözleşme'nin 7. Maddesinden hareketle, bu tip yatırımlar hakkındaki kararlar, Ko
misyonca veya Komitece 7 Ülkenin oy çokluğu esasında alınacaktır. 

Oy Çokluğundan kastedilen şudur: 
— Oylar, aşağıdaki tabloda gösterilen ağırlıklara sahiptir; 
— Oylar, 7 Ülkeden en az 5'ini temsil eder. 
(c) Alt paragraf (b)'de bahsedilen tablo şudur: 

AĞIRLIK TABLOSU 
GAYRİSAFÎ MÎLLÎ HASILA 

(Bir Milyar Fransız Frangı cinsinden faktör maliyetlerine ve güncel fiatlara uygun olarak) 

Oy Adedi 
10'dan az 1 
10 dahil 20 hariç 2 
20 dahil 30 hariç 3 
30 dahil 46 2/3 hariç 4 
46 2/3 dahil 63 1/3 hariç 5 
63 1/3 dahil 80 hariç 6 
80 dahil 110 hariç 7 
110 dahil 140 hariç 8 
140 dahil 200 hariç 8 
200 dahil 260 hariç 10 
260 dahil 320 hariç 11 
320 dahil 380 hariç 12 
Bundan sonraki her 60 Milyar Fransız Frangı veya bunun küsuratı olan kısım için ilave oy. 
5. Maastricht Merkezindeki yatırım masraflarının faizi ve yıllık amortisman tutarıyla 

alakalı olan yol harçlarına ait gelirlerin toplamına ait bir miktar, 4 ülkenin aralarında anlaşa
cakları bir maliyet bölüşme formülüne göre paylaştırılarak ödenecektir. 

Bu miktar, bahis konusu yatırımlar 31 Aralık 1980'den önce finanse edilmiş ise bu 7 
ülkenin yatırım Bütçelerine 1974 - 1980 arasında yaptıkları ortalama katkıları nisbetinde; eğer 
yatırımlar bu tarihten sonra finanse edilmiş ise bu ülkelerin fiili katkılarıyla orantılı olan bir 
nispette aralarında paylaştırılacaktır. 
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6. (a) Bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hava trafiği hizmetlerinin te
mininde kullanılan ve Maastricht Merkezinin bütünleyici parçalarını oluşturan radar tesisleri, 
yayınlayıcı ve alıcı istasyonları, yerleşik bulundukları Devletlerin malı olacaktır. 

(b) Bahsedilen devletler, yukarıda zikredilen tesisleri o zamanki güncel yazılı değerle
ri üzerinden satın alacaktır. Satıştan elde edilen gelirler, bahis konusu yatırımlar 31 Aralık 
1980'de önce finanse edilmiş ise bu 7 ülkenin yatırım Bütçelerine 1974-1980 arasında yaptıkla
rı ortalama katkıları nispetinde; yatırımlar bu tarihten sonra finanse edilmiş ise bu ülkelerin 
fiili katkılarıyla orantılı olan bir nispette aralarında paylaştırılacaktır. 

7. Alman Hava Kuvvetlerinin EUROCONTROL Maastricht UAC'de yerleştirilme
siyle ilgili olarak F.Alman Hükümeti ile EUROCONTROL arasında 3 Kasım 1977'de nihaye
te erdirilen Anlaşma uyarınca, F.Almanya Cumhuriyeti'nin kullanmasına açık tutulan tesisler 
cihazlar ve teknik hizmetler, aynı devletin aynı şekilde kullanımına açık tutulacaktır, 

8. Maastricht Merkezi için yapılan ve Teşkilâtın bütçesinde yer alan ve 4 ülke tarafın 
dan karşılanan yatırım masrafları özel bir bütçe ekiyle belirlenecektir. 

9. Maastricht Merkezi için yapılan Teşkilatın Bütçesinde yer alan ve 4 ülke tarafın
dan karşılanan işletme ve bakım masrafları özel bir bütçe ekiyle belirlenecektir. 

10. Akit taraflar, yapabildikleri ölçüde ve özellikle radyo frekanslarının tespit ve da-
ğıtılmasında, Teşkilatın amacına uygun bütün işlemleri yapabilmesini temin edecek gerekli bütün 
tedbirleri alacaklardır. 

11. (a) Görevini başarıyla tamamlamak amacıyla Ajans, hava trafiğini kontrol husu
sunda Akit Tarafların topraklarında ve bu ülkelerin taraf oldukları uluslararası anlaşmalarla 
kendilerine verilen hava trafik hizmetlerinin yürütüldüğü hava sahalarında yürürlükte olan 
yönetmelikleri uygulayacaktır. 

5) Yukarıdaki (a) paragrafında belirtilen tedbirlerin uygulanmasında zorluk ortaya çı
karsa, Ajans meseleyi Komisyona getirecek ve Komisyon, alınması gerekli tedbirler hususun
da üye taraflara tasviyelerde bulunacaktır. 

12. Görevini yürütmek için Ajans, hava trafik hizmetlerine verilen yetki sınırları içer 
risinde, uçak kaptanlarına gerekli bütün talimatları verecektir. Uçak kaptanları bu talimatla
ra, yukarıda paragraf -11 'de bahsedilen yönetmeliklerde belirtilen mücbir sebep halleri hariç, 
uymak zorundadır. 

13. Hava trafik hizmetlerinin Ajansa devredildiği hava sahalarında vuku bulan hava 
seyrüsefer yönetmeliği ihlâlleri Ajans tarafından bu amaçla özel olarak görevlendirilen yetki
liler tarafından raporlara kaydedilecektir. Bu rapor işleminde, aynı tipteki ihlâlin Akit Taraf 
yetkililerinin kendi milli kanunları çerçevesinde kullandıkları rapor etme hakkı mahfuzdur. 
Yukarıda sözkonusu edilen raporlar, aynı tipteki ihlâlleri rapor etmeye yetkili milli yetkilile
rin hazırladığı raporlar gibi, milli mahkemelerde aynı derecede geçerli sayılacaktır. 

14. Akit Tarafların toprakları üzerinden uçuş izni verme, uçma ve güvenlik ile alâkalı 
uluslararası anlaşmalar ve milli yönetmelikler, Ajans için bağlayıcı olacaktır. Ajans, bu an
laşma ve yönetmeliklerin uygulanmasını temin için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. 

15. Akit Tarafların milli yönetmeliklerin ve uluslararası anlaşmaların düzgün bir tarzda 
uygulandığını tespit edebilmeleri için Ajans, istekte bulunan Akit taraflardan her hangi biri
ne, kendi görevlerini ifa etmek hususunda yetkilendirdiği uçak ile ilgili gerekli bütün bilgileri 
vermekle yükümlü olacaktır. 

Madde 3 
Karlsruhe Kontrol Merkezi 
Bu protokolün yürürlüğe girdiği tarihte Karlsruhe Kontrol Merkezi F. Almanya Cum

huriyeti'nin malı olacaktır. F. Almanya Cumhuriyeti bu merkezi o zamanki güncel yazılı de
ğer üzerinden satın alacaktır. 
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Bu satıştan elde edilen gelirler, 7 ülke arasında, eğer yatırımlar 31 Aralık 1980'den önce 
finanse edilmişse, bu 7 ülkenin 1974-1980 arasında Yatırım Bütçelerine yaptıkları ortalama 
katkıları nispetinde; bu tarihten sonra finanse edilmiş ise bu ülkelerin fiili katkıları nispetinde 
taksim edilecektir. 

Madde 4 
İrlanda'daki Tesisler 
Bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Shannon Kontrol Merkezi, M.W. 

Gabriel ikinci radar tesisi ve radyo-telefon istasyonları, ve Woodcock Hill ikinci radar tesisi 
İrlanda'nın malı olacaktır. Bundan sonraki 4 yıl içinde, bu tesislerin amortismanı için tahsis 
edilen masrafa tekabül eden yol ücretleri gelirleri, Üye Taraflar arasında, eğer bu yatırımlar 
31 Aralık 1980'den önce finanse edilmişse bu 7 ülkenin yatırımlar bütçesine 1974-1980 arasın
da yaptıkları ortalama katkılar nispetinde; bu tarihten sonra finanse edilmiş ise bu ülkelerin 
fiili katkıları nispetinde taksim edilecektir. 

Madde 5 
Bakiye Ödemeler 
1. Şu anda mevcut olan hükümler çerçevesinde onaylanmış dolaylı yatırımların amor

tismanıyla alakalı olan her türlü hakediş, bu protokolün yürürlüğe girdiği tarihte sona erecektir. 
2. Bu Protokolün yürürlüğe girmesinden evvel Kuruluş tarafından alınan kararların 

ifası dolayısıyla ortaya çıkan ödemeler, bu kararlarca belirtilen kurallara uygun olarak bun
dan sonra da devam ettirilecek, ve ayrı bütçe eklerinde belirtilecektir. 

Madde 6 
Geçici Bütçe Tedbirleri 
1. Bu Protokolün yürürlüğe girmesini takibeden 3 ay içinde, Komisyon tarafından bir 

bütçe hazırlanacak ve tasdik edilecektir. 
2. Bu bütçe yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik etkiye sahip olacak ve 

0 andaki güncel senenin 31 Aralığında sona erecektir. 
3. Yukardaki paragraf-1'de bahsedilen bütçenin hazırlanması döneminde, Komisyon 

Mütedavil Sermaye üzerine gerekli ilave katkılar yapmaları için Üye Tarafları davet edebilir. 
4. Mütedavil Sermaye üzerine bu şekilde yapılan katkılar, bu protokoldeki Ek-1 Madde 

19'un icrasında belirlenen katkılardan düşürülecektir. 
EK-2 

MEVCUT SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ METNİ VE PROTOKOL 
İLE SÖZLEŞMEDE Y A P I L A N DEĞİŞİKLİKLER 

Madde 1 
1. Akit Taraflar, savunma için gerekli tedbirleri gözönüne alarak ve hava sahası kul

lanıcılarına istenen emniyet seviyesiyle uygunluk içinde azami bir serbestlik sağlayarak, hava 
seyrüseferi konusundaki ortak faaliyetlerini geliştirmek ve bu konuda aralarındaki işbirliğini 
artırmak hususunda mutabık kalmışlardır. Buna uygun olarak şu konularda anlaşmışlardır; 

a) Hava seyrüseferi alanında uzun dönemli amaçları belirlemek ve bu çerçevede hava 
trafik hizmet ve kolaylıkları için orta vadeli ortak bir plân hazırlamak; 

b) Hava trafiğinin emniyetli, etkin ve hızlı bir şekilde akışı ile alâkalı hizmet ve kolay
lıklarla ilgili araştırma ve geliştirme programları, usule ait tedbirler ve ileri mesleki eğitim ko
nularında ortak plânlar hazırlamak; 

c) Hava trafiğinin düzenli ve emin bir şekilde akışını temin için gerekli tedbirleri al
mak ve düzenlemek; 

d) Hava Seyrüseferinin işleyişi, teknik ve mali yönleri hakkında ortak bir tecrübe Fo
nu oluşturmak; 

e) Hava sahasının en etkin bir şekilde kullanılmasını temin amacıyla uluslararası bir 
hava trafiği akış idare sistemi tesis ederek hava trafiği akış idaresi ile ilgili bu ülkelerin faali
yetlerini koordine etmek; 
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2. Bu amaçla Taraflar, "Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin Avrupa Teşkilâtı" adlı 
(EUROCONTROL) bir teşkilât kurmuş (bundan sonra kısaca "Teşkilât" diye adlandırılacaktır) 
olup, bu Teşkilât ulusal sivil ve askeri yetkililerle işbirliği içinde hareket edecektir. Teşkilât 
2 organdan müteşekkil olacaktır; 

— Hava Seyrüseferi Güvenliği Daimi Komisyonu -bu metinde kısaca "Komisyon" di
ye adlandırılacaktır.- Teşkilâtın genel politikasını oluşturmaktan mesul olan organdır. 

— Hava Seyrüseferi Emniyeti Ajansı: Bu metinde kısaca "Ajans" olarak adlandırıla
caktır. Ajansın Statüsü işbu Sözleşmenin Ek-1'inde yer almaktadır. Ajans, mevcut uzlaşma 
metninde kendisine verilen görevlerin veya Komisyon tarafından uzlaşmanın icrasından dola
yı kendisine verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olan organdır. 

3. Teşkilâtın merkezi Brüksel'dedir. 
Madde 2 
1. Teşkilât aşağıdaki görevleri üstlenecektir. 
a) Hava trafiğinin gelecekteki ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli yeni 

teknikleri araştırmak ve çözümlemek, 
b) Hava Seyrüseferi konusunda uzun vadeli ortak amaçları geliştirmek ve adapte etmek, 
c) Milli özellikteki orta vadeli plânları koordine edip hava trafik hizmetleri ve kolay

lıklarıyla alâkalı olarak, yukarıda (b) kısmında değinilen uzun vadeli amaçlar çerçevesinde, 
orta vadeli ortak bir plân hazırlamak, 

d) Hava seyrüseferi ile ilgili yer ve uçak sistemleri ile hava trafik hizmetleri personeli
nin mesleki eğitimi için ortak politikaları teşvik etmek, 

e) Hava seyrüseferiyle alâkalı maliyet etkinliğini ve verimini iyileştirmek için gerekli 
tedbirleri incelemek ve teşvik etmek, 

f) Hava seyrüseferiyle alâkalı incelemeleri, deneyleri ve çalışmaları teşvik etmek ve 
yürütmek; hava seyrüseferi konusunda Akit Tarafların yapmış olduğu inceleme, deney ve ça
lışmaların neticelerini toplamak ve yayınlamak, 

g) Hava seyrüferi konusunda üye tarafların yürütmekte olduğu araştırma ve geliştir
me programlarını koordine etmek, 

h) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı ve sivil havacılıkla ilgilenen diğer uluslararası 
kuruluşlarca araştırılmakta olan hava seyrüseferi konusuyla ilgili meseleleri incelemek, 

i) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtına sunulacak olan bölgesel hava seyrüsefer plan
larına ait değişiklikleri incelemek, 

j) Madde 1.1 (c)'nin ifasında üzerine verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek, 
k) Akit Taraflara veya konuyla ilgilinen üye olmayan devletlere uluslararası hava tra

fiği akış idaresi sistemleri kuruluşu ve işletilmesi konusunda yardım etmek, 
1) Yol Ücretlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşma uyarınca hava ulaşımı hizmetlerini kul

lananlardan alınması gereken ücretleri, Akit Taraflar adına veya bu anlaşmaya taraf olan üye 
olmayan devletler adına tesbît ve tahsil etmek, 

Bu gibi görevlerin yürütülmesi için işbirliği yapmak isteyen üye olmayan devletlerle teş
kilât arasında özel bir anlaşma yapılabilir. 

2. Akit Taraflardan birinin veya birden fazlasının talebi üzerine aşağıdaki görevler 
teşkilâta verilebilir; 

a) Hava trafiği hizmet ve kolaylıklarının dizaynı ve donatımı gibi özel amaçlı hava 
seyrüseferi konularında bu gibi taraflara yardım etmek, 

b) Bu taraflar namına kısmi veya bütün bir hava trafik hizmeti sağlamak veya işletmek, 
c) Bu taraflara, Yol Ücretlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşma ile belirlenmemiş olan 

ve hava seyrüsefer hizmetlerini kullananlardan hacz edilmesi gereken ücretlerin hesaplanma
sında ve tahsil edilmesinde yardımcı olmak. 
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Bu tip görevlerin ifası, her bir durumda, Teşkilât ile alâkalı taraflar arasında yapılacak 
özel bir anlaşmayla yürütülecektir. 

3. Bir veya birden fazla sayıdaki üye olmayan devletin ricası üzerine teşkilâta şu gö
revler de tevdi edilebilir, 

a) Bu devletlere hava seyrüsefer hizmetleri ve cihazlarının planlanması ve temini hu
susunda ve hava trafiği akış idaresi hususunda yardımcı olmak, 

b) Yol Ücretlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşma kapsamına girmeyen ve bu devletlerce 
hava seyrüsefer hizmetlerini kullananlar üzerine tahakkuk ettirir, borçların hesaplanmasın
da ve tahsilinde bu devletlere yardım etmek, 

Bu tip görevlerin ifası, her bir durumda, Teşkilâ ile alâkalı devletler atasında yapıla-
cak özel bir anlaşmayla yürütülecektir. 

Madde 3 
1. Mevcut Sözleşme, Ek-2'de listesi verilen Uçuş Malûmat Bölgelerindeki hava trafi

ğinin hava seyrüsefer hizmetlerine ve bununla alâkalı yaklaşma ve havaalanı hizmetlerine u> 
gulanacaktır. 

2. Ek-2'de verilen Uçuş Malûmat Bölgeleri listesinde herhangi bir düzeltme yapmak 
isteyen bir Akit Tarafın bu isteği, eğer isteğin yerine getirilmesi Sözleşme kapsamına giren ha
va sahasının toplam sınırlarında bir değişiklik meydana getirecekse, Komisyonun tam bir oy
birliğiyle bu konuda anlaşmasına tabi olacaktır. Bahsedilen tipte bir değişikliğe yol açmayan 
düzeltmeler ise, alâkalı üye tarafça teşkilâta bildirilecektir. 

3. Bu Sözleşmenin amaçları dolayısıyla, "hava trafiği" deyimi, sivil uçaklar ile Ulus-
lararası Sivil Havacılık Teşkilâtının usullerine uyan asken, gümrük ve polis uçaklarını kapsar 

Madde 4 
Teşkilât kanuni şahsiyete ve Akit Tarafların topraklarında tüzel kişilere milli kanunlar 

çerçevesinde tanınan tam bir kanuni ehliyet ve sorumluluğa sahip olacaktır. Teşkilât taşınabi
lir ve taşınamaz mal satın alma hakkına; mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. Bu Sözleş
mede veya buna ekli olan Statüde aksi belirtilmedikçe, kendi namına hareket eden Ajans 
taralından temsil edilecektir. Teşkilâtın mal varlığını Ajans idare edecektir. 

Madde 5 
1. Komisyon, Akit Tarafların temsilcilerinden oluşacaktır. Akit Tarafların her birisi, 

özellikle sivil havacılık ve milli savunma amaçlarının her ikisinin de temsil edilmesini sağla
mak amacıyla birkaç delege ataması yapabilir; ancak delegeler sadece bir tek oy hakkına sa
hip olacaktır. 

2. Madde 2.1 (1)'in amaçları bakımından Komisyon, Yol Ücretlerine İlişkin Çok Ta
raflı Anlaşmaya taraf olan Teşkilâta üye olmayan devletleri de içine alacak şekilde genişletile
cektir. Bu şekilde genişletilen Komisyon, sözkonusu anlaşmanın hükümlerine uygun kararlat 
alacaktır. 

3. Teşkilât ile üye olmayan devletler arasında madde 2.1 'e göre yapılmış özellikle ha 
va trafiği akış yönetimi konusundaki diğer anlaşmalarda bu hususta hüküm mevcut ise, Ko
misyon genişletilecek ve bu anlaşmalardaki hükümlere uygun kararlar alacaktır. 

Madde 6 
1. Madde 2. 1'de Teşkilâta verilen görevlerin yerine getirilmesinde Komisyon aşağıda

ki tedbirleri alacaktır; 
a) Akit Taraflarla alâkalı olarak; 
— Madde 2.1 (b) ve (c) de temas edilen hallerde, 
— Komisyon, Akit Tarafların ortak bir hareket tarzı içine girmelerinin kaçınılmaz ol

duğuna kanaat getirdiği takdirde 2.1 (a) ve (d) ile (k) arasındaki paragraflarda belirtilen haile
de; üye taraflara bir tavsiyede bulunabilir. 

b) Ajans ile alâkalı olarak; 
— Senelik iş programını, bütçeyi, faaliyet raporunu ve madde 2.1'de belirtilen görevle

rin yapılması için Ajans Tarafından kendisine sunulacak olan gelecek bir kaç senelik çalışma 
ve yatırım programlarını onaylayacaktır. Ajansa verilen görevlerin yapılmasını teminen lü
zumlu gördükçe, Ajansa direktifler verecektir. 
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— Mevcut Sözleşme ve Ajans Statüsünün kendisine tanıdığı idari yetkilen kullanarak, 
gerekli bütün tedbirleri alacaktır. 

— Ajansa bütçeyi yönetmesi konusunda yetki verecektir. 
2. Komisyon, ilâve olarak; 
a) Ajans Statüsü ile ilgili 7.2 ve 19.3 maddelerine göre alınması gerekli tedbirleri, per

sonel yönetmeliklerini ve mali yönetmelikleri onaylayacaktır. 
b) Ajans Statüsünün 2.1 maddesine göre, kontrol heyetinin üyelerini 5 senelik bir sü

re için atayacaktır. 
3. Komisyon, Madde 2'de bahsedilen özel anlaşmalara ilişkin müzakereleri başlatma

sı için Ajansa yetki verecek ve Ajansın tarafından müzakere edilen bu anlaşmaları onaylaya
caktır. 

4. 31 nci maddede belirtilen hakem mahkemesi nezdinde Teşkilât adına Komisyon ta
rafından dava açılabilir. 

Madde 7 
1. Kararlar, Komisyondaki Akit Tarafların oybirliğiyle alınacak ve Akit Taraflar üze

rinde bağlayıcı olacaktır. Fakat, Akit Taraflardan biri, madde 2.1 (b) ve (c) de bahsedilen ko
nulardan biriyle ilgili olarak behemahal gözetilmesi gereken milli menfaatlerinin kendisini 
oybirliğiyle karar almaktan alıkoyduğunu belirtmesi halinde; bu oy kullanmaktan çekinmeye 
sebep olan hususların Komisyona bildirilmesi kaydıyla, bu karara iştirak etmeyebilir. Komis
yona yapılacak böyle bir bildirimi takip eden 6 ay içinde, Komisyon ya ilk kararını gözden 
geçirecek veya bu oy kullanmamaya sebep olan hususla ilgili olarak bazı sınırlama veya şart
ların uygulamaya konmasına karar verecektir. Komisyon her iki halde de Akit tarafların oy
birliğiyle karar almak zorundadır. 

2. Komisyon, madde 6.2 (a), 6.3 ve 11.3'de bahsedilen tedbirler hususunda oybirliği 
ile karar verecektir. 

3. Başka türlü beyan edilmedikçe madde 6.1 (b) ve 6.4'de belirtilen hallerdeki tedbir 
ve direktifler Komisyondaki oyların çoğunluğunu gerektirecektir. Çoğunluk tabiri şöyle anla
şılmalıdır. 

— Bu oylar, aşağıda Madde 8'de belirtileri ağırlıklara tabi olacaktır. 
— Bu oylar, oy kullanan üye tarafların çoğunluğunu temsil edecektir. 
4. Madde 6.2 (b) de bahsedilen tedbirler, yukarıdaki paragraf 1'e uygun olarak Ko

misyon tarafından alınacak, ancak paragraf 1'e uygun olarak hesaplanan çoğunluk, kullanı
lan ağırlıklı oyların % 70'inden az olmayacaktır. 

5. Komisyonun tavsiyeleri, Akit Tarafların çoğunluğunun oyunu gerektirecektir. 
Madde 8 
1. Madde 7'de bahsedilen ağırlık, aşağıdaki tobloya uygun olarak belirlenecektir. 
Bütün Akit Tarafların toplam yıllık katkılarının yüzdesi olarak bir üye tarafın yıllık 

katkı nisbeti 

Oy sayısı 
% l'den az 1 

% 1 ile % 2'den az 2 
% 2 ile % 3'den az 3 
% 3 ile Vo 4 1/2'den az 4 
% 4 1/2 ile % 6'dan az 5 
% 6 ile % 7 1/2'den az 6 
% 7 1/2 ile % 9'dan az 7 
% 9 ile % 1 l'den az 8 
% 11 ile % 13'den az 9 
% 13 ile Vo 15'den az 10 
% 15 ile % 18'den az 11 
"/o 18 ile % 21'den az 12 
% 21 ile "/o 24'den az 13 
% 24 ile % 27'den az 14 
% 27 ile % 30'daıı az 15 
% 30 ile 16 
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2. Oy sayısı başlangıç olarak, 1981'de Brüksel'de imzaya açılan Protokolün yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren yukarıdaki tablodan istifade ile ve Akit Tarafların Teşkilatın büt
çesine yapacakları yıllık katkının tesbitinde kullanılan Ajans Statüsünün 19 ncu maddesindeki 
kurala uygun olarak tesbit edilecektir. 

3. Bir devletin Teşkilata dahil olması halinde, Akit tarafların oyları aynı usulde yeni
den tesbit edilecektir. 

4. Oy sayıları yukarıdaki esaslar dahilinde her sene yeniden hesaplanacaktır. 
Madde 9 
1. Komisyon, oybirliği ile kabul edilmesi gereken çalışma kurallarını tesbit edecektir. 
2. Bu kurallar, diğerleri yanında, Başkanın görevi ile çalışma gruplarının oluşturul

ması ve Komisyonun çalışma lisanı ile alâkalı kuralları ihtiva edecektir. 
Madde 10 
Komisyonun çalışması için gerekli personel ve diğer ihtiyaçlar Ajans Tarafından Ko

misyona temin edilecektir. 
Madde 11 
1. Komisyon, Teşkilâtın amaçlarının gerçekleştirilmesi için uygun devletlerle ve ulus

lararası kuruluşlarla münasebetler yürütecektir. 
2. Komisyon, madde 6.3 ve 13'de belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, Teşkilâ

tın Madde 2'de belirtilen görevlerini yerine getirmesi için gerekli olan anlaşmaları, uluslarara
sı kuruluşlar, Akit Taraflar veya diğer devleterle yürütüp neticelendirmek hususunda, özellikle 
tek başına yetkili kılınacaktır. 

3. Ajansın teklifi üzerine Komisyon, madde 2'de bahsedilen görevlerin yerine getiril
mesi için gerekli anlaşmaları başlatmak ve neticeye bağlamak hususundaki kararları Ajansa 
terkedebilir. 

Madde 12 
Teşkilât ile bir veya birden fazla Akit Taraf arasındaki veya bir veya birden fazla üye 

olmayan devlet arasındaki veya uluslararası bir kuruluş arasındaki Madde 2'de bahsedilen gö
revlerle alâkalı anlaşmalar; tarafların karşılıklı görevlerini, haklarını ve mecburiyetlerini, ma
li düzenlemelerle birlikte kayda bağlayacak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit edecektir. Bu 
tip anlaşmalar, madde 6.3 ve 11.3'deki hükümlere uygun olarak Ajans tarafından müzakere 
edilebilir. 

Madde 13 
Ajans, Komisyonca verilen direktifler çerçevesinde, Ajans hizmetlerinin yürütülmesi ve 

hava trafiğinin koordinasyonu için, Akit Tarafların veya üye olmayan devletlerin veya ulusla
rarası kuruluşların resmi veya özel mahiyetteki uygun teknik birimleri ile bağlantılar temin 
edebilir. 

Bu amaçla, Ajansın faaliyeti için gerekli oldukları sürece ve Ajans tarafından Komis
yona bu konuda bilgi verilmesi kaydıyla, Ajans tarafından Teşkilât adına tamamen idari, tek
nik veya ticari mahiyette taahhütlere girilebilir. 

Madde 14 
1. Teşkilât tesislerinin yerleştirilmesi için taşınmaz mallar edinilmesi lâzım geldiği hal

lerde, ulusal hukuka ve sözkonusu hukukun kamulaştırmaya ilişkin hükümlerinin sonuçları
na göre ve ilgili hükümetin mutabakatına bağlı kalmak kaydıyla, amme menfaati hakkı tanınır. 
Karşılıklı rıza ile bir anlaşmaya varılamadığı takdirde, sözkonusu taşınmazın alınması için, 
milli kanuna göre ilgili Devletin yetkilileri amme menfaati gerekçeksiyle kumalaştırma işlemi
ne başlıyacaktır. 

2. Yukarıdaki paragrafta belirtilen usullerin mevcut olmadığı Akit Taraf ülkesinde 
Teşkilât, sivil havacılığın ve telekomünikasyon sistemlerinin istifadesi için mecburi satın alma 
metodlarından yararlanabilir. 
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3. Akit Taraflar, Teşkilât adına ülkelerinde kurulmuş olan tesis ve hizmetlerle alâkalı 
olarak, devletin milli kanunla amme menfaati içinde bulunan aynı amaçlı milli hizmetler lehi
ne taşınmaz mal sahiplerinin hakları üzerine koyduğu sınırlamalardan Teşkilatın da yararlan
ma hakkı bulunduğunu kabul ederler. 

4. Teşkilât bu maddede belirtilen hükümlerin uygulanmasından doğan masrafları, mül
kün bulunduğu devletin kanunlarına uygun olarak ödenmesi gerekli tazminatlar dahil, yükle
necektir. 

Madde 15 
Teşkilâtın madde 2.2 (b)'de belirtilen görevleri yerine getirmesi durumunda, Ajans, Akit 

Tarafların ülkelerinde ve bu ülkelerin taraf oldukları uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bu 
ülkelere tevdi edilen hava trafik hizmetlerinin ait olduğu hava sahalarında yürürlükte olan yö
netmelikleri uygulayacaktır. 

Madde 16 
Teşkilâtın madde 2.2 (b)'de belirtilen görevleri yerine getirmesi durumunda Ajans, ha

va trafik hizmetlerine tevdi edilen yetkileri çerçevesinde, uçak kaptanlarına gerekli bütün tali
matı verecektir. Uçak kaptanları bir önceki paragrafta belirtilen mücbir sebepler dışında, bu 
talimatların gereğini yapmak zorunda olacaktır, 

Madde 17 
Teşkilâtın madde 2.2 (b)'de belirtilen görevleri yerine getirmesi durumunda, hava tra

fik hizmetlerinin Ajansa devredildiği hava sahalarında vuku bulacak hava seyrüsefer yönet
meliği ihlâlleri, Ajans tarafından bu amaçla özel olarak görevlendirilen yetkililer tarafından 
raporlara kaydedilecektir. Bu rapor işleminde, aynı mahiyetteki ihlalin Akit Taraf yetkilileri
nin kendi milli kanunları çerçevesinde kullandıkları rapor etme hakkı mahfuzdur. Yukarıda 
sözkonusu edilen raporlar, aynı tipteki ihlalleri rapor etmeye yetkili milli yetkililerin hazırla
dığı raporlar gibi, milli mahkemelerde aynı derecede geçerli sayılacaktır. 

Madde 18 
1. Görevleriyle alakalı olarak Teşkilâta gönderilen veya Teşkilâtça gönderilen yayın

ların ve diğer bilgi malzemelerinin dolaşımı hiçbir şekilde engellenmeyecektir. 
2. Resmî muhaberat ve dokümanların transferleri konusunda Teşkilât, Akit Tarafla

rın herbirinin uluslararası teşkilâtlara tanıdığı imkânlardan daha az olmayan bir muamele gö
recektir. 

Madde 19 
1. Teşkilât, Akit Tarafların ülkelerinde ve merkezinin bulunduğu Devlette kurulma

sı, dağıtılması veya tasfiyesi hallerinde her türlü vergi, resim ve harçdan muaf tutulacaktır. 
2. Görevlerini yerine getirmek için mülkiyetini aldığı taşınmaz mülkler dolayısıyla Teş

kilât, her türlü vergi, resim ve harçdan muaf tutulacaktır. 
3. Teşkilât, kendisine, mülküne, mali varlığına ve gelirlerine uygulanabilir olan her 

türlü doğrudan vergilerden muaf tutulacaktır. 
4. Teşkilât, borç işlemlerinden dolayı ortaya çıkan ve Teşkilât üzerine düşen her türlü 

dolaysız mali ücretlerden muaf tutulacaktır. 
5. Teşkilât, istisna veya ayrıcalık niteliğini haiz her türlü vergiden muaf tutulacaktır. 
6. Bu maddede belirtilen muafiyetler, kamu yararına hizmetler için tahsil edilen vergi 

ve ödemeleri kapsamayacaktır. 
Madde 20 
1. Teşkilât, kendisine sunulan hizmetler dışında kalan her türlü gümrük vergisi ve re

simlerden veya bunlarla aynı etkiye sahip ödemelerden muaf tutulacak ve teşkilâtın resmi kul
lanımı için gerekli olan ve Teşkilâtın bina ve tesislerine sevkı yapılmış olan veya Teşkilâtın 
işyerlerinde ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, cihaz, gereç ve diğer unsurların ithalinde her 
türlü ithal yasağından veya sınırlamasından muaf olacaktır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25 



Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 4 Ocak 1989 — Sayı : 20039 
2. Bu şekilde ithal edilen mallar, getirildikleri ülke içinde, ilgili Akit Taraf hükümeti 

ile tesbit edilen şartlar çerçevesinde olanlar hariç, belli bir ödeme karşılığında veya ücretsiz 
olarak satılamazlar, kiralanamazlar veya devredilemezler. 

3. Yukarıda paragraf 1'de bahsedilen ve Teşkilâtın kullanımı için ithal edilen malze
me, cihaz, gereç ve diğer eşyaların bu Teşkilâta etkili bir şekilde iletildiğinden ve bu malzeme
lerin hakikatten Teşkilâtın bina ve tesisleri için veya Teşkilâtın faaliyetleri için kullanıldığından 
emin olmak için gerekli görülen her türlü kontrol tedbiri alınabilir. 

4. İlave olarak, bu metne ek olan Statü'nün 25 nci maddesi kapsamına giren yayınlar 
konusunda Teşkilât, her türlü gümrük vergisinden ve her çeşit gümrük yasağı veya tahdidin
den muaf tutulacaktır. 

Madde 21 
1. Teşkilât, amaçlarını yerine getirmek için gerekli para muamelelerinin yapılmasın

da ihtiyaç duyulan her türlü dövizi elinde tutabilir veya her türlü döviz cinsinden hesap aç-
tırabilir. 

2. Akit Taraflar Teşk. ata, milli yönetmeliklerce veya uygulanabilir olduğu ölçüde ulus
lararası anlaşmalarca belirlenen şartlar çerçevesinde, Teşkilâtın kuruluş ve faaliyetleri için ge
rekli olan her türlü mali kaynak transferi konusunda yetki vermeyi taahhüt ederler. Bu yetki, 
ilgili Akit Taraf Hükümeti müsaade ettiğinde, borç faaliyet ve hizmetlerini de ihtiva eder. 

Madde 22 
1. Teşkilât Akit Tarafların vatandaşları olan ehil şahısların hizmetlerinden istifade 

edebilir. 
2. Teşkilâtın personeli ve bunların aile halkını oluşturan aile fertleri, benzeri diğer ulus

lararası kuruluşların personeline sağlanan göçü sınırlayan veya yabancıların kayıtlarını dü
zenleyen tedbirlerden muafiyet hakkından istifade edeceklerdir. 

3. a) Akit Taraflar, uluslararası kriz durumunda, teşkilâtın personeline ve bunların 
ev halkını oluşturan aile fertlerine diğer uluslararası teşkilâtların personeline tanıdıkları yurda 
dönüş imkânlarını sağlayacaklardır. 

b) Yukarıdaki (a) hükmü, bu personelin Teşkilâta olan yükümlülüklerini etkilemeye
cektir. 

4. Bu maddenin (1) ve (2) nolu paragrafında belirtilen hükümlere, kamu politikası, 
kamu emniyeti ve halk sağlığı sebepleri dışında istisna yapılamaz. 

5. a) Teşkilâtın personeline: Şu hallerde gümrük vergi ve resimlerinden muafiyet ta
nınacaktır: 

— Bahis konusu ülkeye yerleşmek amacıyla ilk defa geldiklerinde dışarıdan getirdikleri 
yeni olmayan şahsi eşyalarında, taşınabilir mallarında ve diğer ev aletlerinde, 

— Görevlerini bitirmeleri halinde ülke dışına çıkarılan bu aynı eşyaları ve taşınabilir 
malları tekrar yurt dışına çıkarırken, 

— Bu şahısların istifade ettiği genel hizmetler bu hükmün dışındadır. 
b) Teşkilât personeli, Akit Taraflardan herhangi birinin ülkesinde görevine başlarken 

şahsi arabalarını geçici bir süre için gümrükten muaf olarak ithal ve daha sonra, görevlerinin 
bitiminden daha geç olmayan bir tarihte sözkonusu arabayı gümrükten muaf olarak yeniden 
ihraç edebilirler fakat bu işlemler her halükârda ilgili Akit Taraf hükümetinin gerekli gördü
ğü şartlara tabidir. 

c) Teşkilât personeli bütün resmi evrak ve dökümanları konusunda dokunulmazlık 
hakkına sahiptir. 

6. Akit Taraflar, yukarıda madde 5 (a) ve (b)'de belirtilen hükümleri kendi vatandaş
ları için uygulamaya icbar edilemez. 

7. Teşkilâtın personeline tanınan ayrıcalık, muafiyet ve kolaylıklara ilave olarak Ajansın 
genel müdürü, görevinin ifası esnasında yazılı veya sözlü olarak yaptığı açıklamalar dahil ha
reketlerinden dolayı adli takibata tabi tutulmama dokunulmazlığına sahip olacaktır. Ancak, 
bu dokunulmazlık, motorlu trafik suçlarını veya kendisine ait veya kendisinin kullandığı bir 
aracın yol açtığı zararları kapsamaz. 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26 



4 Ocak 1989 — Sayı : 20039 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 27 

8. İlgili hükümetler maaşların kısıtlama olmaksızın transferlerinin yapılması için ge
rekli bütün tedbirleri alacaktır. 

Madde 23 
Akit Tarafların temsilcileri, görevlerini ifa ederlerken, toplantı yerlerine gidiş ve geliş-

de yaptıkları seyahatler süresince, bütün resmi evrak ve dokümanlarının dokunulmazlığı hak
kına sahip olacaktır. 

Madde 24 
Teşkilâtın kendine mahsus bir sosyal güvenlik sistemi mevcut olması dolayısıyla, Teş

kilât, Genel Müdür ve Teşkilâtın personeli 1981'de Brüksel'de imzaya açılan Protokolün yü
rürlüğe girmesi anında Teşkilât ile Akit Taraflar arasında mevcut olan düzenlemeler saklı kalmak 
kaydıyla, milli sosyal güvenlik teşkilâtına yapılan mecburi katkılardan muaf tutulacaklardır. 

Madde 25 
1. Teşkilâtın taahhütnameden doğan sorumluluğu, bu taahhütnameye uygulanabilen 

ilgili kanunla belirlenmiş olacaktır. 
2. Taahhüde ilgili olmayan sorumluluklar konusunda ise Teşkilât, organlarının veya 

elemanlarının görevlerinde iken. sebep oldukları ihmallerden doğan zararlar için, zararlara bu 
kişi ve organların sebep olduğu belirlenirse, tazminat ödemesi yapacaktır, 

Bundan evvelki hüküm, Akit Tarafların milli kanunlarınca doğabilecek diğer telâfi taz
minatlarını geçersiz kılmaz. 

Madde 26 
1. (a) Teşkilâtın müesseseleri dokunulmazlık hakkına sahip olacaktır. Teşkilâtın mal 

ve para varlığı, her türlü soruşturma elkoyma ve kamulaştırmadan muaf olacaktır. 
(b) Teşkilâtın arşivleri ve ona ait bütün resmi evrak ve dokümanlar, nerede yerleşik 

olursa olsunlar, dokunulmaz özellikte olacaktır. 
2. Teşkilâtın mülküne ve mali varlığına mahkeme kararları hariç el konamaz veya ka

mulaştırma tatbik edilemez; Teşkilâtın tesislerine el konamaz ya da haciz uygulanamaz. 
3. Bununla beraber ilgili ülkelerde mahkeme kararlarının uygulanabilmesini sağlamak 

ve adli soruşturmaların yürütülmesini temin etmek amacıyla Teşkilâtın tesislerinin ve arşivle
rinin bulunduğu devletlerin yetkili makamları, Ajansın Gene! Müdürüne gerekli bilgiyi ver
dikten sonra bu tesis ve arşivleri gözden geçirme hakkına sahip olacaklardır. 

Madde 27 
1. Teşkilât, Sözleşmede belirtilen ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların, muafiyetlerin ve 

kolaylıkların kötüye kullanılmasını önlemek, adaletin mükemmel tarzda tecelli etmesini ko
laylaştırmak ve polis yönetmeliklerinin gerektiği gibi yürütülmesini temin etmek amacıyla, Akit 
Tarafların yetkili makamları ile her zaman işbirliği yapacaktır. 

2. Teşkilât, Akit Tarafların ülkelerinde kullanılmak için kendisine tahsis edilen her
hangi bir taşınmaz mülkün içerisinde veya yakınlarında kamu yararına yapılacak belediye ve-
sair hizmetlerin yürütülmesini mümkün olduğu kadar kolaylaştıracaktır. 

Madde 28 
Teşkilâtın madde 2.2 (b)'de belirtilen görevleri yürütmesi halinde, Akit Tarafın ülkesi

ne kabul, üzerinden uçma ve ülkenin emniyeti ile alâkalı uluslararası anlaşmalar ve milli yö
netmelikler, Ajans üzerinde bağlayıcı mahiyette olacak; ve Ajans bu anlaşma ve yönetmeliklerin 
uygulanmasını temin için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. 

Madde 29 
Teşkilâtın Madde 2.2 (b)'de belirtilen görevleri yürütmesi halinde Ajans; faaliyetleri do

layısıyla bilgi sahibi olduğu bir uçakla ilgili bütün bilgileri, bu tip istekte bulunan Akit Tarafa 
vermekle yükümlü olacaktır. Böylece Akit Tarafların milli yönetmeliklerinin ve uluslararası 
anlaşmaların gerekliği gibi uygulandığını takip etmeleri mümkün olabilecektir. 

Madde 30 
Akit Taraflar, mali bir dengeye ulaşmanın Ajans için gerekli olduğunu kabul ederler 

ve bu metne ek olarak yer alan Statüde belirlenen limitler ve şartlar dahilinde ve Ajansın ken
di gelişlerini de gözönüne alarak, münasip mali kaynakların sağlanmasını taahhüt ederler. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27 



Sayfa : 28 RESMİ GAZETE 4 Ocak 1989 — Sayı : 20039 

Madde 31 
1. Komisyonu temsil eden Teşkilât ile Akit Taraflar arasında veya Akit Tarafların kendi 

aralarında, bu Sözleşmenin veya eklerinin uygulanması veya yorumuyla alâkalı olarak ortaya 
çıkabilecek olan ve doğrudan müzakerelerle veya başka bir tarzda halledilmesi mümkün ol
mayan herhangi bir anlaşmazlık, Tarafların herhangi birinin talebi üzerine, hakeme havale 
edilecektir. 

2. Bu amaçla, Tarafların her biri her halükârda bir hakem atayacaklar ve bu hakem
ler üçüncü hakemin atanması hususunda anlaşmaya varacakladır. Eğer taraflardan birisi, di
ğer tarafın bu konudaki talebini aldıktan sonraki iki ay içinde hakemini belirlemezse, veya. 
belirlenen hakemler 2 ay içinde 3 üncü bir hakemin seçilmesi konuşanda anlaşmaya varamaz
lar ise, Taraflardan herhangi biri Uluslararası Adalet Divanı Başkanından hakem seçimi yap
masını isteyebilir, 

3. Hakem mahkemesi kendi çalışma usullerini belirleyecektir. 
4. Tarafların her biri, kendi hakeminin masraflarını ve kendisinin mahkemede temsil 

masraflarını karşılayacaktır; 3 üncü hakemin masrafları ve ilgili diğer masraflar, anlaşmazlı
ğa taraf olan ülkeler tarafından eşit olarak karşılanacaktır. Fakat, hakem mahkemesi uygun 
görürse masrafları başka bir şekilde paylaştırabilir. 

5. Hakem mahkemesinin kararları, anlaşmazlığa taraf olan ülkeler üzerinde bağlayı
cı olacaktır. 

Madde 32 
1. Ajansın Statüsü ve bu metne ekli Statüde işbu Sözleşmede belirlenen şartlara tabi 

olmak kaydıyla yapılan değişiklikler Akit Tarafların ülkelerinde geçerli olacak ve etkiye sahip 
olacaktır. 

2. Statü'deki hükümlerin değiştirilmesi, Komisyon üyelerinin oybirliğiyle bu değişik
likleri kabul etmesine bağlıdır. 

3. Fakat metne ek olan Statü'deki 1, 11, 19 ve 20 no'lu maddelerdeki hükümler Ko
misyonca değiştirilemezler. 

Madde 33 
Olağanüstü hal veya savaş vukubulması durumunda, mevcut Sözleşmenin hükümleri, 

konuyla alâkalı Akit Taraftarın hareket serbestliğini etkilemeyecektir. 
Madde 34 
Akit Taraflar, kamu hizmetlerinin sürekliliğini temin amacıyla hazırlamış olan ve Sta

tüde bulunan carî hükümlerin Ajansa uygulanmasını temin etmeyi taahhüt ederler. 
Madde 35 
1. İşbu Sözleşmenin geçerliliği, 1981'de Brüksel'de imzaya açılan Protokolle tashih 

edildiği üzere, bahsedilen Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 yıllık bir süre için 
uzatılacaktır. 

2. Bu süre, biliminden en az iki sene evvel taraflardan birisi Belçika Krallığı Hükü
metine Sözleşmeden çekilmek niyetini ihtiva eden yazılı bir uyarı vermediği sürece, otomatik 
olarak 5 sene daha uzayacaktır. Belçika Krallığı Hükümeti, diğer üye Devletlere böyle bir uyarı 
konusunda haber verecektir. 

3. Yukarıdaki uygulama dolayısıyla Teşkilât dağılma durumuna gelirse, tasfiye amaçları 
için varlığını devam ettirmek zorunda kalacaktır. 

Madde 36 
1. 1981'de Brüksel'de imzaya açılan Protokolle değiştirilen işbu Sözleşmeye, sözko-

nusu Protokol'ü imzalamamış olan herhangi bir ülkenin katılması; 
a) Komisyonun oybirliği ile mutabakatını bildirmesine ve, 
b) O ülkenin aynı zamanda 1981'de Brüksel'de imzaya açılan Yol Ücretlerine İlişkin 

Çok Taraflı Anlaşmaya katılma belgesini tevdi etmesine bağlıdır. 
2. Komisyon Başkanı, katılma başvurusunun kabulüne ilişkin kararı Protokolü im

zalamamış olan Devlete bildirecektir. 
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3. Katılma Belgesi Belçika Krallığı Hükümetine tevdi edilecek ve bu Hükümet, Pro
tokolü imzalamış ve katılmış olan Devletlerin Hükümetlerine bilgi verecektir. 

4. Katılma, katılma belgesinin tevdii edilmesini takip eden ikinci ayın birinci günün
den itibaren geçerli olacaktır. 

Sözleşme hükümlerinin birleştirilmiş şekli olan bu metin; Alman, İngiliz, Fransız, Hol
landa ve Portekiz dillerinde hazırlanmıştır. 

Hava Seyrüseferinin Emniyeti için İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 tarihli Uluslararası 
EUROCONTROL Sözleşmesinin ve bu Sözleşmeyi değiştiren 12 Şubat 1981 tarihli Protoko
lün son hükümleri gereğince, çeşitli dillerdeki metinler arasında farklılık olması halinde, Fran
sızca metin esas alınacaktır. 

YOL ÜCRETLERİNE İLİŞKİN ÇOK TARAFLI ANLAŞMA 
— Federal Almanya Cumhuriyeti 
— Avusturya Cumhuriyeti 
— Belçika Krallığı 
— İspanya 
— Fransa Cumhuriyeti 
— Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
— İrlanda 
— Lüksemburg Büyük Dukalığı 
— Hollanda Krallığı 
— Portekiz Cumhuriyeti 
— İsviçre Konfederasyonu 
bundan böyle "Aki t Devletler" olarak adlandırılacak; Hava Seyrüseferinin Emniyeti 

için Avrupa Teşkilâtı bundan böyle, " E U R O C O N T R O L " olarak adlandırılacak. 
Yol ücretlerinin tahsili ile ilgili olarak Avrupa devletleri tarafından EUROCONTROL 

ile yapılan Anlaşmanın, Hava Seyrüseferinin Emniyeti için İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 ta
rihli uluslararası EUROCONTROL Sözleşmesinin tadil edilmesi nedeniyle değiştirilmesi ge
rektiğini gözönünde tutarak, 

Yol ücretlerinin tesisi ve tahsili açısından işbirliği yapmanın geçmişte yararının kanıt
lanmış bulunduğunu dikkate alarak, 

Tesis olunan işbirliğini sürdürme ve güçlendirme arzusuyla, 
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtının tavsiye ettiği esasları dikkate alarak, mümkün 

ölçüde fazla Avrupa Devletinin katılabileceği tek bir Avrupa yol ücreti sistemini işletmek 
azmiyle, 

Bu tek sistemin aynı zamanda kullanıcılarla istişareyi kolaylaştıracağından emin olarak; 
EUROCONTROL Yol Ücretleri sistemine dahil Devletler bakımından ücretlerin geri 

alınması yoluyla Teşkilâtın gücünün arttırılmasının arzuya şayan olduğunu dikkate alarak; 
Böyle bir sistemin yeni bir yasal temel gerektireceğini gözönünde bulundurarak; 
Aşağıdaki gibi anlaşmaya varmışlardır. 
Madde 1 
1. Akit Taraflar yetkileri dahilindeki Uçuş Malûmat Bölgelerinde yeralan hava saha

sındaki hava seyrüsefer imkânları ve hizmetlerine ilişkin ücretler -bundan böyle "yol ücretleri" 
denilecek- hususunda genel bir politika kabul etmek hususunda mutabık kalmışlardır. 

2. Taraflar buna binaen, yol ücretlerinin belirlenmesi ve tahsili için müşterek bir sis
tem oluşturulmasına ve EUROCONTROL servislerinin bu amaç için kullanılmasına karar ve
rirler. 

3. Bu amaçla, Daimi Komisyon ve EUROCONTROL Yönetim Komitesi,EUROCONT-
ROL'un üyesi olmayan Akit Devletlerin temsilcilerini kapsayacak şekilde genişletilecek ve bun
lara bundan böyle "Genişletilmiş Komisyon ve Genişletilmiş Komite" denilecektir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 4 Ocak 1989 — Sayı : 20039 

4. Yukarıda paragraf -1'de bahsedilen Uçuş Malûmat Bölgeleri Ek-1'de yer almakta
dır. Akit Devletlerin Uçuş Malûmat Bölgeleri listesinde yapmak istedikleri herhangi bir deği
şiklik, eğer bu Anlaşmayla sabit olan hava sahasının sınırlarını kapsayan bir değişikle 
sonuçlanacaksa, Genişletilmiş Komisyonun oybirliğiyle alacağı karara bağlı olacaktır. 

Böyle bir sonuca yol açmayan herhangi bir değişiklik, ilgili Akit Devlet tarafından EU-
ROCONTROL'a bildirilecektir. 

Madde 2 
Akit Devletlerin herbiri, Madde 6.1 (b) hükümlerine tabi olmak kaydıyla, Genişletilmiş 

Komisyonda bir oy hakkına sahip olacaktır. 
Madde 3 
1. Genişletilmiş Komisyon, yol ücreti birleşik sisteminin kurulmasını şu yöntemle yü

rütecektir: 
a) Bu ücretler, uçuş anındaki hava seyrüsefer kolaylıklarına hizmetlerine ve sistemin 

işlemesine ilişkin hususlarda Akit Devletlerce üstlenilen maliyetlerin olduğu kadar, EURO-
CONTROL'un sistemi işletmesinden doğan maliyeti de hesaba katan genel bir formüle göre 
belirlenir. 

b) Bu ücretler, uçuş başına tek ücret olarak EUROCONTROL tarafından tahsil edilir. 
2. Genişletilmiş Komisyon yukarıdaki sebepler nedeniyle; 
a) Yukarıda paragraf-1 (a)'da sözüedilen maliyetlerin belirlenmesine ilişkin esasları 

tesis eder. 
b) Yol ücretlerinin hesaplanmasında uygulanacak formülü belirler. 
c) Yukarıda paragraf-1 (a)'da belirtilen fiyatların her değişen ücret süresi için, tahsil 

edilme oranını onaylar. 
d) Yol ücretlerinin beyan edildiği hesap birimini belirler. 
e) Birim oranları, tarifeler, ödeme şartları ve süreler de dahil olmak üzere, sistemin 

uygulanma şartlarını belirler. 
f) Yol ücretlerinden muaf tutma işlemlerinin kurallarını belirler. 
g) Genişletilmiş Komitenin raporlarını onaylar. 
h) Yol ücret sistemine uygulanabilen finansman düzenlemelerini kabul eder. 
i) EUROCONTROL ile bu Anlaşma kapsamında olmayan hava geçiş ücretleri ile i l 

gili EUROCONTROL'ün teknik yardımlarından veya kaynaklarından yararlanmayı arzula
yan herhangi bir devlet arasındaki sözleşmeleri onaylar. 

j) Madde 5.1 (c)'ye uygun olarak, Genişletilmiş Komite tarafından gösterilen bütçe 
tasarısını onaylar. 

3. Genişletilmiş Komisyon, bütün Akit Devletlerin oy birliği ile kendi çalışma usulle
rine ilişkin esasları belirleyecektir. 

Madde 4 
Akit Devletlerin herbiri, madde 6.2 (b)'ye tabi olmak kaydıyla, Genişletilmiş Komitede 

bir oy hakkına sahip olacaktır. 
Madde 5 
1. Genişletilmiş Komite şu görevleri yapacaktır; 
a) Genişletilmiş Komisyon için kararlar hazırlanması, 
b) Yol ücreti sisteminin işlemesinin denetlenmesi, bu amaçla EUROCONTROL tara

fından istihdam edilen kaynakların kullanımı da dahil olmak üzere Genişletilmiş Komisyonun 
kararları ile uygun ve özellikle yol ücretlerinin alınması hususunda, bütün gerekli tedbirlerin 
alınması; 

c) Yol Ücreti Sisteminin işlemesi için gerekli kaynaklar konusunda Genişletilmiş Ko
misyona rapor verilmesi ve Komisyona, EUROCONTROL'ün yol ücretleri ile bağlantılı çalış
malarıyla ilişkili bütçe eklerinin sunulması; 

d) Genişletilmiş Komisyon tarafından havale edilen diğer bütün işlerin yapılması; 
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2. Genişletilmiş Komite, madde 6.2 (a)'nın şartlarına tabi olarak kendi çalışma usul
lerine ilişkin esasları belirleyecektir. 

Madde 6 
1. Genişletilmiş Komisyonun Kararları aşağıdaki gibi alınacaktır; 
a) Madde 3.2 (a)'dan (f)'e kadar olan ve (h)'da belirtilen hususlarda verilen kararla

rın bütün Akit Devletlerinin oy birliği ile alınması gerekecektir ve bu kararlar Akit Devletleri 
bağlayacaktır; kararda oy birliğine varılamazsa, Genişletilmiş Komisyon geçerli oyların üçte 
iki çoğunluğu ile karar alacak; bu kararları ulusal menfaatlerin çiğnenmesi dolayısıyla uygu
layamayan her Akit Devlet, uygulayamama nedeninin açıklama beyanını Genişletilmiş Ko
misyona sunacaktır. 

b) Madde 3.2 (i) ve (j)de belirtilen hususlar üzerine verilen kararlar, bu oyların anlaş
manın Ek-2'sinde belirtilen şartlara uygun olarak EUROCONTROL'a üye devletlerin ağırlık
lı çoğunluğunu kapsaması şartıyla, kullanılan oyların üçte iki çoğunluğunu gerektirecektir; 
EUROCONTROL her yıl, bahsedilen hükümler altında üye devletlerin kullanmaya hak ka
zandıkları oy sayısı konusunda EUROCONTROL'a üye olmayan Akit Devletlere bilgi vere
cektir. 

c) Madde 3.2 (g)'de belirtilen konulara ilişkin kararlar, oyların üçte iki çoğunluğunu 
gerektirecektir. Madde 25'te bahsedilen hakem mahkemesine, Genişletilmiş Komisyon tara
fından EUROCONTROL adına sunulan davalara da aynı uygulama yapılacaktır. 

2. a) Genişletilmiş Komitenin usul hükümleri, karar almayla ilgili kurallar da dahil 
olmak üzere, Genişletilmiş Komisyonda bütün Akit Devtetlerin onayıyla belirlenecektir. 

b) Bundan başka, Madde 5.1 (c)'de kastedilen hususlarda, genişletilmiş Komitenin Ka
rarları, bu maddenin paragraf- 1 (b) hükümlerine uygun olarak alınacaktır. 

Madde 7 
EUROCONTROL, madde-1'de belirtilen hava sahasındaki her uçuş için yol ücretini 

geçerli kurallara uygun bir şekilde belirleyecektir. 
Madde 8 
EUROCONTROL madde 7'de bahsedilen yol ücretlerini toplayacaktır. 
Bu sebeple, her uçuş için tek bir ücret belirlenebilecek ve EUROCONTROL tarafından 

talep edilen uçuş başına düşen ücret Teşkilât merkezinde ödenebilecektir. 
Madde 9 
Ücreti ödemesi gereken şahıs, uçuş gerçekleştirildiği zaman uçağı işleten kimse olacaktır. 
Madde 10 
Eğer uçağı işleten kimsenin kimliği bilinmiyorsa; uçağın sahibi, işleten kimseyi ispatla-

yamadığı sürece, uçağı işleten olarak kabul edilecektir. 
Madde 11 
Vadesi gelmiş miktarı borçlu ödemezse, borcun tahsili amacıyla zorlama tedbirlerine 

başvurulabilecektir. 
Madde 12 
1. Vadesi gelmiş miktarın tahsiline ilişkin işlemler, EUROCONTROL tarafından ve

ya E U R O C O N T R O L ' u n isteği ile bir Aki t Devlet tarafından yürütülecektir. 
2. Tahsilat, hukuki veya idari işlemlerle gerçekleştirilecektir. 
3. Her Akit Devlet, kendi ülkesinin yetkili mahkemelerinde, yargı organlarında ve idari 

mercilerde uygulanan usuller hakkında EUROCONTROL'e bilgi verecektir. 
M A D D E 13 
Ücretlerin tahsili için dava; 
a) Borçlunun ikamet ettiği veya kayıtlı bir bürosunun bulunduğu; 
b) Borçlunun ne ikamet ettiği ne de kayıtlı bürosunun bulunduğu yer Sözleşme Dev

letlerinin ülkesine değil ise, borçlunun işyerinin bulunduğu; 
c) Yukarıda (a) ve (b)'de belirtilen yetki sahalarının bulunmaması halinde; borçlunun 

mal varlığının bulunduğu; 
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d) Yukarıda (a)'dan (c)'ye kadar belirtilen Yargı mahallerinin bulunmaması halinde, 
EUROCONTROL'ün merkez bürosunun bulunduğu, Akit Taraf ülkesinde açılır. 

Madde 14 
EUROCONTROL, bu Anlaşmaya taraf olmayan devletlerin yetkili mahkemeleri, yar

gı organları ve idari mercilerinde dava açma yetkisine sahip olacaktır. 
Madde 15 
Akit Devletlerden birinde alınan aşağıdaki kararlar, diğer Akit Devletçe kabul edilecek 

ve uygulanacaktır. 
a) Mahkemenin veya yargı merciinin nihai kararları, 
b) İdari organların, yargı mercii veya mahkeme tarafından gözden geçirilmeye tabi 

olan; fakat, mahkeme veya yargı merciinin nihai karar ile temyizden menetmiş olması veya 
temyizin geri alınmış bulunması nedeniyle veya temyiz başvurusu için sürenin bitmiş olması 
dolayısıyla kesinleşmiş idari kararları. 

Madde 16 
Madde 15'de belirtilen kararlar aşağıdaki durumlarda kabul edilmeyecek veya uygu

lanmayacaktır: 
a) Eğer devletin mahkemesi veya idari mercii madde 13'e göre yetkili değilse, 
b) Eğer karar, belirtilen devletin genel politikası ile kesinlikle uygunluk göstermiyorsa, 
c) Eğer borçlu, kendini savunmak veya temyiz mahkemesine müracaat etmek için uy

gulamayı yapan kurumun veya idari merciin karar bildirisini yeterli zamanda alamazsa, 
d) Eğer benzeri yol ücretleri ile ilgili uygulama daha önceden yürürlüğe konmuşsa ve

ya belirtilen devletin mahkemesinde, yargı organında veya idari merciinde henüz karara bağ
lanmamış ise, 

e) Eğer karar, belirtilen devletin yol ücreti üzerine verdiği benzeri karara uymuyorsa, 
f) Eğer menşei devletin mahkemesi, yargı mercii veya selahiyetli makamı karara var

mak için, hakiki şahsın yasal ehliyeti veya statüsünü veya evlilik ilişkilerinden doğan mülkiyet 
haklarını veya vasiyetini veya vekaletini; kabulü tanınmanın istendiği devletin uluslararası hususi 
hukuku ile çelişkili bir şekilde ön soruşturmaya karar vermiş ise; (Bu ülkenin uluslararası hu
susi, hukuk kurallarının uygulanması ile aynı sonucun elde edilebilmesi durumu hariç). 

Madde 17 
Madde 15'de belirlenen kararlar, eğer menşei devlette uygulanabilir durumda ise, be

lirtilen devletin kanunları uygun bir şekilde tatbik edilecektir. İlgili devletin mahkemesi, yargı 
organı veya idari mercii tarafından talep edildiği zaman eğer gerekli ise bir yaptırım emri çıka
rılacaktır. 

Madde 18 
1. Talep bildirisine şunlar eklenecektir : 
a) Kararın onaylı bir kopyası, 
b) Mahkeme veya yargı merciinin kararının gıyabında olması durumunda, borçluya 

tebliğ edilen işlemleri yapan kurumun, usulüne uygun olarak tebligat yaptığını belirten belge
lerin aslı veya onaylı kopyası, 

c) İdari kararlar halinde Madde 15'in gerektirdiği hususların yerine getirildiğini belir
ten belge, 

d) Menşei devlette uygulanabilirliğini ve borçlunun karar bildirisini zamanında aldı
ğını belirten belge. 

2. Eğer belirtilen devletlerin mahkemeleri, yargı mercileri veya idari yetkililerinin ih
tiyaç duyması halinde, belgelerin usulüne uygun onaylanmış tercümeleri bu makamlara sağla
nacaktır. Bu sözü geçen belgelerin onaylanması veya benzer bir işleme ihtiyaç yoktur. 
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Madde 19 
1. Talep sadece madde 16'da yeralan sebeplerden biri dolayısıyla reddedilebilir. Ka

rarın esasları hiçbir şekilde muhatap devlette tekrar gözden geçirilmeyecektir. 
2. Kararın alınması ve uygulanması için yapılacak işlemler, bu Anlaşma aksini gerek-

tirmiyorsa, muhatap devletin kanunlarına göre yürütülecektir. 
Madde 20 
EUROCONTROL tarafından toplanan meblağ, Akit Devletlere, Genişletilmiş Komis

yonun kararına uygun olarak ödenecektir. 
Madde 21 
Tazminatın bir Akit Devlet tarafından tahsil edilmesi durumunda, toplanan meblağ mad

de 20*ye göre işleme tabi tutularak EUROCONTROL'a gecikmesiz ödenecektir. İlgili devlet 
tarafından konan tazminatla ilgili masrafları EUROCONTROL ödeyecektir. 

Madde 22 
Yol ücretlerinin tesbit ve kanunen tahsil edilmesinde Akit Devletlerin yetkili kimseleri 

EUROCONTROL île beraber çalışacaktır. 
Madde 23 
Eğer Genişletilmiş Komite, masrafın tazmininden tam ittifakla feragat etmeye karar ver-

mişse, Akit Devletler uygun buldukları herhangi bir eylemi yapabilirler. Böyle bir durumda, 
bu Sözleşmenin tazminatla ve kararların kabulü ve uygulanması ile ilgili hükümleri uygulan
mayacaktır. 

Madde 24 
Olağanüstü hal veya savaş durumlarında, işbu Anlaşmanın şartlan, bu şartların hüküm 

sürdüğü Akit Devletin hareket serbestisini etkilemeyecektir. 
Madde 25 
1. Bu Anlaşma veya eklerin uygulanması veya açıklanmasıyla ilgili olarak Akit Dev-

letler arasında veya Genişletilmiş Komisyon tarafından temsil edilen EUROCONTROL ile Akit 
Devletler arasında herhangi bir ihtilaf vuku bulursa ve bu ihtilafı doğrudan görüşme ile veya 
diğer yöntemlerle çözmek mümkün olmazsa, tarafların talepleri üzerine konu hakeme havale 
edilecektir. 

2. Bu amaçla, tarafların herbiri hakem tayin edecek ve hakemler üçüncü bir hakemin 
atanmasına karar vereceklerdir. 

3. Hakem mahkemesi kendi çalışma usullerini kendisi belirleyecektir. 
4. Herbir taraf, mahkemedeki işlemlerde kendi temsiline ve hakeme ait masrafları kar

şılayacaktır. Üçüncü hakeme ilişkin masraflar ve diğer meblağlar, anlaşmazlığa düşen taraf
lar tarafından eşit bir şekilde karşılanacaktır. Hakem mahkemesi uygun bulduğu takdirde 
meblağların bölüştürülmesinde farklı bir belirleme yapabilir. 

5. Hakem mahkemesi karan anlaşmazlığa düşen tarafları bağlayacaktır. 
Madde 26 
Bu Anlaşma 8 Eylül 1970 tarihli Yol Ücretlerinin Toplanmasına İlişkin Çok Taraflı An

laşmanın yerine geçecektir. 
Bu hüküm EUROCONTROL ile EUROCONTROL'e üye olmayan bir ülke arasında, 

işbu Anlaşmanın birinci maddesinde belirtilen Uçuş Malûmat Bölgelerinde Yol ücreti toplan
masıyla ilgili olarak yapılan herhangi bir anlaşmayı etkilemeksizin, anılan Devlet İşbu Anlaş
maya taraf oluncaya kadar yürürlükte kalacaktır. 

Madde 27 
1. Bu Anlaşma, yürürlüğe girme tarihinden önce EUROCONTROL yol ücretleri top

lama sistemine iştirak eden devletlere veya Daimi Komisyonun oybirliği ile verdiği kararla im
za hakkına sahip olan devletlere, imzaya açık bulundurulacaktır. 
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2. Bu Anlaşma, onaya bağlı olacaktır. Onay belgeleri Belçika Krallığı, Hükümetinde 
saklı tutulacaktır. 12 Şubat 1981'de Brüksel'de imzaya açılan, 13 Aralık 1960 tarihli Hava 
Seyrüseferinin Emniyeti için İşbirliğine Dair Uluslararası EUROCONTROL Sözleşmesini de
ğiştiren Protokolün onaylanması -bundan böyle "Protokol" olarak adlandırılacaktır- bu An
laşmanın da onayını teşkil eder. 

3. Bu Anlaşma; EUROCONTROL, EUROCONTROL'a üye Devletler ve onay bel
gelerini bu tarihten önce tevdi etmiş bulunan devletler bakımından, Protokol'ün yürürlüğe 
girdiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

4. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra herhangi bir devletin onay belgesi
ni tevdi etmesi durumunda, bu Anlaşma, bu devlet için onay belgesinin tevdii tarihini takibe-
den ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 

5. EUROCONTROL, bu Sözleşmeye imzasıyla üye olacaktır. 
6. Belçika Krallığı Hükümeti, bu Anlaşmanın bir ülke tarafından imzalanmasından, 

herhangi bir onay belgesinin tevdi edilmesinden ve işbu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden, An
laşmayı imzalayan diğer Akit devletlerin hükümetlerine malûmat verecektir. 

Madde 28 
1. Bütün devletler bu Anlaşmaya katılabilir. Madde 27.2'de belirtilen değiştirilmiş Söz

leşmeye katılan Avrupa Devletleri haricindeki devletler sadece genişletilmiş komisyonun oy
birliği ile vermiş olduğu onay ile bu Sözleşmeye katılabilirler. 

2. Katılma belgeleri, diğer Akit Devletlere bu hususu bildirecek olan Belçika Krallığı 
Hükümetine tevdi edilecektir. 

3. Katılma, katılma belgesinin tevdi edilmesini takibeden ikinci ayın ilk gününden iti
baren geçerli olacaktır. 

Madde 29 
1. Üye devletler, sözkonusu değiştirilmiş sözleşme yürürlükte kaldığı sürece bu An

laşmaya bağlı olacaktır. 
2. Değiştirilmiş Sözleşmeye üye olmayan Devletler, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girme 

tarihinden sonra 5 yıllık zaman zarfında veya değiştirilmiş sözleşmenin bitimine kadar -hangisi 
daha önce olursa- bu Anlaşma ile bağlı kalacaktır. Bu 5 yıllık süre, bir üyenin anlaşmadan 
ayrılmaya niyetini anlaşma bitim tarihinden en az 2 sene evvel olması kaydı ile, Belçika Krallı
ğı Hükümetine yazılı olarak bildirmesi durumu hariç, otomatikman olarak ilâveten 5 yıl daha 
uzayacaktır. Belçika Krallığı Hükümeti böyle bildiriyi yazıyla diğer Akit Devletler hükümet
lerine duyuracaktır. 

3. Belçika Krallığı Hükümeti, değiştirilmiş Sözleşmenin Akit Taraflarından birinin Söz
leşmeyi fesh etme niyetini diğer Akit Devletlere yazılı olarak duyuracaktır. 

Madde 30 
Belçika Krallığı Hükümeti, bu Anlaşmayı Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 102 nci mad

desine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'da imzala
nan uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 83 üncü maddesine göre Uluslararası Sivil 
Havacılık Teşkilâtı Konseyine tescilini sağlayacaktır. 

Tam yetkili olduklarını gösteren yetki belgelerinin usulüne uygun ve noksansız olduğu 
anlaşılan, aşağıda imzası bulunan Tam Selâhiyetli Hükümet Temsilcileri birbirlerinin Şahitli
ğinde işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

12 Şubat 1981 tarihinde Brüksel'de, aynı eşitlikte geçerli altı metin halinde ve tek asıl 
nüsha olarak Alman, İngiliz, Fransız, Hollanda, İspanyol ve Portekiz dillerinde hazırlanmış 
olup, bu kopyalar Belçika Krallığı Hükümeti arşivlerinde saklanacak ve adıgeçen Devlet tas
dikli kopyaları diğer imzalayan Devletlere gönderecektir. Herhangi bir tutarsızlık durumunda 
Fransızca dilinde yazılan nüsha asıl kabul edilecektir. 
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Ek-1 
UÇUŞ MALÛMAT BÖLGELERİ 

Akit Taraflar Uçuş Malûmat Bölgeleri 
Federal Almanya Cumhuriyeti 

Avusturya Cumhuriyeti 
(Belçika Krallığı) 
(Lüksemburg Büyük Dukalığı) 
İspanya 

Fransa Cumhuriyeti 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlan
da Birleşik Krallığı 

İrlanda 

Hollanda Krallığı 
Portekiz Cumhuriyeti 

İsviçre Konfederasyonu 

Hannover Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 
Ren Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 
Bremen Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 
Düsseldorf Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 
Frankfurt Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 
Münih Üst Uçuş Malûr~at Bölgesi 
Viyana Uçuş Malûmat Bölgesi 
Brüksel Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 
Brüksel Uçuş Malûmat Bölgesi 
Madrid Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 
Madrid Uçuş Malûmat Bölgesi 
Barcelona Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 
Barcelona Uçuş Malûmat Bölgesi 
Kanarya Adaları Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 
Kanarya Adaları Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 
Fransa Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 
Paris Uçuş Malûmat Bölgesi 
Brest Uçuş Malûmat Bölgesi 
Bordeaux Uçuş Malûmat Bölgesi 
Marsilya Uçuş Malûmat Bölgesi 

İskoçya Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 
İskoçya Uçuş Malûmat Bölgesi 
Londra Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 
Londra Uçuş Malûmat Bölgesi 
Shannon Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 
Shannon Uçuş Malûmat Bölgesi 
Amsterdam Uçuş Malûmat Bölgesi 
Lisbon Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 
Lisbon Uçuş Malûmat Bölgesi 
Santa Maria Uçuş Malûmat Bölgesi 
Cenevre Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 
Cenevre Uçuş Malûmat Bölgesi 
Zürih Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 
Zürih Uçuş Malûmat Bölgesi 

Ek - 2 
Madde 6.1 (b) 

1981 yılında Brüksel'de imzaya açılan Protokol ile değiştirilen 13 Aralık 1960 tarihli 
Hava Seyrüsefer Güvenliği için işbirliğine Dair Uluslararası EUROCONTROL Sözleşmesin
den Alıntılar. 

Sözleşmenin 7.3 maddesi 
"Başka türlü beyan edilmedikçe, madde 6.1 (b) ve 6.4'de belirtilen hallerdeki tedbir 

ve direktifler komisyondaki oyların çoğunluğunu gerektirecektir. Çoğunluk tabiri şöyle anla
şılmalıdır. 

— Bu oylar, aşağıda madde 8'de belirtilen ağırlıklara sahip olacaktır. 
— Bu oylar, oy kullanan Akit Tarafların çoğunluğunu temsil edecektir. 
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Sözleşmenin 8 inci Maddesi 
"Madde 8 
1. Madde 7'de bahsedilen ağırlık, aşağıdaki tabloya uygun olarak belirlenecektir. 
Bütün Akit Tarafların devletlerinin yıllık katkı nisbeti : 

Akit tarafın yıllık katkı nisbeti : oy sayısı 
% 1'den az 1 

% 1 ile % 2'den az 2 
% 2 ile % 3'den az 3 
°7o 3 ile % 4 1/2'den az 4 
% 4 1/2 ile % 6'dan az 5 
% 6 ile % 7 1/2'den az 6 
% 7 1/2 ile % 9'dan az 7 
% 9 ile % 1 l'den az 8 
% 11 ile % 13'den az 9 
% 13 ile % 18'den az 10 
% 15 ile % 18'den az 11 
% 18 ile °7o 2l'den az 12 
% 21 ile % 24'den az 13 
% 24 ile % 27'den az 14 
% 27 ile °7o 30'dan az 15 
% 30 16 
2. Oy sayısı başlangıç olarak, 1981 'de Brüksel'de imzaya açılan Protokol'ün yürürlü-

ğe girdiği tarihten itibaren yukarıdaki tablodan istifade ile ve Akit Tarafların Teşkilatın Büt
çesine yapacakları yıllık katkının tesbitinde kullanılan Ajans Statüsünün 19 uncu maddesindeki 
kurala uygun olarak tesbit edilecektir. 

3. Bir devletin Teşkilata dahil olması halinde, Akit Tarafların oyları aynı usulde yeni
den tesbit edilecektir. 

4. Oy Sayıları yukarıdaki esaslar dahilinde her sene yeniden hesaplanacaktır. 
Sözleşmenin 1 numaralı Ek'inin 19 uncu Maddesi (Ajans Statüsü) 
Madde 19 
1. Aşağıdaki paragraf 2'deki hususlar saklı kalmak kaydıyla Akit Tarafların her mali 

yıl başında yapması gereken yıllık katkı miktarı şu formülle hesaplanacaktır: 
a) Akit Tarafın, aşağıda paragraf-3'de belirtilen tarzda hesaplanan GSMH sının (Gayri-

safi Milli Hasıla) değerinin % 30'luk bir oranı başlangıç olarak hesaplanacaktır. 
b) Akit Tarafın yol kolaylığı maliyet esaslı değerine-aşağıda paragraf 4'de 

belirlenmektedir- nisbetle % 70'lik bir katkı daha hesaplanacaktır. 
2. Herhangi bir mali yıl içinde, üye tarafların hiçbirinden, bütün tarafların katkıları

nın toplamının % 30'undan fazla bir katkı yapması istenmeyecektir. Şayet yukarıdaki 
paragraf-1'de belirtilen şekilde hesaplanan katkı miktarı bir taraf için % 30'u aşarsa, % 30'u 
aşan kısım, bahsedilen paragrafta belirtilen kurallar çerçevesinde, diğer Taraflar arasında pay
laştırılacaktır. 

3. Hesaplarda kullanılacak olan GSMH değeri, OECD'nin derlediği istatistiklerden, 
-bu mevcut değil ise, Komisyonun aldığı bir karar ile belirlenen ve aynı derecede garantili so
nuçlar veren diğer bir kuruluştan- bu istatistiklerin mevcut olduğu son 3 seneki değerlerin arit
metik ortalamasını almak suretiyle elde edilecektir. GSMH'nın değeri, Avrupa Hesap Birimleri 
cinsinden ifade edilen faktör maliyetleri ve güncel fiyatlar üzerinden hesaplanan değer olacaktır. 

4. Hesaplamalarda kullanılacak olan yol kolaylığı maliyet esası, alâkalı mali yıldan 
iki evvelki yıla nisbetle tesbit edilen maliyet esası olacaktır. 
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FINAL ACT 

OF THE DIPLOMATIC CONFERENCE 
ON THE PROTOCOL AMFNDING THE EUROCONTROL INTERNATIONAL CONVENTION 

RELATING TO CO-OPERATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION 
OF 13 DECEMBER 1960 

(Brussels, 12 February 1981) 

THE PLENIPOTENTIARIES OF 
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, 
TI!h. KINGDOM OF BELGIUM, 
THE FRFNCH REPUBLIC, 
THF UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, 
IRELAND, 
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, 
THE KINGDOM OF THE NFTHERLANDS AND 
THE PORTUGUESE REPUBLIC, 

Assembled at Brussels on 12 February 1981 for the purpose of adopting the Protocol amending the 
HIROCON1 ROl. International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation of 
M Da.cmr>Lr 19«) : 

Have adopted the said Protocol, which was opened for signature on 12 February 1981, and which is 
contained m Annex 1 to this Fma! Act, 

Have decided for practical purposes to attach as Annex 2 to this Final Act the provisions of the EURO-
C.ONTROl International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation as amended by 
the aforementioned Protocol 

IN WII NESS WHEREOF, the Plenipotentiaries have signed this Final Act 

DONE at Brussels, this 12th day of February 1981, in a single original, which shall remain deposited in 
the archives of the Government of the Kingdom of Belgium, which shall transmit certified copies to the Govern
ments of the other signatory States. 

P R O T O C O L 

\M1ND1NG THE EUROCONTROL IN TFRNATIONAL CONVENTION 
RELATING TO CO-OPERATION FOR THF SAFETY OF AIR NAVIGATION 

OF 13 DECEMBER 1960 

7 III Fİ !>l RAİ. REPUBLIC OF GERMANY, 
Till KINGDOM OF III IGIUM, 
I III FRI NCJf REPUBLIC, 
Till. UNHID KINGDOM OF GRf AT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, 
İRİ I AND, 
////. ORANI) DUCHY OF LUXl MBOURG, 
1 HF KINGDOM OF THE NETHERLANDS, 
Till PORTUGUESE REPUBLIC, 

Considering that developments in air traffic require the,revision of the EUROCONTROL International 
Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation of 13 December 1960 providing for the 
establishment ol a European system organised jointly b> the Member Stares for the control of general air 
traffic in the upper airspace, 

Considering that it is desirable to continue and to strengthen the co operation between the States within 
the framework of EUROCONTROL, in particular through the formulation of common long-term objectives and 
medium term plans in consultation with users of air traffic services, in order to achieve maximum efficiency 
at minimum cost in the provision of air traffic services. 
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Desiring to exttiul and tu strengthen co-operation with other State» which have an interest in the execu
tion of the tasks entrusted to i UROOONTROL in order to increase it* efficiency in particular with regard 
to traffic fbm management, 

l>e$tring to encourage interested State* to become Members of EUROCONTROL, 

Have agreed as follows 

Article I 

The EUROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Naviga
tion of 13 December 1960, as amended by the Additional Protocol signed at Brussels on € July 1970, m turn 
amended bv the Protocol signed at Brussels on 21 November 1978, hereinafter called « the > Convention », is 
hereby amended as provided in the following articles. 

Article 11 

Article 1 of the Convention shall be replaced by the following : 

« Article 1 

1. The Contracting rames agree to strengthen thetr co-operation and to develop their /ômt activities 
in the fteld of air navigation, making due allowance for defence needs and providing maximum 
freedom for all airspace mm consistent wan the required level of safety. They have accordingly 
agreed: 
(a) to estaldish common long-term fdt/ectwes m the field of air navigation and* m that framework* 

to institute a nwdtnm-term common plan for air traffic services and facilities: 

(h) to draw up common plans for advanced trammg, for procédural measures, and for research and 
devetopnicnt programmes relating >to facilities vtJ services for the safety* efficiency and expedi
tious flow of air traffic; 

(t) to concert any other measures necessary to ensure the safe and orderly flow of air traffic; 

fd) to tonstitute a common fund of exvericuc tit operational* tectmual and financial aspects of air 
navigation; 

(e) to nMtrdotate tlmr actntties tilth regard to air triffic flow management by establishing an inter* 
national sxstem of air trtffic flow management tn order to ensure the most effective utilisation 
of the airspace. 

*' 2. lor this purpose they herein; establish a « Fttropcan Organisation for the Safety of Atr hiaitga-
turn (I UROCONÎ ROV) . hereinafter called * the Organisation », which shall act m cooperation 
tilth the national civil ami military JU thon tu s The Organisation shall comprise two organs. 

a Permanent Commission for It s saiety of atrttat upturn \ hereinafter tailed *the Commts-
sunt >, whtch sliatl constitute the organ responsible lor formulating the Organisation's general 
policy, 

an « Aqentv for tire safety of nr nattgatton . /*• rcittafter catted < the Agency », the Statute of 
which is m Annex 1 to the present Contention Pur \\*cn<\ shall he the organ responsible for the 
fierformame of tttc tasks prescribed by the ptesent Convention or entrusted to ttf tn pursuance 
thereof, by the Commission 

Î. The headquarters of the Organisation shall he in Brussels. » 
Article HI 

ArnJc 2 of the Convention shall be revoked. Article 6* of the Convention shall become Article 2 and shall 
read as follows * 

Artnte 2 
I The Organisation shall undertake the following tasks : 

(a) to analyse the future needs of air traffic and new techniques necessary for meeting such needs; 

(h) to develop and adopt common long-term oftntctwes in the field of air nattgatton; 
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, ( i ) to coordinate the medium-term national plans nt order to establish j common medium-term plan 
in res/vet of air traffic services and facilities within the framework of the long-term objectives 
referred to in fb) above; 

(d) to promote common policies for ground and airborne air navigation systems, and the training of 
the staff of air traffic senices; 

(c) /<> study and promote measures for improving cost-effectiveness and efficiency in the field of air 
navigation; 

if) hi promote and conduct studies, tests and trials relating to air navigation; to collect and distribute 
the results of studies, tests and trials carried out by the Contracting Parties in the field of air 
navigation; 

(g) to co-ordinate the Contracting Parties' research and development programmes relating to new 
techniques in the field of air navigation; 

(h) to examine matters in the field of air navigation being studied by the International Civil Avia
tion Organization and other international organisations concerned with civil aviation; 

(i) to study amendments to the Regional Air Navigation Plans to be submitted to the Inter
national Civil Aviation Organization; 

(j) to perform any other tasks with which it might be entrusted pursuant to Article 1.1 (c); 

(k) to assist the Contracting Parties and interested non-member States in the institution and 
operation of an international air traffic flow management system; 

(I) to establish and collect charges levied on users of air navigation services in accordance with 
the Multilateral Agreement relating to Route Charges, and on behalf of the Contracting Parties 
and of non-member States parties to that Agreement. 

Special agreements may be concluded by the Organisation and non-member States interested in 
participating in the performance of such tasks. 

2. At the request of one or more Contracting Parties, the Organisation may be entrusted with the 
following tasks : 

(a) to assist such Parties in the performance of specific air navigation tasks such as the design and 
setting up of air traffic facilities and services; 

(b) to provide and operate, wholly or in part, air traffic services and facilities on behalf of such 
Parties; 

(c) to assist such Parties in the calculation and collection of charges which are levied by them 
on users of air navigation services and which are not covered by the Multilateral Agreement 
relating to Route Charges. 

The perfomance of such tasks shall in each case be governed by a special agreement between the 
Organisation and the Parties concerned. 

3. The Organisation may further, at the request of one or more non-member States, be entrusted 
with the following tasks : 

(a) to assist such States in air traffic flow management and in the planning and provision of air 
navigation services and equipment; 

(h} to assist such States in the calculation and collection of charges not covered by the Multilateral 
Agreement relating to Route Charges which are levied by them on users of air navigation 
services. 

The performance of such tasks shall in each case be governed by special agreements between the 
Organisation and the States concerned. » 

A r t i c l e I V 

A r t i c l e s 3 a n d 1 7 o f t h e C o n v e n t i o n s h a l l b e c o m b i n e d i n t o a l e w A r t i c l e 3 a n d s h a l l r e a d a s f o l l o w s : 

« Article 3 

/. The preset* Convention shall apply to en route air navigation services and related approach and 
aerodrome services for air traffic in the flight Information Regions listed in Annex 2. 
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2. Any amendment which a Contracting Party wishes to make to the list of its Flight Information 
Regions in Annex 2 shall be subject to the unanimous agreement of the Commission if it would 
result m a change in the overall limits of the airspace covered by the Convention. Any amendment 
which does not result in such a dränge shall be notified to the Organisation by the Contracting 
Party concerned. 

3. For the purposes of the present Convention the expression « air traffic • shall comprise civil air
craft and those military, customs and police aircraft which conform to the procedures of the Inter
national Civil Aviation Organization. • 

A r t i c l e V 

A r t i c l e 5 of t h e C o n v e n t i o n s h a l l b e r e p l a c e d b y t h e f o l l o w i n g 

Article 5 

J. The Commission shall be composed of representatives of the Contracting Parties. Each Contracting 
Parly may appoint several delegates in order, in particular, to allow the representation of the interests 
of froth civil aviation and national defence, but shall have only one vote. 

2. For the jntrposes of Article 2.1 (I) the Commission shall be enlarged to include representatives of 
non-member States which are parties to the Multilateral Agreement relating to Route Charges. The 
Commission thus enlarged shall take decisions hi accordance with the provisions of the said 
Agreement. 

.1. V/herc provision to that effect is made in other agreements concluded between the Organisation 
and non-member States in accordance with Article 2.1, in particular for air traffic flow management, 
the Commission shall be enlarged and shall take decisions in accordance with the provisions of 
those agreements. > 

A r t i c l e V I 

A r t i c l e 7 o f t h e C o n v e n t i o n s h a d b e c o m e A r t i c l e 6 a n d s h a l l r e a d a s f o l l o w s : 

« Article 6 

1. For thc accomplishment of the tasks assigned to the Organisation by Article 2.1, the Commission 
shall take the following measures : 

(a) with regard to the Contracting Parties : 

it shall take a decision : 

— in the cases referred to in Article 2.1 (b) and (c); 

— in the cases referred to in Article 2.1 (a) and fdj to (k) whenever the Commission deems it 
necessary for the Contracting Parties to lommit themselves to common action; in such cases 
it may also issue a recommendation to the Contracting Parties; 

(b) with regard to the Agency : 

— it shall approve the annua1 work programme and the investment and work programmes 
extending over several years to be submitted to it by the Agency for the accomplishment 
of the tasks referred to in Article 2.1, and also thc budget and the activity report; it shall give 
directives to the Agency, whenever it deems this to be necessary for the accomplishment of 
the tasks assigned to the Agency; 

— it shall take all necessary measures in exercising its supervisory powers under the present 
Convention and the Statute of the Agency; 

— it shall give the Agency a discharge in respect of its administration of the budget. 

2. In addition, thc Commission shall : 

(a) approve the Staff Regulations and the Financial Regulations as well as measures to be taken in 
pursuance of Article 7.2. and of Article t').y of the Statute of thc Agency; 
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(h) appoint the members of the control board for a five-year period in pursuance of Article 22.1 
of the Statute of the Agency. 

I. The Commission shall authorise the opening In the Agency of negotiations relating to the spectal 
agreements referred to in Article 2 and shall approve the agreements negotiated by the Agency. 

4. Proceedings on behalf of the Organisation may be initiated by the Commission before the arbitral 
tribunal provided for under Article 31. » 

A r t i c l e V I I 

A r t i c l e 8 o f t h e C o n v e n t i o n s h a l l b e c o m e A r t i c l e 7 a n d s h a l l r e a d a s f o l l o w s : 

« Article 7 

1. Decisions shall be taken by the Commission by unanimous vote of the Contracting Parties and shall 
be binding on the Contracting Parties. However, should a Contracting Party notify the Commission 
that overriding national considerations prevent it from acting on a unanimous decision taken in 
respect of the matters referred to in Article 2.1 (b) and (c), it may derogate from that decision 
subject to communication to the Commission of the grounds for the derogation. Within six months 
of such notification, the Commission shall either revise its previous decision or decide whether certain 
conditions or limits should apply to the derogation. In either case, the Commission s decision shall 
require a unanimous vote of the Contracting Parties. 

2. The Commission shall decide upon the measures referred to in Articles 6.2 (a), 6.3 and 11.3 by 
unanimity of the votes cast. 

3. Unless otherwise provided, directives and measures in the cases provided for in Article 6.1 (b) 
and 6.4 shall require a majority of the votes in the Commission, it being understood that : 

— those votes shall be subject to the weighting provided for in Article 8 below, 

— those votes shall represent the majority of the Contracting Parties voting. 

4. The measures referred to in Article 6.2 (b! shall be taken by the Commission in accordance 
with paragraph 3 above, provided thai the majority calculated accordingly is not less than 70 % 
of the weighted votes cast. 

f . Recommendations by the Commission shall require the votes of the majority of the Contracting 
Parties. >• 

A r t i c l e V I I I 

A r t i c l e 9 o f t h e C o n v e n t i o n s h a l l b e c o m e A r t i c l e 8 a n d s h a l l r e a d a s f o l l o w s : 

« Article S 

1. The weighting referred to in Article 7 shall be determined according to the following table 

Annual contribution of a Contracting Party 
as a percentage of the total annual contributions Number 

of all the Contracting Parties of voles 

I ess than 1 % 1 

From 1 to less than 2 % 2 

From 2 to less than 3 % 3 

From 3 to less than 4 '/: % 4 

From 4 to less than 6 % . 5 

From 6 to less than 7 'li % 6 

From 7 'is to less than 9 % 7 

F r o m 'J to less than 11 % 8 
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From 11 to less than 13 % 9 

From 13 to less than IS % 1 0 

From IS to less than IS % It 

From 18 to less than 21 % tl 

From 21 to less than 24 % 1 3 

From 24 to less than 27 % 1* 

From 27 to less than 3 0 % IS 

30 % 16 

2. The numbers of votes shall be initially established with effect from the date of entry into force 
of the Protocol opened for signature at Brussels in 1981 by reference to the above table and in 
accordance with the rule in Article 19 of the Statute of the Agency for determining the annual 
contributions of the Contracting Parties to the Organisation's budget. 

1. In thc event of the accession of a State, the numbers of votes of the Contracting Parties shall be 
re-established in accordance with the same procedure. 

4. The numbers of votes shall be re-established each year in accordance with the foregoing provisions. » 

A r t i c l e I X 

A r t i c l e s 1 0 a m i I t o f t h e C o n v e n t i o n s h a l l b e c o m e A r t i c l e s 9 a n d 1 0 . 

A r t i c l e X 

A r t i c l e 1 2 o f t h c C o n v e n t i o n s h a l l b e c o m e A r t i c l e 1 1 a n d s h a l l r e a d a s f o l l o w s : 

- Article II 

I. The Commission shall maintain with the appropriate States and internatioital organisations the 
nctessary relations for the realisation of the aims of the Organisation. 

1. Thc Commission shall in particular, without prejudice to the provisions of Articles 6.3 and 13, be 
alone empowered to conclude on behalf of the Organisation those agreements with international 
organisations, the Contracting Parties or other States which are necessary for the performance 
of the Organisation's tasks provided for in Article 2. 

3. At the proposal of the Agency, the Commission may delegate to the Agency the decision to open 
negotiations and to conclude agreements necessary for the performance of the tasks referred to 
in Article 2. 

A r t i c l e X I 

A n e w A r t i c l e 1 2 s h a l l b e i n s e r t e d i n t h c C o n v e n t i o n a n d s h a l l r e a d a s f o l l o w s : 

•< Article 12 

I he agreements between the Organisation and one or more Contracting Parties, or one or more non-
iwmlier States, or an international organisation, relating to the tasks referred to in Article 2 shall 
stipulate the respective tasks, rights and obligations of the Parties to thc agreements together with 
the financial arrangements, and shall establish thc measures to be taken. Such agreements may be 
negotiated by thc Agency in accordance with the provisions of Articles 6 . 3 and 11.3. » 

A r t i c l e X I I 

A r t i c l e * . 1 3 . i n d 1 4 o f t h c C o m e n t i n n s h a l l b e r e v o k e d . A r t i c l e 3 1 o f t h c C o n v e n t i o n s h a l l b e c o m e A r t i c l e 1 3 . 

A n i c l c H o f t h e C o n v e n t i o n s h a l l b e c o m e A r t i c l e 1 4 . A r t i c l e 1 6 o f t h e C o n v e n t i o n s h a l l b e r e v o k e d . 
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A r t i c l e X I I I 

A i l i c i t - I" t i t iIK- C o n v e n t i o n s h a l l b e c o m e A r t i c l e 1 5 . t o d s h a l l r e a d a s f o l l o w s : 

A r t ; , 7 c 1 5 

In the event o / ihc Organisation performing the tasks provided for in Article 2.2 (b), the Agency shall 
apply the regulations in fuicc in the territories of the Contracting Parties and in the airspace in respect rj 

the provision of air tiaffic services is entrusted to them under international agreements to which 
thfv aie Parlies. • 

A r t i c le X IV 
A n k l e I S o f t h e C o n v e n t i o n s h a l l b e c o m e A r t i c l e 1 6 a n d s h a l l r e a d a s f o l l o w s : 

Article 16 

In the event of the Organisation performing the tasks provided for in Article 2.2 (b), the Agency shall, 
within the limits of the powers conferred on the air traf/icservices, give all necessary instructions to air
craft commanders. The aircraft commanders shall be hound to comply with those instructions, except in 
the cast's of force majeure provided for in the regulations referred to in the preceding article. » 

A r t i c le X V 
A r t i c l e I ' ) o f i h e C o n v e n t i o n s h a l l b e c o m e A r t i c l e 1 7 a n d s h a l l r e a d a s f o l l o w s : 

Arm le 17 

In the event of the Organisation performing the wsfcs provided for in Article 2.2 (b), infringements of the 
air navigation regulations committed m the airspace in which the provision of air traffic services it 
entrusted to the Agency shall be recorded in reports by officers specifically authorised by the Agency 
for that purpose, without prejudice to the right under national law of officers of the Contracting Par
ties to report infringements of the same nature. The reports referred to above shall have the same effect 
in national courts as those drawn up by national officers qualified to report infringements of the same 
iMfim*. * 

A r t i c le X V! 
A n e w A r t i c l e I S s h a l l b e i n s e r t e d i n t h e C o n v e n t i o n a n d s h a l l r e a d a s f o l l o w s : 

-Article IS 

I . The circulation of publications and other information material sent by or to the Organisation in con
nection with its official activities shall not be restricted in any way. 

1. lor its official communications and the transfer of all its documents, the Organisation shall enjo* 
treatment not less favourable than that accorded by each Contracting Party to comparable interna
tional organisations. 

A r t i c le X V II 
A r t i c l e 2 0 o f t h e C o n v e n t i o n s h a l l b e r e v o k e d . A r t i c l e s 2 1 , 2 2 a n d 2 . ' o f t h e C o n v e n t i o n s h a l l b e c o m e 

• A n i - l e s 2 0 a n d 2 1 . I n t h e o l d A t t i c l e 2 2 . 4 t h e r e f e r e n c e t o A r t i c l e 3 6 o f t h e S t a t u t e o f t h e A g e n c y s h a l l 

b e : e p l a c e d by a r e f e r e n c e t o A r t i c l e 2 5 o f t h e S t a t u t e . 

A r t i c le X V 1 I1 
A r t i c l e 2 4 o f t h e C o n v e n t i o n s h a l l b e c o m e A r t i c l e 2 2 a n d s h a l l r e a d a s f o l l o w s : 

•' Article 2 2 

/. The Agency may call upon the services of qualified persons who are nationals of the Contracting 
Parties. 
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2 7 At staff **f the Organisation, and members of their famities forming part of their households, 
shall tnun the ex* {Upturn from me wires restruttvg immigration and goierntng aliens* registration 
gtm*allx tuorded to staff members of comparaHe international organisations 

(af The Contracting Parties, m time of international shall j<u>r<f to the Staff of the Organi
sation, and *he members of their families format* part of their households, the same repatria
tion fat ihties as the staff of other international organisations 

(h)The protistons of (a) above shall not affect the staffs obligations to the Organisation 

h!o (\t eptiott max be made to the provisions of paragraphs I and 2 of thts article except for 
reasons of puhtu pain v. public safety or public health. 

f I hi staff of the Organisation • 

fa) shall l*e granted txemptton front ttistoms duties and charges, other than those tn respect of 
services rendered, tn tire case of the importation of their personal effects, movable property 
and otherlumseMd effects which are not nett. ttfacb they bring from abroad on first taking up 
resident e in the territory tn question, and m the case of the re-exportation of those same effects 
and mot able property, it ben they relinquish thetr duties, 

(h) may, on taking up thetr duties in the territory of any one of the Contracting Parties, import 
tlietr personal motor car temporarily with exemption from duty, and subsequently, but not later 
titan on termination of then period of service, re-export that vehicle with exemption from duty, 
subject, however, in either event, to any conditions deemed to he necessary in each individual 
case by the Government of the Contracting Party concerned: 

(c) shall enfoy inviolability for all ttteir official papers and documents 

6 The Contractmg Parties shall not be obliged to grant to that own nationals the facilities provided 
for tn paragraph ? (a) and (b) above 

7 In addition to the pnvdegis, exemptions and factttttes granted to the staff of the Organisation, the 
Director General of the Agent\ shall enure immunity front jurisdiction m respect of acts, including 
words spoken and written, done bv hint tn the exercise of his functions; thts, immuntt\ strati not 
apply in the case of a motor traffic offence or m-the case of damage caused by a motor vehicle 

.ht longing to or driven bv htm. 

S. The Governments concerned shall take all the necessary measures to ensure the unrestricted trans
fer of net salaries » 

Article X I X 

A new Article 21 shall be inserted in the Convention and shall read as follows * 

Ankle 2? 
Representative of the Omtrattmg Parties shall, uhtte exert ismg their functions and in the course of 
their journeys to and from tl*e place of meeting, enjoy tmvolabitttx for all then official papers and 
documents » 

Article X X 

A new Article 24 shall be inserted in the Convention and shall read as f o l i o * * : 

Artnle 24 
Hv reason of its own social scenritx scheme, the Organisation, the Dtrcttor General and staff of the 
t h^antuiti m shall In cxt nipt front all compulsory contributions to national social st airttv bodies, 
wit In nit /irejudict to arran^amnts In tut at tin Organisation and < outratttng Parties existing at the 
intrv into force of tin I huot opemd for Signature at Brussels tn » 

Article, X X I 
Article 2A of the Comtntmn shall read as follows * 

* Artnle 26 

1. (a) The installations of the Organisation shall be inviolable The property and assets of the Organtsa-
tum slmll be exempt from any measure of requisition, expropriation or confiscation 
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(Ii) 1 he archives of the Organisation ami all official papers ami documents belonging to it shall be 
inviolable, wherever located. 

1. I he property and .assets of the Organisation may not be seized, nor may execution be levied upon 
them, except by a judicial decision. The installations of the Organisation shall not. however, be 
seized nor shall execution be levied upon them. 

3. Nevertheless, in order to enable judicial inquiries to be carried out and to ensure, the execution of 
judicial decisions in their respective territories, the competent authorities of the State in which tin 
Organisation has its headquarters and of other States in which installations and archives of the 
Organisation are located shall, after having informed the Director General of the Agency, have 
access to such installations and archives. » 

Article XXII 

rticlc 28 of the Convention shall be revoked . 

Article XXIII 
Article 29 of the Convention shall become Article 28 and shall read as follows : 

- Article 28 

In the event of the Organisation performing the tasks provided for in Article 2.2 (b), international 
agreements and national regulations relating to the admission to. flight over and security of, the terri
tory of the Contracting P.irties shall be binding on the Agency, which shall take all necessary measures 
to ensure the al>l>lication of such agreements ami regulations. » 

Article XXIV 
Article '(I of the Convention shall become Article 29 and shall read as follows: 

< Article 29 

1« the event of the Organisation performing the tasks provided for in Article 2.2 lb), the Agency shall 
he hound to give those Contracting Parties which so request all necessary information relating to the 
aircraft of which it has cognisance in the exercise of its functions, in order that the Contracting Parties 
may be able to verify that international agreements and national regulations are being applied. » 

Article XXV 

Article 12 of the Convention shall become Article 30. 

Article XXVI 

Article 3! of the Convention shall become Article 31. 

Article XXVII 

Article 14 of the Convention shall become Article 32; paragraph 3 thereof shall be replaced by the 
follow mg : 

' 1, The provisions of Articles 1. 11. 19 a<-d ~>0 of the Statute annexed hereto shall not, however, be 
subject to modification by the Commission » 

Article XXVIII 

Article 35 of the Convention shall become Article 33 and shall read as follows : 

• Article 33 

In the event of a state of emergency or war, the provisions of the present Convention shall not affect 
the freedom of action of the Contracting Parties involved. » 
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Article XXIX 

Article 36 of the Convention shai! become Article 34 

Article XXX 

Article 38 of the Convention shall be revoked. 

Article XXXI 

Article 39 of thc Convention shall become Article 35; paragraphs 1 and 2 thereof shall be replaced by the 
following : 

« J. The validity of the present Convention, as amended by the Protocol opened for signature at 
Brussels in 1981, shall be extended for a period of twenty years from the date of entry into force of 
thc said Protocol. 

2. That period shall be automatically prolonged for periods of five years, unless a Contracting Party has, 
by written notice given to thc Government of the Kingdom of Belgium at least two years before the 
expiry of the current period, expressed its intention to terminate the Convention. The Government 
of the Kingdom of Belgium shall notify the Governments of the other States parties to the Conven 
tion of such notice. » 

Article XXXII 

Article 41) of thc Convention shall be revoked. 

Article XXXIII 

Article 41 of the Convention shall become Article 36; paragraphs 1 and 4 thereof shall be replaced by the 
following : 

« 1. The accession to the present Convention, as amended by the Protocol opened for signature at 
Brussels in 1981, of any State not signatory to the said Protocol shall be subject : 

(a) to the agreement of the Commission carried by a unanimous vote, and 

(b) to the State depositing at the same time an instrument of accession to the Multilateral Agreement 
relating to Route Charges opened for s'gnature at Brussels in 1981. 

4. Accession shall take effect from the first day of the second month following the deposit of the 
instrument of accession. » 

Article XXXIV 

Article 42 of thc Convention shall be revoked. 

Artide X X X V 

Annex I to thc Convention, incorporating the Statute of the Agency, shall be replaced by Annex 1 to the 
present Protocol. 

Article XXXVI 
Annex I! to the Convention shall be replaced by Annex 2 to the present Protocol, entitled « Flight Informa

tion Regions (Article 3 of the Convention) ». 

Article XXXVII 
The Protocol of Signature of the Convention shall be revoked. 
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Article XXXVIII 

The following amendments shall be made to the Additional Protocol to the Convention signed at Brussels 
on 6 July 197(1, as amended by the Protocol signed at Brussels on 21 November 1978 : 

1. Thc references to Articles 21 and 22 of the Convention and to paragraph 1 of Article 22 of the Convention 
in Article 1.1 of the 1970 Protocol are replaced bf references to Articles 19 and 20 of the Convention as amended 
by the Protocol opened for signature at Brussels in 1981, and to paragraph 1 of Article 20 of the Convention 
as amended by the said Protocol. 

2. bor the purposes of applying Article 2 of the 1978 Protocol, the reference to Article 14 of the Statute of the 
Agcijcy in Article 3.1 of the 1970 Protocol is replaced by a reference to Article 12 of the Statute of the Agency 
set out in Annex 1 to the Convention as amended by the Protocol opened for signature at Brussels in 1981. 

3. Thc reference to Article 33 of the Convention in Article 5 of the 1970 Protocol is replaced by a reference to 
Article 31 of the Convention as amended by the Protocol opened for signature at Brussels in 1981. 

4. The reference to Article 41 of the Convention in Article 8.1 and 2 of the 1970 Protocol is replaced by a refer
ence to Article 36 of the Convention as amended by the Protocol opened for signature at Brussels in 1981. 

Article XXXIX 

The transitional provisions covering transfer from the arrangements existing under rhe Convention to the 
arrangements under thc Convention as amended by the present Protocol are set out in Annex 3 to the present Pro
tocol. 

Article XL 

1. The present Protocol shall be open to signature by all States parties to the Convention until 28 February 
I9H1. 

It sh.ill also be open to signature, prior to the date of its entry into force, by any other State invited to 
the diplomatic conference at which it is adopted, and any other State granted the right of signature by unani
mous agreement of the Permanent Commission. 

2. I he present Protocol shall be subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with 
ilie (lovinimcnr of the Kingdom of Rclgium. 

3. I he present Protocol shall enter into force on 1 March 1983, provided that all the Stares parties to the 
Convention h.ivc ratified it by that date. If not, it shall enter into force on either 1 July or 1 January following the 
deposit of the last instrument of ratification, according to whether it was deposited during the first or the second 
six mouths of the year. 

4. In the else of any State signatory to thc present Protocol which is not party to the Convention and whose 
instrument of ratification is deposited after the date of entry into force of the present Protocol, the Protocol 
shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the instrumenr of rati
fication is deposited 

.S. Any State signatory to the present Protocol which is not parry to the Convention shall, on ratification of 
thc Protocol, also become a party to the Convention as amended by the Protocol. 

6. Thc Government of the Kingdom of Belgium shall notify the Governments of the other States parties to the 
Convention and thc Government of any State signatory to the present Protocol of any signature, the deposit of any 
instrument of ratification and the dates of entry into force of the present Protocol in accordance with paragraphs 3 
and 4 above. 

Article XLI 

Ratification of thc present Protocol shall be deemed to constitute ratification of the Multilateral Agreement 
relating to Route Charges opened for signature in 1981. 
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Article XLII 

The Convention and the present Protocol shall constitute a single instrument, which shall be designated the 
- FlIROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation as 
amended at Brussels in 1981 ». 

Article XLI1I 

I he Government of the Kingdom of Belgium shall cause the present Protocol to be registered with the 
Secretar;-General of the United Nations, in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, and 
with the Couneil of the International Cwil Aviation Organization, in accordance with Article 83 of the Convention 
on International Civil Aviation signed in Chicago on T December 1944. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, after presentation of their full powers, founc 
to be in good and due form, have signed the present Ptotocol. 

DONI' at Brussels, this 12th d.i> of I ehru.iry 1981, in the German, English, French, Dutch and Portugués! 
languages, in a single original, which shall remain deposited in the archives of the Government of the Kingdom o 
Belgium, which shall transmit certified copies to the Governments of the other signatory States, in the cs« 
of any inconsistency, the text in the French language shall prevail. 

ANNEX 1 
Statute of the Agency 

Article 1 

The Agency established by Article 1 of the Convention shall be governed by the present Statute. 

Article 2 

1. The Agency shall be the organ responsible for the performance of the tasks entrusted to it by the Convention 
or by the Commission. 

2. When the Agency provides air navigation services, its objective shall be: 

(a) to prevent collisions between aircraft, 

(b) to ensure the orderly and rapid flow of air traffic; 

(c) to provide advice and information conducive to the safe and efficient conduct of flights; 

(d) to notify appropriate organisations regarding aircraft in need of search and rescue aid, and assist such 
organisations as required. 

3. The Agency shall install the necessary facilities for the performance of its tasks and shall ensure their satis
factory operation. 

4. To that end, the Agency shall wotk inicióse collaboration with the military authorities in order to meet as 
efficiently and economically as possible the requirements of air traffic and the special requirements of military 
aviation. 

5. For the accomplishment of its task on the conditions laid down in Article 7.2 below, the Agency may, among 
other things, construct and operate the buildings and installations it requires, in particular air traffic research and 
experimental centres, air traffic flow management centres, and schools for the advanced and specialised training 
of personnel of air navigation services. However, it shall call upon national technical services and make use of 
existing national installations whenever this is possible, in order to avoid any duplication. 

Article 3 

Sub|cit to the powers conferred upon the Commission, the Agency shall be administered by a Committee of 
Management, hereinafter called « the Committee ». and by a Director General. 
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Article 4 

I. Ihc Committee shall be composed of representatives ot each of the Contracting Parties, which may appoint 
several representatives in order to allow in particular the representation of the interests of both civil aviation and 
national defence. Only one of the representatives shall have the power to vote and he shall be a highly placed 
official exercising in his country responsibilities in matters of air navigation. Each representative shall have an 
alternate who shall validly represent him if he is unable to be present: 

Î . lor the purposes of Article 2.1 (I) of the Convention, the Committee shall be enlarged to include representa
tives of non-member States which are parties to the Multilateral Agreement relating to Route Charges. The Com
mittee thus enlarged shall take decisions in accordance with the provisions of the said Agreement. 

Î. Where provision to that effect is made in the other agreements concluded by the Organisation with non-
member States in accordance with Article 2.1 of the Convention, in particular for air traffic flow management, 
the Ownmittce snail be enlarged and shall take decisions in accordance with the provisions of those agreements. 

Article 5 

1. For meetings of the Committee a quorum shall consist of the representatives, entitled to vote, of all but one 
of the Contracting Parties. 

2. If the quorum ts not attained, the deliberations shall be deferred until a meeting to }>e convened for a later 
date not earlier than ten days after the preceding meeting; at that meeting a quorum shall consist of at least half 
the number of representatives entitled to vote. 

Article 6 

1. I he Committee shall establish its rules of procedure, including rules governing the election of a President 
and Vice-President and the appointment of a Secretary. 

2. Those rules shall include provisions relating to disqualifications. Furthermore, they shall prescribe that 
notices convening meetings shall be sent by letter or, in case of urgency, by telegram, and shall include the agenda. 

1. The rules shall be subject to the approval of the Commission. 

Article 7 

1. The Committee shall make decisions on the organisation of the Agency in respect of which proposals shall 
be submitted to it by the Director General. 

2. It shall, however, submit for the approval of the Commission measures to be taken in pursuance of 
Article 2.S above. 

Article S 

Every year the Committee shall report to the Commission on the activities and financial position of the 
Organisation. 

Article 9 

1. At the request of the Commission, the Committee shall prepare investment and work programmes extending 
over several years. The programmes shall be subject to the approval of the Commission. 

2. In particular, the Committee shall, for submission for approval by the Commission in accordance with the 
provisions of the Convention : 

(a) draw up a programme of tasks provided tor in Article 2.1 (a), (e), (f) and (j) of the Convention; 

(b) formulate the long-term common objectives provided for in Article 2.1 (b) of the Convention; 

Yürütme ve İdare Bölümü Savfa : 49 



Sayfa : SO RESMÎ GAZETE 4 Ocak 1989 — Sayı : 20039 

it) stuily the research .nid development programmes provided tor in Article 2.1 (g) or the Convention; 

(d) draw up thc medium-term common plans provided for in Article 2.1 (c) of the Convention and formulate 
thc common policies in respect of ground and airborne systems and personnel training provided for in 
paragraph I (Jl of the said article; 

(e) adopt the agreements provided for in Article 2 of the Convention; 

(f) arrange for the studies provided for in Article 2.1 (h) and \i) of the Convention. 

1. Within the limits ot any delegation by the Commission pursuant to Article 11.3 ol the Convention, the 
Committee shall take the decision to open negotiations with a view to conclusion of the agreements referred 
to in Article 2 of thc Convention and shall approve, where appropriate, rhe agreements negotiated. 

Article 10 

The Committee shall draw up, and submit lor the Commission's approval : 
regulations relating to tenders, the letting of contracts for the supply of goods and services to the Organisa
tion and the conditions governing such contracts; 

the general conditions of contract for the supply of services by the Organisation. 

Article 11 
The Committee shall draw up and submit for thc Commission's approval the Financial Regulations, which 

shall determine, in particular, the accounting procedures to be followed in respect of income and expenditure, 
the conditions governing payment of national contributions and the terms on which loans may be raised by 
the Organisation. 

Article 12 
1. The Committee shall draw up and submit for the Commission's approval the Agency's Staff Regulations: 
— they shall include, in particular, provisions relating to the nationality of personnel, salary scales, pensions, dis

qualifications for office, professional secrecy and continuity of the service; 

— they shall specify those posts which may nor. be held in plurality with any other post without the special 
authorisation of the Director General. 

2. The, Administrative Tribunal of the International Labour Organisation shall have sole jurisdiction in disputes 
between the Organisation and the personnel of the Agency, to the exclusion of the jurisdiction of all other courts 
and tribunals, national or international. 

Article 13 
1. 'lite Agency shall be empowered to recruit personnel directly only if the Contracting Panics arc unable to 
m.ile qualified personnel available to it. However, the Agency may agree with States which are not members of 
the Organisation to permit the employment of qualified personnel from such States in connection with the 
implementation of thc agreements referred to in Article 5.2 and 3 of the Convention. 

2. Personnel provided by a national administration shall be subject, throughout the period of their employment 
by the Agency, to the Agency's Staff Regulations, without prejudice to the retention of those career benefits 
which arc guaranteed by national regulations. 

3. Staff provieled b> a narional administration may always be returned to that administration wirhout the 
return being regarded as a disciplinary measure. 

Article 14 

1. Decisions shall be taken by the Committee by a weighted majority vote. 

2. A weighted, m.i|ority shall mean more than half the votes cast, it being understood that : 

— those votes arc weighted in accordance with Article 8 of the Convention; 

—* those votes represent a majority of thc Contracting Parties voting. 
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">. Shun III .in iqu.il number ot votes be lust tor and against the proposal, the President shall decide either to take 
i MVOIKI eotc during the same meeting, or to include the proposal in the agenda of a further meeting for which 
he shall fix the date. Should an equal number of votes again he cast during the further meeting, the President shall 
have a casting vote. 

Article IS 

1. The Director General shall be appointed for a term of office of five years by the Committee by a vote taken ia 
accordance with Article 14.2, provided that the majority calculated in accordance with the aforesaid paragraph 2 
is not less than 70 % of the weighted votes cast. His term of office may be renewed in the same manner. 

2. The Director General shall represent the Organisation in legal proceedings and for all civil purposes. 

Furthermore, in conformity with the genera! policy established by the Committee and the Commission, the 
Director General : 

(a) shall be responsible for the efficient functioning of the Agency; 

(b) may appoint the staff and may terminate their services in accordance with the Staff Regulations; 
(c) may borrow money for a term not exceeding one year in accordance with the Financial Regulations and 

within the limits determined for that purpose by the Commission; 

(d) may enter into contracts both for the supply of goods and services to the Organisation and the sale of goods 
ami services by the Organisation in accordance with the Regulations referred to in Article 10 and within the 
limits determined for those purposes by the Commission. 

4. The Director General may discharge the aforesaid functions without prior reference ro the Commirtee, but in 
all cases he shall keep the Committee informed of the measures taken in the exercise of the aforesaid powers. 

5. The Committee shall determine the conditions under which a substitute for the Director General may be 
appointed should he be unable to perform his duties. 

Article 16 

1. F.stimatcs of all receipts and expenditure of the Agency shall be prepared for each financial year. 

2. The budget shall he balanced as between receipts and expenditure. Agency receipts and expenditure in 
respect of research and experimental centres, schools and any other institutions set up under Article 2.5 above 
shall be recorded m detail in a special statement. 

3. Financial Regulations adopted pursuant to Article 11 above shall make provision for estimating, putting into 
effect and auditing the Agency's receipts and expenditures, subject to the provisions of the present Statute. 

Article 17 

1. The financial year shall begin on I January and end on 31 December. 

2. The estimates for each financial year shall be submitted by the Committee for the approval of the Com
mission not later than 3! October in each year. 

Article IS 

I'he Committee shall submit for approval by the Commission proposals concerning the format of the 
budget and the unit of account to be used. 

Article 19 

I. Without prejudice to the provisions ot paragraph 2 below, the annual contribution of each Contracting 
Party to the budget shall be detctmined, for each financial year, in accordance with the following formula : 

(a) an initial 30 % of the contribution shall be calculated in proportion to the value of the Gross 
National Product of the Contracting Party, as defined in paragraph 3 below; 
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(b) a further 70 % of the contribution shall be calculated in proportion to the value of the route facility 
cost-base of the Contracting Party, as defined in paragraph 4 below. 

2. No Contracting Party shall be required to pay, in any given financial year, a contribution in excess of 
.10 % of thc total amount of contributions from thc Contracting Parties. Should the contribution of any one 
Contracting Party calculated in accordance with paragraph 1 above exceed 30 %, the excess shall be distributed 
among the other Contracting Parties according to the rules laid down in the aforesaid paragraph. 

.3. Thc Gross National Product to be used for the calculations shall be obtained from the statistics compiled 
by the Organisation for Economic Cooperation and Development — or failing that by any other body affording 
equivalent guarantees and designated under a decision of the Commission — by calculating the arithmetical 
mean for the last three years for which those statistics are available. The value of the Gross National Product 
shall be that which is calculated on the basis of factor cost and current prices expressed in European Units 
of Account. 

4. Thc route facility cost-base to be used for the calculations shall be the cost-base established in respect 
of thc last year but one preceding the financial year concerned. 

Article 20 

1. Thc Organisation may borrow on the international financial markets in order to obtain the necessary 
resources for thc accomplishment of its tasks. 

2. Hie Organisation may issue loans on the financial markets of a Contracting Party in accordance with 
national law relaring to internal loans, or, in the absence of such law, with the agreement of the Contracting 
Party. 

.1. The Financial Regulations shall determine the procedures by which thc Organisation raises and repays 
loans. 

4. Fach budget shall specify the maximum amount which the Organisation may borrow during the year 
covered bv that budget. 

5. In matters falling within thc scope of the present article, the Organisation shall act in agreement with 
thc competent authorities of the Contracting Parties or with their banks of issue. 

Article 21 

The budget may be revised duriim the financial year, if circumstances so require, in accordance with the 
requirements prescribed for its preparation and approval. 

Article 22 

1. The accounts of all budgetary receipts and expenditure Shall be examined annually by a control board 
consisting of two expert officials belonging to the administrations of the Contraciing Parties. These officials, 
who shall have different nationalities, shall be appointed by the Commission on the proposal of the Committee 
in accordance with Article 6.2 (b) of the Convention, The expenditures relating to the control board shall be 
borne by the Organisation. 

2. The audit, which shall be made from thc vouchers and if necessary in situ, shall be designed to establish 
thc regularity of thc receipts and expenditures and to veiify that the financial administration is satisfactory. The 
control board shall present a report to the Commission after the end of each financial year. 

Article 23 

1. Administrative or technical inspections of the services of the Agency may be carried out, if so required 
by the Commission, acting either on its own initiative or at the request of the Committee or Director General. 
2. Such inspections shall be made by officers of the administrations of the Contracting Parties. Each inspection 
committee shall consist of at least two persons of different nationalities and shall include as far as possible 
a person who has taken part in a previous inspection. 

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 52 



4 Ocak 1989 — Sayı : 20039 RESMİ GAZETE Şayia • 53 

Article 24 
fhe Committee shall détermine the working languages of the Agency. 

Article À 
rhc Agency shall issue the publications necessary for its operation. 

Article 26 

t*hc Committee shall submit for the approval of the Commission any modifications of the Statute which 
arc considered to he necessary by the Committee, subject to the provisions of Article 32.3 of the Convention 

A N N E X 2 

Flight Information Regions 
(Article 3 of the Convention) 

Contrat ting Parties Fligfn Information Regions 

The Federal Republic of Germany Hannover Upper Flight Information Region 
Rhein Upper Flight Information Region 
Bremen Flight Information Region 
Dusseldorf Flight Information Region 
Frankfurt Flight Information Region 
Munchen Flight Information Region 

Hie Kingdom of Belgium . . . . ) Bruxelles Upper Flight Information Region 
The Grand Duchy of Luxembourg * ) Bruxelles Flight Information Region 

The French Republic . France Upper Flight Information Region 
Pans Flight Information Region 
Brest Flight Information Region 
Bordeaux* Flight Information Region 
Marseille Flight Information Region 

Hie United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland t Scottish Upper Flight Information Region 

Scottish Flight Information ''Region 
London Upper Flight Information Region 
London Flight Information Region 

Ireland Shannon Upper Flight Information Region 
Shannon Flight Information Region 

The Kingdom of the Netherlands Amsterdam Flight Information Region 
i 

The Portuguese Republic Lisboa Upper Flight Information Region 
Ltsboa Flight Information Region 
Santa Maria Flight Information Region 

A N N E X 3 
Transitional provisions covering transfer from the arrangement* 
existing under the E U R O C O N T R O L International Convention 

relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation 
of 13 December 1960 

to the arrangements under the Convention as amended by the present Protocol 

Article 1 

Definition 

hoe the purposes of the present Annex * 

— - seven States » means the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Belgium, the French Republic, 
the iliuted Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ireland, die Grand Duchy of Luxembourg and 
the Kingdom of the Netherlands; 

* four States mctm the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of 
1 uxcmhotirg and the Kingdom of the Netherlands, 

- transitional period » means the period from the date of entry into force of. the present Protocol until 
such time as the Commission, by a unanimous vote of the seven Stares on a proposal from the four States, 
has agreed on future arrangements for the Maastricht Centre and has decided to implement them. 
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Article 2 

Maastricht Control Centre 

1. The following provisions of this article shall apply during the transitional period. 

2. a, Maastricht Control Centre, including its staff, shall continue to be the responsibility of the Organi
sation, whose property it shall remain. 

(b) Thc s.tid Centre shall continue to provide air traffic control services in the airspace entrusted to it in 
pursuance of thc Convention of 13 December 1960. In thc exercise of its functions the Organisation 
shall apply the provisions of paragraphs 10 to 15 of this article. 

(c) Thc operating costs in respect of such functions shall be financed by the four States in accordance 
with a cost-sharing formula to he agreed bervvcen rhem. 

3. The seven States shall contribute to the cost of investments in respect of the Maastricht Centre approved" 
prior to the entry into force of the present Protocol in proportion to their respective Gross National Products as 
defined in Article 19.3 of Annex 1. 

4. (a) Thc contributions of the seven States, on thc basis referred to in paragraph 3, shall be used to finance 
only such new investments at Maastricht as arc necessary to maintain the scale of the facilities and 
services approved up to rhe date of entry into force of the present Protocol, or to preserve the level 
of safety. 

(b) By derogation from Article 7 of the Convention, decisions on such investments shall be taken by 
the Committee and the Commission by a majority vote of the seven States, it being understood that: 

— thc votes are weighted in accordance with the table below, 

— the votes represent at least five out of the seven States, 
(t) Thc table referred to in sub-paragraph (b) above is as follows : 

WEIGHT TABLE 

GROSS NATIONAL PRODUCT 
according to factor cost and current prices in thousands of millions of French francs 

Number 
of votes 

Less than 10 1 

From 10 inclusive to 20 exclusive 2 

From 20 inclusive to 30 exclusive 3 

From 30 inclusive to 46 */i exclusive 4 

From 46 *ls inclusive to 63 '/'a exclusive 5 
From 63'/« inclusive to 80 exclusive 6 
From 80 inclusive to 110 exclusive 7 

From 110 inclusive to 140 exclusive . 8 

From 140 inclusive to 200 exclusive . , 9 

From 200 inclusive to 260 exclusive 10 

From 260 inclusive lo 320 exclusive . . . 11 

From 320 inclusive to 380 exclusive 12 

and thereafter one additional vote for each additional increase or fraction thereof of sixry thousand million 
French francs. 

S. A sum equivalent to the receipts from route charges in respect of the amounts for annual amortisation 
and interest on the capital expenditure at thc Maastricht Centre shall be payable by the four States in 
accordance with a cost-sharing formula to be agreed between them. This sum shall be redistributed to the 
seven States in proportion to their average contributions to the Investment Budgets from 1974 to 1980 in 
the case of investments financed before 31 December 1980, and to their actual contributions in the case of 
investments financed after that date. 
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6. (.)) From the date of entry into force of the present Protocol, the radar installations and transmitting 
and receiving stations which form an integral part of the Maastricht Centre system and are used to 
provide air traffic services shall become the property of the States in which they are located. 

(b) The said States shall purchase the above-mentioned facilities at the then current wntten-down value. 
The proceeds of the sale shall be distributed among the seven States in proportion to their average 
contributions to the Investment Budgets from 1974 to 1980 in the case of investments financed before 
31 December 1980, and to their actual national contributions in the case of investments financed 
after that date. 

7. The installations, equipment and technical services made available to the military authorities of the Federal 
Republic of Germany, m accordance with the Agreement concluded on 3 November 1977 between the 
Government of the Federal Republic of Germany and EUROCONTROL relating to the collocation of the 
German Air Force at the EUROCONTROL Maastricht UAC, shall continue to be made available. 

8. Expenditure in respect of investment costs of the Maastricht Centre which is entered in the Organisation's 
budget and is met by the seven States shall be set out in a special budgetary annex. 

9. Expenditure in respect of the operating and maintenance costs of the Maastricht Centre which is entered 
in the Organisation's budget and is met by the four States shall be set out in a special budgetary annex. 

10. The Contracting Parties shall, to the extent that they are competent to do so, and in particular in 
respect of the allocation of radio frequencies, take the necessary measures to ensure that the Organisation can 
accomplish all those operations which fulfil its purpose. 

11. (j) For the accomplishment of its task, the Agency shall apply for the purpose of air traffic control the 
regulations in force in the territories of the Contracting Parties and in the airspace in respect of which 
the air traffic services have been entrusted to them under international agreements to which they are 
parties. 

(b) In case of difficulty in applying the provisions of (a) above, the Agency shall bring the matter before 
the Commission which shall make recommendations to the Contracting Parties regarding the necessary 
measures to be taken. 

12. I or the accomplishment of its task and within rite limits of the powers conferred on the air traffic services, 
the Agency shall give all necessary instructions to aircraft commanders. The aircraft commanders shall be bound 
to comply with those instructions, except in the cases of force majeure provided for in the regulations referred 
to in paragraph 11 above. 

11. Infringements of the air navigation regulations committed in the airspace in which the air traffic services 
have been entrusted to the Agency shall be recorded in reports by officers specifically authorised by the Agency 
for that purpose, without prejudice to the right under national law of officers of the Contracting Parties to report 
infringements of the same nature. The reports referred to above shall have the same effect in national courts 
as those drawn up by national officers qualified to report infringements of the same nature. 

14. International agreements and national regulations relating to the admission to, flight over and security of 
the territory of the Contracting Parties shall be binding on the Agency which shall take all the necessary 
measures to ensure the application of such agreements and regulations. 

15. In order that the Contracting Parties may be able to verify that national regulations and international agree
ments are being applied, the Agency shall be bound to give those Contracting Parties which so request all 
the necessary information relating to the aircraft of which it has cognisance in the exercise of its functions. 

Article 3 

Karlsruhe Control Centre 

On the date of entry into force of the present Protocol, Karlsruhe Control Centre shall become the pro
perty of the Federal Republic of Germany, which shall purchase the Centre at the then current written-down value. 
The proceeds of the sale shall be distributed among the seven States in proportion to their average contribu
tions to the Investment Budgets from 1974 to 1980 in the case of investments financed before 31 December 1980, 
and to their actual contributions in the case of investments financed after that date. 
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Article 4 

Facilities located in Ireland 

From the date or. entry into force of the present Protocol, the Shannon Control Centre, the Mount 
Gabriel secondary radar installation and radio-telephony stations and the Woodcock Hill secondary radar instal
lation shall become thc property of Ireland. In the four years thereafter, route charge receipts corresponding 
to thc cost allowed for amortisation of these facdities shall be distributed among the seven States in propor
tion m their average contributions to the Investment Budgets from 1974 to 1980 in the case of investments 
financed before 31 December 1980, and to their actual national contributions in the case of investments financed 
after that date. 

Article J 

Residual payments 

I. Any entitlement to reimbursement under existing provisions in respect of amortisation of approved indirect 
investments shall cease on the date of entry into force of the present Protocol. 

1. The payments due pursuant to decisions taken by the Organisation prior to the entry into force of the 
present Protocol shall still be effected thereafter in accordance with the rules laid down by such decisions 
and shall be set out in special budgetary annexes. 

Article 6 

Transitional budgetary provisions 

İ. Within three months following the entry into force of the present Protocol, a budget shall be drawn up 
and approved by the Commission. 

2. This budget shall have retroactive effect from the date of entry into force of the present Protocol and 
shall terminate on 31 December of the then current year. 

1. During the period of preparation of the budget referred to in paragraph 1 above, the Commission may 
invite thc Contracting Parties to make appropriate advances to the working capital fund. 

4. Advances in respect of working capital shall be offset against the contributions determined pursuanr to 
Article 19 of Annex 1 to the present Protocol. 

ANNEX 2 

C O N S O L I D A T ED T E XT OF T HE P R O V I S I O NS OF T HE E X I S T I NG C O N V E N T I ON
A ND T HE A M E N D M E N TS TO T HE L A T T ER C O N T A I N ED IN T HE P R O T O C OL 

 

Article 1 
I. Tlie Contracting Parties agree to strengthen their co-operation and to develop their joint activities in the 
field of air navigation, making due allowance for defence needs and providing maximum freedom for all air
space users consistent with the required level of safety. 

They have accordingly agreed : 

(a) to establish common long-term ob|ectivcs in the field of air navigation and, in that framework, to institute 
3 medium-term common plan for air traffic services and .facilities; 

(b) to draw up common plans for advanced training, for procedural measures, and for research and develop
ment programmes relating to facilities and services for the safety, efficiency and expeditious flow of air 
traffic; 

(c) to concert any other measures necessary to ensure the safe and orderly flow of air traffic; 

(d) to constitute a common fund of experience in operational, technical and financial aspects of air navigation; 

(c) to co-ordinate their activities with regard to air traf'n. íiot. management by establishing an international 
system of air traffic flow management in ' er to ensure the most effective utilisation of the airspace. 
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2. For this purpose they hereby establish a * European Organisation for the Safety of Air Navigation (EURO-
C O N T K O l ) hereinafter called «the Organisation • , which shall act in co-operation with the national civil 
and militar) authorities. The Organisation shall comprise two organs: 

— a - Permanent C ommission for the safety of air navigation », hereinafter called «the Commission », which 
shall tonsmuti the organ responsible for formulating the Organisation's general policy; 

— an • Agcncv for the safer* of air navigation «., hereinafter called - the Agcncv », the Statute of which is in 
Annex 1 to the pristnt Convention The Agcncv shall be the organ responsible for the performance of the 
tasks pre sen be J h i tin prevent Convention or entrusted to it, in pursuance thereof, by the Commission 

% 'I he headquarters of the Organisation shall be in Brussels. 

•Article 2 

l< The Organisation shall undertake the following tasks • 

(a) to artalvse the future needs of air traffic and new techniques necessary for meeting such needs, 

(b) to develop and adopt common long-term objectives m the field of air navigation, 

(e) to co-ordmau the medium-term national plan< m order to establish a common medium-term plan m respect 
of air traffic services and facilities within the framework of the lone*term objectives referred to in (b) above; 

(d) to promote common policies for ground and airborne air navigation s>stems, and the training of the staff 
of air traffic services, 

(t) to study and promote measures for improving cost-effectiveness and efficiency in the field of air navigation. 

%((} to promote and conduct studies tests and trials relating to air navigation; to collect and distribute the results 
of studies tests and trials carried out b> the Contracting Parties in the field of air navigation; 

(g) to co-ordinate the Contracting Parties* research and development programmes relating to new techniques in 
the field of air navigation, 

(h) to examine matters m the field of air navigation being studied by the International Civil Aviation Organiza
tion and other international organisations concerned with civil aviation; 

it) to study amendments to the Regional Air Navigation Plans to be submitted to the International Civil Avia
tion Organization; 

ft* to pcrff»rm any other tasks with which it might be entrusted pursuant to Article 1.1 (c); 

(t») to issist the ( out (acting Partas and interested non-member States in the institution and opcrttton of an inter* 
naiionil air (rathe flow nutugement system, 

(I) to i si iMish in J collect ch irges levied on users or air navigation sen ices in accordance with the Multilateral 
\grccmctit rclmng to Route Charges, and on bch ilf or the Contracting Parties and of non-member States 

ptrttcs to that Agreement. 

Special ii* rev men ts may be concluded by the Organisation and non-member States interested in participating 
in the perform tiKv of sttJi tasks. 

2 At the request ot one or more < tmtractmg Pirties the Organisation mi> be entrusted with the following 
t isks 

\\) to assist such Parties in the pcrfoi manee of speuU air imtguum tasks suvh as the design and setting up 
of or tnftu t ulimes and services, 

, M io piovide md operate, wlmllj or tu part, au n ithc services ind facilities on behalf of such Parties; 

M to issist such Patties in the ettctihtion and collection of ehirges which arc levied byvthem on users of air 
nivmmon services and which aie not covered by the Multilateral Agreement ielating to Route Charges 

l l u performance of such tasks shilt in each ease be governed bv a special agreement between'the Orgam-
s tioM itul the Pirties cotKcmed 

1 I he Org.inis.mon may further, at the request ot one or more non member Stares, be entrusted with the fol
lowing t isLs 
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(a) t«> ısstst such States m ur traiftc flow management ami m the planning aıuJ provision of air navigation 
M I vices ami equipment, 

(b) to .ISSISI such States in the calcul mot) and collection of charges not covered bv the Multilateral Agreement 
ı elating to Route Charges which arc levied b> them on users of air navigation services. 

Ihc perfoimiiiic of such tisks shall m each case be governed by special agreements between the Organisa
tion ind the States concerned. 

Article 3 

1. I he picseiit Convention shall applv to en route air mvtgatton services and related approach and aerodrome* 
services lor air tritfıc m the Might Information Regions listed m Annex 2 

2. \m uiunaWnt which a Contracting Party wishes to make to the list of its Might Information Regions 
m \n»c\ 2 shall be subject to the unanimous agreement of the Commission if it would result in a change m 
the- overall limits of the urspace covered bv the Convention. Anv amendment which does not result m such 
U change shall be notified to the Organisation by the Contracting Parte concerned. 

I. lot the purposes of the present C on vein ion the expression • air traffic * shall comprise cıvıl aircraft and 
ılıttsc military, customs ind police aircraft which conform to the procedures of the International D v i l Aviation 
Organı/ ttıoiı 

Article 4 
I he* Organisation shall have legal personality. In the territory of the Contracting Parties it shall have the 

fullest legal cipieit) to which corpoiatc bodies arc entitled under national law; it shall inter alia have the right 
M» acquire or ti msfcr movable or immov iblc propertv and to go to law. kxcept as otherwise provided in the 
{fcrvsem (omentum or the Statute annexed thereto, it shall be represented b> the Agency which shall act in its 
name I he Agcncv shall administer the property of the Organisation. 

Arrtcu? 5 
1. The Commission shall be composed of representatives of the Contracting Parties Each Contracting Party 
may appoint several delegates in order, in particular, to allow the representation of the interests öf both avı! 
aviation and national defence, but shall have only one vote. 

2. bor the purposes ot Article 2.1 (I) the Commission shall be enlarged to include representatives of non-member 
.States which are part a s to the Multilateral Agreement relating to Route Charges. The Commission thus enlarged 
shall take decisions in accordaiue with the provisions of the said Agreement. 

1. Where provision to that effect is made m other agreements concluded between the Organisation and non-
member States in accordance with Article 2 1, in particular for air traffic flow management, the Commission 
ski l l be enlarged and shall tike decisions m accordance with the provisions of those agreements 

Article 6 
I, lew the accomplishment of the tasks assigned to the Organisation bv Article 2.1, the Commission shall take 
the following measures : 

(a) with regard to the Contracting Parties : 

N shall take a decision 

— m the eases referred to in Article 2 1 (b) and (c); 

— m the cases referred to in Article 21 <a) and id) to (k) whenever the Commission deems it necessary 
for the Contracting Parties to commit thcmsclv ts to common action, in such cases it may also issue a 
recommendation to the Contriettng Parties, 

(b) with regard to the'Agency-

it chill approve the annual work programme and the investment and work programmes extending ovet 
several years to be submitted to it bv the Agency for the accomplishment of the tasks referred to in 
Article 2 I, ami also the budget and the actıvıtv report, it shall give directives to the Agency, when
ever it deems this to be neeessarv for the accomplishment of the tasks assigned to the Agency, 

it sinII take all neeessarv nua»ures in exercising its supervisory powers under the present Conven
tion and the Stmitc of the Agency, 

it shall give the Agency a discharge in respect of us administration of the budget. 
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2 In addition, the Commission shall . 
(,ı) approve the Staff Regulations and the Financial Regulations as well as measures to be taken m pursuance of 

Article ".2. and of Article 1' .j of the Statute of th.- Agcncv; 
bj appoint tlu members of ihe control board for a fivc-vcar period in pursuance of Article 22.1 of the Statute 

of the Agcncv 
1. I In Commission shall authorise ihe opening b\ the Agcncv of negotiations relating to the special agreements 
referred to in Annie 2 and shall approve the agreements negotiated bv the Agency. 

4. Proceedings on behalf of the Organisation may be initiated bv the Commission before the arbitral tribunal 
provided for under Article 31. 

Article 7 
1. Pensions shall be taken bv the Commission bs unanimous \otc of the Contracnng Panies and shall be 
binding on the C ontraiting Parties However, should a Contracting Panv notify the Commission that overriding 
national considérai ions prevent it from acting on a unanimous decision taken in respect of the matters referred 
M in Artule 2.1 (h) and (i), it may derogate from rhat decision sub]ecr to communication to the Commission of 
the grounds for the derogation Within si\ months of such notification, the Commission shall either revise its 
previous decision or decide whether certain conditions or limits should applv to the derogation. In either case, 
the Commission's decision shall require a unanimous vote of the Contracting Parties. 
2. The Commission shall decide upon thc measures referred to in Articles 6.2 (a), 6.3 and 11.3 by unanimity of 
the votes cast. 

1. Unless otherwise provided, directives and measures in rhe cases provided for in Article 6.1 (b) and 6.4 shall 
require a ui.qonry of the votes in the Commission, it being understood rhat : 

those votes shall be subject to the weighting providsd for in Article 8 below; 

those votes shall represent rhe majority of the Contracting Parties voting. 

4. Ihe measures referred to in Article 6.2 (b) shall b? taken by the Commission in accordance with para
graph 3 above, provided that thc majority calculated accordingly is not less than 70 % of the weighted votes 
east. 

s. Recommendations bv the Commission shall require the votes of the majority of the Contracting Parties. 

Article 8 
I Ihe weighting nferred to in Article 7 shall be determined according to the following table • 

Annual contribution of a Contracting Party 
as a percentage of thc total annual contributions Number 

of all the Contracting Parties of votes 

I ess than 1 "i 1 

From I to less than 2 % -

From 2 to less than 3 % . 3 

From 3 to less than 4 " i % 4 

I rom 4 1 • to less than 6 % . . . 5 

From 6 to less than 7 <> 

From 7 1 j to less than 9 % 7 

From 9 to less than 11 % 8 

I roni 11 to less than H % . . . . . 9 

From 11 to less than Is % 1° 

1 rom 15 t j less than 18 % H 

I rom IS to 'ess than 21% 12 

I rom 21 to less than 24 % 13 

From 24 to less than 27% 14 

I rom 27 'o less than 30 % 15 

10% 1« 
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2. I lu- numbers <>t unes sli.ill be uun.illy established with effect from the date of entry nto force of the Pro-
totol opened tor signature at Brussels in 1981 by reference to the above table and in accordance with the 
rule in Article 19 of the Statute of the Agency for determining the annual contributions of the Contracting 
Parties to the Organisation's budget. 

V In the event of the accession of a State, the numbers of votes of the Contracting Parties shall be re-established 
in accordance with the same procedure. 

4. ! he numbers of \<;res shall be re-established each year in accordance with the foregoing provisions. 

Article 9 

!. The Commission shall establish its rules of procedure which shall be adopted unanimously. 

2. Those rules shall include inter alia the rules relating to the office of President, to the establishment of 
working groups and to the working languages of the Commission. 

Article 10 

The staff and facilities required for the operation of the Commission shall be made available to it by the 
Agency. 

Article 11 

1. The Commission shall maintain with the appropriate States and international organisations the necessary 
relations for the realisation of the aims of the Organisation. 

2. The Commission shall in particular, without prejudice to the provisions of Articles 6.3 and 13, be alone 
empowered to conclude on behalf of the Organisation those agreements with international organisations, the 
Contracting Parties or other States which are necessary for the performance of the Organisation's tasks 
provided for in Article 2. 

3. At the proposal of the Agency, the Commission may delegate to the Agency the decision to open nego
tiations and to conclude agreements necessary for the performance of the tasks referred to in Article 2. 

Article 12 

The agreements between t>e Organisation and one or more Contracting Parties, or one or more non-
member States, or an international organisation, relating to the tasks referred to in Article 2 shall stipulate 
the respective tasks, rights and obligations of the Parties to the agreements together with the financial 
arrangements, nnd shall establish the measures to be taken. Such agreements may be negotiated by the Agency 
in accordance with the provisions of Articles 6.3 and 11.3. 

Article 13 

Within the seopc of the directives given by the Commission, those relations which are essential for the 
co-ordination of air traffic and for the operation of the services of the Agency may be established by the 
Agency.with the appropriate technical services, public or private, of the Contracting Parties, of non-contracting 
States or of international organisations. For that purpose, contracts of a purely administrative, technical or 
commercial nature, in so far as they are required for the operation of the Agency, may be entered into by the 
Agency, in the name of the Organisation, on condition that the Agency so informs the Commission. 

Article 14 

1. 'Ihe character of public interest shall where necessary be recognised, in accordance with national law and 
with the consequences which result from the provisions of that law relating to expropriation in the public 
interest, as regards the acquisition of immovable property necessary for the siting of the Organisation's instal
lations, subject to the agreement of the Government concerned. The procedure of expropriation for reasons 
of public interest may be set in motion by the competent authoriries of the State concerned, in accordance 
with its national law, for the purpose of acquiring such property failing amicable agreement. 
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2. In the territory of the Contracting Parties where the procedure referred to in the preceding paragraph is 
not in existence, the Organisation may have the benefit of those procedures for compulsory purchase which 
can be used for the benefit of civil aviation and telecommunications. 

.1. The Contracting Parties recognise the right of the Organisation to benefit, in respect of any installations 
and services established on its behalf in their respective territories, from the application of national law as to 
those restrictions on the rights of owners of immovable property which may exist in the public interest for the 
benefit of national services for the same purpose and in particular as to easements in the public interest. 

4. The Organisation shall bear rhe expenses consequent upon the application of the provisions of this article, 
including rhe compensation payable in accordance with the law of the State in the territory of which the 
property is situated. 

Article 15 

In the event of the Organisation performing rhe tasks provided for in Article 2.2 (b), the Agency shall 
apply the regulations in force in the territories of the Contracting Parties and in rhe airspace in respect of which 
the provision of air traffic services is entrusted to them under internarional agreements to which they are 
Parties. 

Article 16 

In the event of the Organisation performing the tasks provided for in Article 2.2 (b), the Agency shall, 
within the limits of the powers conferred on the air traffic services, give all necessary instructions to aircraft 
commanders. The aircraft commanders shall be bound to comply with those instructions, except in the cases 
of force majeure provided for in rhe regulations referred to in rhe preceding article. 

irticle 17 

In the event1 of the Organisation performing the tasks provided for in Arricle 2.2 lb), infringements of the 
air ii'vieatiou regulations committed in the airspace in which rhe provision of air traffic services is entrusted 
to the Agency shall be recorded in reports by officers specifically authorised by the Agency for that purpose, 
without prejudice to the right under national law of officers of the Contracring Parties to report infringements 
of the same nature. The reports referred to above shall have the same effect in national courts as those drawn 
up by national officers qualified to report infringement of rhe same nature. 

Article 18 

1. The circulation of publications and other information material sent by or to the Organisation in connec
tion with its official activities shall not be restricted in any way. 

2. For its official communications and the transfer of all its documents, the Organisation shall enjoy treatment 
nor less favourable than that accorded by each Contracting Party to comparable international organisations. 

Arricle 19 

1. I he Organisation shall be exonerated, in the State in which its seat is located and in the territories of the 
Contracting Parlies, from all duties, taxes and charges in respect of its creation, dissolution or liquidation. 

2. The Organisation shall be exonerated from any duties, taxes and charges entailed by the acquisition of 
the immovable property required for the accomplishmenr of its task. 

3. The organisation shall be exonerarcd from all direct taxes applicable to it, its property, assers and income. 

4. The Organisation shall be exonerated from any indirect fiscal charges consequential on the issue of loans 
and incident upon the Organisation. 

s. It shall be exonerated from any taxation of an exceptional or discriminating nature. 
ni 

6. The exonerations provided for in this article shall not apply to taxes and charges collected as payment for 
public utility services. 
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Article 20 

1. The Organisation shall he exonerated from all customs duties and taxes or charges of equivalent effect, 
other than charges in respect of services rendered, and shall he exempt from any import or export prohibition 
or restriction in respect of materials, equipment, supplies and other articles imported for the official use of the 
Organisation and destined for the buildings and installations of the Organisation or for its functioning. 

2. The goods so imported may not be sold, loaned or transferred, either without payment or against payment, 
in the territory of the Party into which they have been introduced, except under the conditions fixed by the 
Government of the Contracting Party concerned. 

1. Any control measures deemed to be expedient may be taken to ensure that the materials, equipment, sup
plies and other articles referred to in paragraph 1 and imported for consignment to the Organisation have 
been effectively delivered to that Organisation and are effectively used for its official buildings and installations 
or for its functioning. 

4. Furthermore, the Organisation shall be exonerated from all customs duties and exempt from any import or 
export prohibition or rcstricrion in respect of the publications falling within the scope of Article 25 of the Statute 
annexed hereto. 

Article 21 

1. The Organisation may hold any currency and have accounts in any currency m so tar as is necessary tor the 
execution of the transactions required for its purpose. 

2. The Contracting Parties undertake to give the Organisation the necessary authorisations for all the transfers 
of funds, in accordance with the conditions prescribed under national regulations and international agreements as 
applicable, entailed by the establishment and activity of the Organisation, including the issue and service of loans 
when the issue of those loans has been authorised by the Government of the Contracting Party concerned. 

Article 22 

|. The Agency may call upon the services of qualified persons who are nationals of the Contracting Parties. 

2. The staff of the Organisation and members of their families forming part of their households, shall enjo; 
the exemption from measures restricting immigration and governing aliens' registration generally accorded to 
staff members of"comparable international organisations. 

1, (a) The Contracting Parties, in time of international crisis, shall accord to the staff of the Organisation, and 
the members of their families forming part of their households, the same repatriation facilities as 
the- staff of orher international organisations. 

(b) The provisions of (a) above shall not affect the staff's obligations to the Organisation. 

4. No exception may be made to the provisions of paragraphs 1 and 2 of this article except for reasons of 
public policy, public safety.or public health. 

V The Mali of the Organisation : 
(a) shall be granted exemption from customs duties and charges, other than those in respect ol services ren

dered, in the case of the importation of their personal effects, movable property and other household effects 
which arc not new, which they bring from abroad on first taking up residence in the territory in question, and 
in the case of the re-exportation of those same effects and movable property, when they relinquish their 
duties; 

(hi may, on taking up their duties in the territory ot an; one of the Contracting Parties, import their personal 
motor car temporarily with exemption from duty, and subsequently, but not later than on termination of 
their period of service, re-export that vehicle with exemption from duty, subiect, however, in either event, to 
any conditions deemed to be necessary in each individual case by the Government of the Contracting Party 
concerned; 

(c) shall enjoy inviolability for all their official papers and documents. 

*. The Contracting Parties shall not be obliged to grant to their own nationals the facilities provided for in 
paragraph S (a) and (b) above. 

Yùrùlme ve idare Bôlùmû Sayfa : 62 



4 Ocak 1989 — Sayı : 20039 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

7. In addition to the privileges, exemptions and facilities granted to the staff of the Organisation, the Director 
(.encrai of the Agency shall enjoy immunity from jurisdiction in respect of acts, including words spoken and 
written, done by him in rhe exercise of his functions; this immunity shall not apply in the case of a motor traffic 
offence or in the case of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by him. 

K. I he Governments concerned shall take all the necessary measures to ensure the unrestricted transfer of 
net salaries. 

Article 2i 

Rcjiresctn.uives ol the Contracting Parties shall, while exercising their functions and in the course of their 
journeys to and from the place of meeting, enjoy inviolability for all their official papers and documents. 

Article 24 

Hv reason of its own social security scheme, rhe Organisation, the Director General and staff of the 
Orginixation shall be exempt from ail compulsory contributions to national social security bodies, without pre
judice to arrangements between the Organisation and Contracting Parties existing at the entry into force of the 
Piotocol opened for signature at Brussels in 1981. 

Article 25 

1 The contractual liability of (he Organisation shall be governed by the law applicable to the contract con
cerned. 

2 With regard to non-contractual liability, the Organisation shall make reparanon for damage caused by the 
négligence of its organs, or of its servants in the scope of their employment, in so far as that damage can be 
attributed to them. The foregoing provision shall not preclude the right to other compensanon under the national 
law of the Conrr.icring Parties. 

Article 26 

1. (a) The installations of the Organisation shall he inviolable. The property and assets of the Organisa
tion shall be exempt from any measure of requisition, expropriation or confiscation. 

(b) The archives of the Organisation and all official papers and documents belonging to it shall be 
inviolable, wherever locate->'. 

2. '1 he property and assets of the Organisation may not be seized, nor may execution be levied upon them, 
except by a judicial elccision. The installations of the Organisation shall not, however, be seized nor shall execu
tion be levied upon them. 

1 Nevertheless, in order to enable judicial inquiries to be earned out and to ensure the execution of judicial 
decisions in their respective territories, the competent authorities of the State in which the Organisation 
has its headquarters and of other States in which installations and archives of the Organisation are located shall, 
after having informed the Director General of the Agencv, have access to such installations and archives. 

Article 27 

1. The Organisation shall collaborate at all tunes with the competent authorities ot the Contracting Parties 
in order to facilitate the good administration of justice, to ensure the observance of police regulations and to 
prevent any abuse to which the privileges, immunities, exemptions or facilities specified in the present Conven
tion could give rise. 
2. The Organisation shall facilitate as far as possible ihe execution J public works inside or in the vicinity 
of an) immovable property allocated for its use in the territories of the Contracting Partie» 

Article 28 

In the event of the Organisation performing the tâ ks provided for in Arricle 2.2 (b). international agree
ments and national regulations relating to the admission to, flight ever and securiis of, the termor, of the Con
tracting Parties shall be binding on the Agtncs, whtch shall take all necessary measures to ensure the application 
of such agreements and regulations 

Yùai'me vts Idare Boiomû Sayf? 63 



Sayfa : 64 RESMİ GAZETE 4 Ocak 1989 — Sayı t 20039 

Artıde 29 ir-

In the event of the Organisation performing the tasks provided for in Article 2 2 (b), the Agency shall be 
bound to give those Contracting Panics which so request all necessary information relating to the aircraft of 
which it has cognisance in the exercise of its functions, in order that the Contracting Parties may be able to 
verify that international agreements and national regulations are being applied 

Article 30 

The Contracting Parties recognize that it is necessary for the Agency to achieve financial equilibrium and 
undertake to make available to it, taking into account us own revenue, the appropriate financial resources 
within the limits and conditions defined in the Statute annexed hereto. 

Article 31 

I. Anv dispute which may arise either between the Contracting Parties, or between the Contracting Parties 
and the Org.ıım.mon represented b) the Commission, relating to the interpretation or application of the present 
Convention or of* its annexes and which it has not been possible to settle bv direct negotiation or by any 
other method, shall be referred to arbitration on the request of an) one or the Parties 

2 I or that purpose, each of the Parties shall in each case nominate an arbitrator, and the arbitrators shall 
agree on the nomination of a third arbitrator. Should one of the Parties not have nominated its arbirrarm 
wiilim two months of the date of receipt of the request of the other Party, or should the nominated arbitrators 
fail, within those two months, to agree on the nomination of the third arbitrator, any Party may request the 
President ot the International Court of Justice to make the nominations 

1. The arbitral tribunal shall determine its own procedure. 

4 I .leh Partv shall bear the costs ot its own arbitrator and its representation in the proceedings before the 
tribunil, the costs ct the third arhttntor and the other costs sh ill be borne equallv by the Parties to the dispute. 
The arbitral tribunal ma>, however, determine a different sharing of costs if it thinks fit 

* 

s". I he decisions ot the arbitral tribunal shall be bm'ding on the Parties to the dispute 

Article 32 

1. Hie Statute of the Agency, .likewise anv modifications which, subject to the conditions prescribed in the 
present (omentum and in the Statute annexed thereto, are made to the aforesaid Statute shall be valid and 
hive effect in the territorv of the Contracting Parties 

2. Any modification ot the provisions of the Statute shall be subject to the approval of the Commission, 
earned by the unanimous vote of its members. 

I Ihc provisions of Articles 1, I I , 19 and 20 of the Statute annexed hereto shall not, however, be subject 
to modification by the Commission 

Article- 33 

In the evenr of a stuc of emergency or war, the provisions of the present Convention shall not affect 
the freedt m of action of the Contracting Parties involved. 

Article 34 

I he ( ontracting Parties undertake to ensure the application to the Agency of current statutory provisions' 
designed to ensure the continuity of public'services 

Article 35 

I Ihcvalidtrv ot the present Convention, as amended bv the Protocol opened for signature1 at Brussels in 
1981, shall be extended for a period ot twentv years from .the date of entry into force of the said Prnmml 
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l . Ih.it period shall he automatically prolonged tor period-, of five vears, unless j Contracting Partv has, b-
vviiltvii notice given to the Government or the Kingdom of Belgium at least [wo years before the expiry of the 
current period, expressed us intention to terminate the Convention. The Government of rhe Kingdom of Belgium 
shall notify llie Governments of the other States parties to the Convention of such notice. 

3. If, in application of the foregoing, the Organisation is dissolved, it shall be deemed to exist for the pur
poses of its liquidation. 

Article 36 

1. The accession to the present Convention, as amended by the Protocol opened for signature at Brussels in 
1S-N1, of any State not signatory to the said Protocol shall be subject: 
(a) ro the agreement of the Commission carried bv a unanimous vore, and 
;h) to the State depositing at the same time an instrument or accession to the Multilateral Agreement relating to 

Route Charges opened for signature at Brussels in 1981. 

2.. The President of the Commission shall notify the non-signatory State of the decision to accept the acces
sion. 

1. rhe instrument of accession shall be deposited with the Government of the Kingdom of Belgium which 
shall notify ilie Governments of the other signatory and acceding States. 

4. Accession shall take effect from the first day of the second month following the deposit of the instrument 
of accession. 

/ Ins tuiizoltdatcd version nf lire provisions of the ( .omentum is drawn up in the German. 
I irglish. hrenih. Dutch and Portuguese languages. In accordance with the final clause of the E U R O C O N T R O L 
International ( .onvci i t ioi l relating to Co-operation for the Safety of A i r eiailgation of 13 December 1960, as also 
in ,u<ordame with the final clause of the Protocol of 11 February IWtl amending the aforesaid Convention, the 
te \ l m the 1 reuih language shall prevail m the event of juv inconsistency between the texts. 

MULTILATERAL AGREEMENT 

RELATING TO ROUTE CHARGES 
'/'///•: F E D E R A L RF.PUBI.1C O F G E R M A N Y , 

T H E REPUBLIC OF AUSTRIA, 
TIIF. K/NCDOM OF B E L G I U M . 

S P A I N , 

T H E FRENCH R E P U B L I C , 

T H E U N I T E D K I N G D O M O F G R E A T B R I T A I N A N D N O R T H E R N I R E L A N D 

I R E L A N D , 

T H E GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, 
T H E K I N G D O M O F T H E N E T H E R L A N D S , 

T H E P O R T U G U E S E R E P U B L I C , 

T H E SWISS C O N F E D E R A T I O N . 

hereinafter called - the Contracting States », 

THE EUROPEAN ORCANfSA./ON FOR THE S A F E T Y O F A I R N A V I G A T I O N . 

hereinafter called . EUROCONTROL ., 

Considering that (he agreements concluded by European Stares with EUROCONTROL (or the collection 
of route charges must be replaced owing to the amendment of the EUROCONTROL International Con
vention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation of 13 December I960; 

Recognising that co-operation in respect of the establishment and collection of route charges has proved 
effective in the past; 

Desirous of continuing and strengthening the co-operation established; 
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Resolved to operate, with due regard to the guidelines recommended by the International Civil / vıatıon 
Organization, a uniform European route,charges system accessible to as many European States as possible; 

Convinced that this uniformity will also facilitate consultation with users; 

Considering that it is desirable for the Stales participating in the EUROCONTROL route charges system 
to strengthen the Organisation's powers in regard to the recovery of charges; 

Recognising that such a system requires a new legal basis; 

Have agreed as follows : 

Article 1 

1. The Conttacting States agree to adopt a common policy in respect of charges for en route air navigation 
facilities and services, hereinafter called . route charges », in the airspace of the Flight Information Regions fal
ling within their competence. 

2. They accordingly agree to create a joint system for the establishment and collection of route charges and 
to use for this purpose the services of EUROCONTROL. 

3. To this end the' Permanent Commission and the Commirtee of Management of EUROCONTROL shall be 
enlarged to include representatives oí the Contracting States which are not members of EUROCONTROL and 
are hereinafter called the « enlarged Commission <• and the • enlarged Committee ». 

4. The Flight Information Regions mentioned in paragraph 1 above are listed m Annex I to this Agreement. 
Any amendment which a Contracting State wishes to make to the list of its Flight Information Regions slull bw 

tibien to the unanimous agreement of the enlarged Commission if it would result in a change in the overall 
limns of the airspace covered by this Agreement. Any amendment which docs not result in such a change shall 
be notified to EUROCONTROL by the Contracti ng State concerned. 

Artidc 2 

bach Contracting State shall have one vote m the enlarged Commission, subject to the provisions oí 
Article 6.1 (h). 

Article 3 
I. 1 lie enlarged Commission shall undertake the establishment of the joint system of route charges in such 
a manner that : 
(a} those charges are established according to a common formula which takes account of the costs incurred 

by ihe Contracting States m respect of en route air navigation facilities and services and of the operation 
of the system, at well as the costs incurred by EUROCONTROL in operating the system; 

O) those charges arc collected by KUROCONTROL as a single charge per flight. 

2 I he enlarged Commission shall, for the above purposes: 

a) establish the principles governing the assessment of the costs referred to in paragraph 1 (a) above; 

M establish the formula to be applied in calculating the route charges; 
(c) approve, for each charging period, the rate at which the costs referred to in paragraph 1 (a) above 

arc to be recovered; 
(d) determine the unit of account in which the route charges arc expressed; 

(c) determine the conditions of application of the system, including the conditions of payment, as well as 
the unit rates and tariffs, and the period during which (hey arc to apply; 

(f) determine the principles governing exemption from the route charges; 

fg) approve reports of the enlarged Committee; 

(h) adopt the financial regulations applicable to the route charges system; 
(0 approve agreements between EUROCONTROL and any State wishing to avail itself of EUROCONTROL** 

resources or technical assistance in connection with air navigation charges not covered by this Agreement; 

{]) approve the budgetary .inncx proposed by the enlarged Committee in accordance with Article 5.1 (c). 
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1. The cul.irjiciJ Commission shall establish1 its rules of procedure by a unanimous vote of all Contracting 
Males. 

Article 4 

F'ach Contracting State shall have 'one vote in the enlarged Committee, subject to the provisions of 
Article 6.2 (b). 

Article 5 

1. 1 he enlarged Committee shall undertake: 

(a) the preparation of decisions for the enlarged Commission; 

(h) the supervision of the operation of the route charges system, Including the use of the resources employed 
hy KUROCONTROL for this purpose, and the raking of all necessary measures, particularly in respect of 
recovery of route charges, In conformity with the decisions of the enlarged Commission; 

(c) the reporting to the enlarged Commission on the resources required for the operanon of the route charges 
system and the submission to it of the budgetary annex relating to EUROCONTROL's activities in con-
,,,-> Of,*, ,,'i»t» mi',p . Is-imf*" 

(d) the performance of any other tasks entrusted to it hy the enlarged Commission; 

2. The enlarged Committee shall establish its rules of procedure, subject to the provisions of Article 6.2 (a). 

Article 6 

1. The decisions of the enlarged Commission shall be taken as follows : 

(a) decisions on the matters referred to in Article 3.2 (a) to (f) and (h) shall require a unanimous vote ol 
all Contracting States and shall be binding on all Contracting States, failing a unanimous decision, the 
enlarged Commission shall take a decision by a two-thirds ma|oriry of the votes cast; any Contracting State 
which is unable for overriding national considerations to apply that decision shall submit to the enlarged 
Commission an explanatory statement of the reasons therefor; 

(b) decisions on the martcrs referred to in Article 3.2 (i) and (j) shall require a two-thirds majority of the 
votes cast, provided that the votes comprise the weighted majority of the Member States of EURO-
CONTROL in accordance with the provisions reproduced in Annex 2 ro this Agreement; every year 
EUROCONTROL shall notify the Contracting States which are not Member States of FUROCONTROL 
of the number of votes to which the Member States are entitled under the said provisions; 

(c) decisions on the matters referred to in Article 3.2 (g) shall require a two-thirds maiority of the votes 
cast. The same applies to proceedings introduced on behalf of EUROCONTROL by the enlarged Commis
sion before the arbitral tribunal mentioned in Article 25. 

2. (a) The rules of procedure of the enlarged Committee, including the rules relating to the taking of deci
sions, shall require approval by the enlarged Commission by a unanimous vote of all Contracting States. 

(b) However, in the matters referred to in Article 5.1 (c), the decisions of the enlarged Committee shall 
be adopted in accordance with the provisions of paragraph 1 (b) of this article. 

Article 7 

EUROCONTROL shall assess, in accordance with rhe applicable rules, the route charges due for each 
flight in the airspace defined in Article 1. 

Article 8 

FUROCONTROL shall collect the route charges referred to in Article 7. For that purpose, they shall 
constitute a single charge due in respect of each flight, which shall constitute a single claim by 
FUROCONTROL, payable at its headquarters. 

Article 9 

The person liable to pay the charge shall be the person who was the operator of the aircraft at the time 
when the flight was performed. 
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Article 10 

If the identity of the operator is not known, the ownc'r of the aircraft shall be regarded as the opcraior 
unless he proves which other person was the operator. 

Article II 

Where a debtor has not paid the amount due, measures may be taken to enforce recovery. 

Article 12 

I. I'rocevdmgs for recovery of the amount due shall be instituted either by EUROCONTROL or, at EURO-
CONTROL'* request, by a Contracting State. 

2. Recovery shall he effected by either judicial or administrative procedure. 

1. Each Contracting State shall inform EUROCONTROL of the procedures applied in that State and of the 
competent courts, tribunals ot administrative authorities. 

Article 13 

Recovery proceedings shall be instituted in the territory of the Contracting State : 

(a) where the debtor has his residence or registered office; 

(b) where the debtor has a place of business, if neither his residence nor his registered office is situated in the 
territory of a Contracting State; 

(el in the absence of the grounds of jurisdiction set out in (a) and (b) above, where the debtor has assets; 

(J) In the absence of the grounds of jurisdiction set oqt in (a) to (c) above, where EUROCONTROL has its 
headquarters. 

Article 14 

I U R O C O N T R O L shall have the capacity to institute proceedings before the competent courts, tribunals 
•ud administrative authorities of States not parties to this Agreement. 

Article 15 

The following decisions taken in a Contracting State shall be recognised and enforced in the other Con
tracting States : 

(.1) final decisions of a court or tribunal; 

(b) decisions of an administrative authority which have been subject to review by a court or tribunal, but are 
im longer so, cither because the court or tribunal has dismissed the appeal by a final decision, or because 
the appeal has been withdrawn, or because the time for lodging the appeal has expired. 

Article 16 

Decisions referred to in Article 15 shall not be recognised or enforced in the following cases ; 

(a) if the court, tribunal or administrative authotity of the State of origin was not competent in accordance 
with Article 13; 
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(h) if the decision is manifestly incompatible with the public policy of the State addressed: 

(c) if,the debtor did not receive notice of the decision of the administrative authority or of the institution of the 
proceedings in sufficient time to enable him to defend the case or to appeal 10 a court or a tribunal; 

(d) if proceedings relating to the same route charges have been previously instituted and are still pending 
before a court, tribunal or an administrative authority of the State addressed; 

(e) , if the decision is incompatible with a decision relating to the same route charges given in the State addressed; 

(f) if the court, tribunal or authority of the State of origin, in order to arrive at its decision, has decided a 
preliminary question concerning the status or legal capacity of natural persons, rights in properly arising 
out of a matrimonial relationship, wills or succession in a way that conflicts with a rule of the private 
international law of the State in which the recognition is sought, unless the same result would have been 
obtained by the application of the rules of private international law of that State. 

Article 17 

T>e decisions referred to in Article 15, if enforceable in the State of origin, shall be enforced in accordance 
with the law of the State addressed, if necessary, an order of enforcement shall on request be issued hy a court, 
tribunal ot an administrative authority of the State addressed. 

Article 18 

1. The request shall be accompanied by : 

(a) a certified copy of the decision; 

(b) in the case of a decision of a court or tribunal rendered hy default, the original or a certified copy of a 
document establishing that notice of the institution of the proceedings was duly served on the debtor; 

(c) in ihe case of an administrative decision, a document establishing that the requirements of Article 15 have 
been met; 

(d) a document establishing that the decision is enforceable in the State of origin and that the debtor has 
received notice of the decision in due time. 

1. A duly certified translation ' the documents shall be supplied if the court, tribunal or administrative 
authority of the State addressed equires. No legalisation or similar formality shall be required. 

Article 19 

1. The request can be rejected only for one of the reasons set forth in Atticle ¡6. In no case may the decision 
he reviewed on its merits in the State addressed. 

2. The procedure for the recognition and enforcement of the decision shall be governed by the law of the 
State addressed insofar as this Agreement does not otherwise provide. 

Article 20 

The amount collected by EUROCONTROL shall b: paid to the Contracting States in accordance with the 
decisions of the enlarged Committee. 

Article 21 

Where the claim is recovered by a Contracting State, the amount collected shall be paid without delay to 
EUROCONTROL, which shall proceed in accordance with Article 20. The recovery cusís incurred by that State 
shall be charged to EUROCONTROL, 
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Article 22 

The competent authorities of the Contracting S ta rs shall co-operate with E U R O C O N T R O L in the estab

lishment and collection of route charges. 

Article 23 

If the enlarged Committee decides unanimously to abandon recovery of a charge, the Contracting States 
concerned may take whatever action they deem fit. In such a case, the provisions of this Agreement relating to 
recovery and to recognition and enforcement of decisions shall cease to apply. 

Article 24 

In the c u n t of a state of emergency or war, the provisions of this Agreement shall not affect the freedom 
of action of the Contracting States involved. 

Article 25 

1. Any dispute which may arise either between the Contracting States, or between the Contracting Stales and 
H ' K O C O N I R O I . represented by the enlarged Comin iv ion, relating to the interpretation or application of this 
Agreement or of its annexes, and which it has not been possible to settle by direct negotiation or by any other 
method, shall be referred to arbitration on the request of any one of the parties. 

2. 1 or that purpose, each of the parties shall in each case appoint an arbitrator, and the arbitrators shall agree 
on the appointment of a third arbitrator. 

V The arbitral tribunal shall determine its own procedure. 

4. Each party shall bear the costs in respect of its own arbitrator and its representation in the proceedings 
before the tribunal; the costs in respect of the third arbitrator and any other costs shall be borne equally by the 
parties to the dispute. The arbitral tribunal may however dctctmiuc a diffetcnt sharing of costs i i it thinks fit. 

^. The decisions of the arbitral tribunal shall be binding on the parties to the dispute. 

Article 26 

This Agreement shall replace the Mult i lateral Agreement relating to the Collect ion of Route Charges of 
H September 1970. 

This provision is without prejudice to any agreement between E U R O C O N T R O L and a non-member State 
of 1 U R O C O N T R O I . relating to the collection of route charges which concerns the Flight Information Regions 
referred to in Article t of this Agreement, which shall remain in force until that State becomes a part; to 
this Agreement. 

Article 27 

i . This Agreement shall be open for signature, prior to the date of its entry into force, by any State which is 
a! the time of signature participating in the E U R O C O N T R O L system of collection of toute charges ôr is 
gMiited the right of signature by a unanimous decision of the Permanent Commission. 

1. This Agreement shall be subject to ratification. T h ; instruments of ratification shall be deposited with the 
Cuvcrnmcm eif the Kingdom of Belgium, Ratification of the Protocol, opened for signature at Brussels on 
12 lebru.iry I9SI, amending the E U R O C O N T R O L International Convention relating to Co-operation for the 
Safety of Ai r Navigation of 13 December 1960, hereinafter called « the Protocol » shall also constitute ratifica
tion of this Agreement. 

1. This Agreement shall enter turn force on the date of entry into force of the Protocol in the case of I U R O 
C O N T R O I . , the Member States of E U R O C O N T R O L and States which have deposited their instruments of 
ratification before that date. 
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4. Where any State deposits its instrument of ratification after the date of the entry into force of this Agree
ment, this Agreement shall enter into force in respect of that State on the first day of the second month following 
the d.ttc on which the instrument of ratification was deposited. 

1. r .UROCONTROL shall become a party to this Agreement by its signature. 

Is. The Government of the Kingdom of Belgium shall notify the Governments of the other signatory States 
to tins Agreement of each signature of this Agreement, of the deposit of any instrument of ratification and 
of the date of entry into force of this Agreement. 

Article 28 

I. Any State may accede to this Agreement. 

With the exception of European States which accede to the amended Convention referred to in Article 27.2, 
States may accede to this Agreement only with the approval of the enlarged Commission carried by a unanimous 
rote. 

1. The instrument of accession shall be deposited with the Government of the Kingdom of Belgium, which 
shall notify the Governments of the other Contracting States. 

1. Accession shall take effect from the first day of the second month following the deposit of the instrument 
of accession. 

Article 29 

1. States parties to the amended Convention shall b ; bound by this Agreement for as long as the said 
amended Convention remains in force. 

2. States which are not parties to the amended Convention shall be bound by this Agreement for a period 
of five years from the date on which the Agreement enters into force in respect of the State concerned or until 
the expiry of the Convention, whichever is the earlier. This five-year period shall be automatically extended for 
further five-year periods save where rhe State concerned notifies the Government of the Kingdom of Belgium in 
writing, not less than two years before the expiry of the current period, of its intention to withdraw from the 
Agreement. The Government of the Kingdom of Belgium shall notify the Governments of the other Contracting 
States in writing of such notice. 

3. The Government of the Kingdom of Belgium shall notify the Governments of the other Contracting States in 
writing of any notice given by a Contracting Party to the amended Convention of its intention to denounce 
the said Convention. 

Article 30 

The Government of the Kingdor" of Belgium shall cause this Agreement to be registered with the Secretary 
General of the United Nations, in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, and with 
the Council of the International Civil Aviation Organization, in accordance wilh Article 83 of the Convention 
on International Civil Aviation signed in Chicago on 7 December 1944. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, after presentation of their full powers, found 
to be in good and due form, have signed this Agreement. 

D O N E at Brussels, this 12th day of February 1981, in the German, English, Spanish, French, Dutch and Por
tuguese languages, the six texts being equally authentic, in a single original, which shall be deposited in the 
archives of the Government of the Kingdom of Belgium, which shall transmit certified copies to the Governments 
of the other signatory States. In the event of any inconsistency, the text in the French language shall prevail. 

Fiır die Bıındeirepıtbhk Deutıchland: 
lor the lederal Repıdıtu uf Cermauy: 
POF la Re/ııtlıln a Federal Atenıaua: 
fııur la Rt'pubtitjue İntihale ıfAHeııutgııe .* 
Vrnır ite nondircuublrek Duıtsland: 
l'W.ı Rr/ııiİHha Federal ,l.ı Memanht: H. HLUMF.YKR-BARl'I NSIl ır-i 
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/ ur the Refiublik Osterreii b : 
I or the Republic of Austria : 
¡'iir la Republua Je Austria: 
Pour la République if Autriche : 
Vimr Je Gntíemijksc Repttbliek : 
Peta República tla Austria : yt BOGEN 

hür das Kontgreit h Delgien : 
I »r the Kingdom of Belgium : 
Por el Remo tie Belgit a : 
Pour le Rayanme tie Belgique. 
Voor liet Ktmhikriik Belgit : 
Pelo Reino da Bélgica: 

Charlw-Fcrdinand NOTHOMB 
R. URBAIN 

/ ur Spanten : 
I or Spain : 
l'or hjpaiia : 
Pour I'Vtpagne : 
Voor Span,e : N l l n u AGUIRRE de CARCI K 
Pela Espanha: Fransisco CAL PARDO 

Fur dit Framosistlit RepnbHk : 
Far ¡he trench Republic : 
Por la Repiihlica Francise : 
four la Atpublique française; 
Vocr dt hraitit KtptMiek; France de HAttTINCH 
Pela República Francesa: Roger MACHENAUD 

httr Jas Veremitfe kuiitgrmh Grosümlanmcit imj NorJirlaiiJ : 
Fur the Vi'iied Kingdom of Great Britain and Northern Irelantl : 
Por el Rento UmJo Je Cran Bretaña e Irlanda del Norte : 
rom le Royaiiine-Uni de Gruiule-Brctagtte et tflrlanJe du North 
Voor bel VereingJ Komnkrqk van Crool-Brittamiii en Notml-lerland : Peter WAKEFIELD K. IS. F., CM.1I. 
Pelo Remo Viudo da Grà-Brttanha e Ja Irlanda do Norte : David Garro TREFGARNF. 

Fur Irland : 
For belaud : 
Por Irlanda : 
Pour ['Irlande : 

Albert REYNOLDS T. D. 
Mary TINNF.Y 

Voor lerland : 
Pela Irlanda : 

Für das Crosiberzogtunl Ijixtmhiirg : 
Fur the Grand Ditcby of 1 itxeinholtrg : 
For del Cran Ducado dt Uixembiirgo : 
Pour le Crailtl-Diicbé de Ijixctitbuurg : 
Voor ket uroothertogdom laixeniblirg • 
Pain Grào-Dutadn do îjtxetnburgo : 

Josy BAR 11 II L 
Pier« WURTH 

I irr das K i i i i i g m i h de' Niederlande : 
Itır the Kingdom of the Netherlands: 
Vnr tl R r i i i " t lr Ins P a i f f ! H.i /os : 

Vtmr le Rtn-aitmc del l\ivs-has : 
Voor bet K m i i i i t r i / t der Ncderlandcll : 
Vein Resits d'ıı Vıınc* oaixoi : 

J , H . O I N S I N C K R 

N . S M I T H - K R O t S 

/ lir die P-rtugieiiu be Republik : 
I or Ihe Portuguese Republic : 
Por ¡a República Portugese. 
Pour la République Portugaise: 
Voor de Portugese Reptıbtıek : 
Pela Re ¡'idílica Portuguesa : 
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hm die StlméizerUcly* Eidgenossenschaft ; 
For the Suis* Confederation : 
Vor la ConfeJeraaon Suiza : 
Pour İa Confédération Suisse : 
VtH'T ttc Ztritserse Bondsstaat : 
Pela (Umfvdera^ào Stii(a : A. HURNI 

litr FAJROCOhilROt.: 
Inr EUROCONTROL: 
Par F.UROCONIKOİ : 
Pour KUftOCONTJlO/, • 
VrMif MVROCON7KOL: 
Mo WKOCOUTROi. : 

David Carro TREFGARNE 
J. LEVEQUE 

ANNEX 1 

Flight Information Regions 

Contracting Parties Flight information Regions 

The Federal Republic of Gerrruny Hannover Upper Flight Information Region 
Khem Upper Flight Information Region 
Bremen Flight Information Region 
Dusseldoif i iight Information Region 
Frankfurt Flight Information Region 
M une hen Flight Information Region 

The Republic of Austria Wien Flight Information Region 

( The Kingdom of Belgium Bruxelles Upper Flight Information Region 
( The Grand Duchy of Luxembourg Bruxelles Flight Information Region 

Spain Madrid Upper Flight information Region 
Madrid Flight Information Region 
Barcelona Upper Flight Information Region 
Barcelona Flight Information Region 
Isias Canarias Upper Flight Information Region 
Isias Can arias Flight Information Region 

The French Republic France Upper Flight Information Region 
Fans Flight Information Region 
Brest 1 light Information Region 
Bordeaux Flight Information Region 
Marseille Flight Information Region 

The United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland . Scottish Upper I light Information Reg,on 

Scottish Flight Information Region 
London Upper Flight Information Rtgion 
London Flight Information Region 

Ireland Shannon Upper I light Information Region 
Shannon Flight Information Region 

The Kingdom of the Netherlands Amsterdam Flight Information Region 

The Portuguese Republic Lisboa Upper Flight Information Region 
Lisboa Flight Information Region 
Santa Maria Flight Information Region 

"Cht Swiss Confederation Geneve Upper Flight Information Region 
Geneve Flight Information Region 
Zürich Upper Flight Information Region 
Zurich Flight Information Region 
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ANNEX 2 
fArric.e n . l (b)] 

Extracts from the EUROCONTROL International Convention 
relating to Co-operation for ihe Safety of Air Navigation 

of 11 December I960 amended by 
the Protocol opened for signature at Brussels in 1981 

Article 7.3 of the Convention 

— 3. Unless otherwise provided, directives and measures in the cases provided for in Article 6.1 (b) and 6 4 
shall tcquire a majority of the votes in the Commission, it being understood that : 

— [hose votes shall be subject to the weighting prov Jed lor in Article 8 below, 

— those votes shall represent the majority of the Contracting Parties voting. -

Article 8 of the Convention 

•\rtulc 8 

1. ~Ir*e weighting referred to in Article 7 shall be determined according to the following table : 

Annual contribution of a Contracting Party 
as a percentage of the total annual contributions Number 

ot all the Contracting Parties of votes 

L̂ 'ss than } % . . . . 1 

From 1 to less than 2 % 2 

From 2 to less than 3 % 3 

From 3 to less than 4 V t % . . . 4 

From 4 '/t to less than 6 

f-rom (S to less than 7 '/ •-% . . . 6 

From 7 '/1 to less than 9 . . . 7 

t-rom 9 to less than 11 % 8 

From 11 to less than 13 . . 9 

From l l ro less than 15 % 1Ü 

From 15 ro less rhan 18 % . . . . 11 

hrom IS to less than 21 % . . . 12 

\ rom 21 to less than 24 "/„ 13 

f-rom 24 to less than 27 % . . . . . . .' 14 

1 rom 27 to less than 30 % . . . . 15 

M) % 16 

2 3 he iiuinrxrs of votes shall he ininaily established with effect from the date of entry into forte of the 
Protocol opened for signature at Brussels in 1̂ 81 bv reference to the above table and in jt-vorJaiite with 
the [\;'e in Vrtitlc 19 of the Statute of the A gene) tor Jeternnniug the annual contributions of the Coiuntjing 
Parties to ihc Oigamsation's budget. 

* hi ihe event of rhe accession of a State, »he n u m b e r s ot voles of the Contracting Parties shall he re
established MI ucordaiue v*ith the same procedure 

4 The numbers of votes shall be re-c t̂ablislu d each year in .ucordame ssitM the foregoing pros ISI.M.S -

ArtiJc 19 of Annex 1 of the Convention (Statute of the Agcnc>J 
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- Anicle 1«* 

1. Without préjudice t» the provisions of paragraph 2 below, the annual contribution of each Commun1, 
P.i'ty to ihe budget shall be determined, for each financial year, in accordance with the following formula • 

(a) an initial Mi % of the contribution shall be calculated m proportion to the value of the Gross National 
Product of the Contracting Party, as defined in paragraph 3 below; 

(hï a lurthcr 70 X of the contribution shall he calculated in proportion to the value of the route facility 
cost-base of the Contracting Party, as defined in paragraph 4 below. 

2, No Comracinig Party shall be required to pay, in any given financial year, a contribution in excess of 
W n/u of the total amount of contributions from the Contracting Parties. Should the contribution of any one 
t tmtracting Party calculated in accordance with paragraph 1 above exceed 30%, the excess shall be dis
tributed among the other Contracting Parties according to the rules laid down in the aforesaid paragraph. 

3. The Gros*. National Product to lie used for the calculations shall be obtained from the statistics compiled 
In the Organisation for Economic Cooperation and Development — or failing that by any other body afford
ing equivalent guarantees and designated under a decision of rhe Commission — by calculating the arith
metical mean for the last three years for which those statistics are available. The value of the Cross National 
Product shall be that which is calculated on the basis of factor cost and current prices expressed in European 
Units of Account. 

4, The route facility cost-base to be used for the calculations shall be the cost-base established in respect of 
the last year bus one preceding the financial year concerned. » 

Yönetmelik 

Çukurova Üniversitesinden : 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi 

Yönetmeliğinin S inci Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

nin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

M A D D E 5 — İşletmenin sermaye limiti 100.000.000 TL. dır. 

Madde 2 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yü

rütür. 
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Tebliğ 
Türk Dişhekimleri Birliğinden : 
3224 Sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca bundan böyle 

her yıl Türk Dişhekimleri Birliği tarafından hazırlanıp Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ta
rafından onaylanan, Dişhekimlerinin bir yıl boyunca uygulayacağı muayene ve tedavi ücretle
rinin asgari hadlerini bildiren listeler aynı Kanunun mazkur maddesi uyarınca Resmî Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe girer. 

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından kabul edilip Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın 
29/12/1988 tarih ve 9974 sayılı kararı ile onaylanan 1989 yılında illerde ve ilçelerde uygulana
cak olan katsayılar ekte gösterilmiştir. Bu katsayıların muayene ve tedavi listelerindeki birim
lerle çarpılması sonucu elde edilecek rakamlar muayene ve tedavi için dişhekimlerinin alacağı 
asgari ücreti gösterir. 

Tebliğ olunur. 

1989 YILINDA U Y G U L A N A C A K KATSAYILAR LİSTESİ 
ODALARIN ADİ KATSAYILAR 

İL İLÇE 

A D A N A 750 550 
A N K A R A (MERKEZ) - ÇANKIRI 850 750 
A N T A L Y A (MERKEZ) - İSPARTA - BURDUR 750 650 
AYDIN (MERKEZ) - MUĞLA 700 600 
BALIKESİR (MERKEZ) - ÇANAKKALE 650 550 
BURSA 1000 900 
DENİZLİ 650 550 
DİYARBAKIR (MERKEZ) - MARDİN - SİİRT - HAKKARİ - BİTLİS -
V A N - MUŞ 700 600 
EDİRNE (MERKEZ) - TEKİRDAĞ - KIRKLARELİ 1000 850 
ERZURUM (MERKEZ) - ERZİNCAN - KARS - AĞRI 700 600 
ESKİŞEHİR (MERKEZ) - BİLECİK - KÜTAHYA - A F Y O N 750 650 
GAZİANTEP (MERKEZ) - KAHRAMANMARAŞ - ŞANLIURFA 1000 750 
H A T A Y 750 650 
İÇEL 750 650 
İSTANBUL 1000 900 
İZMİR 1000 900 
KAYSERİ (MERKEZ) - KIRŞEHİR - NEVŞEHİR 650 550 
KOCAELİ 800 700 
KONYA (MERKEZ) - NİĞDE 650 550 
M A L A T Y A (MERKEZ) - A D I Y A M A N - ELAZIĞ - BİNGÖL -
TUNCELİ 650 550 
S A K A R Y A (MERKEZ) - BOLU 800 70Ç 
MANİSA (MERKEZ) - UŞAK 800 700 
SAMSUN (MERKEZ) - SİNOP - ORDU 650 550 
SİVAS (MERKEZ) - YOZGAT - ÇORUM - TOKAT - A M A S Y A 650 550 
TRABZON (MERKEZ) - RİZE - ARTVİN - GİRESUN - GÜ
MÜŞHANE 650 550 
ZONGULDAK (MERKEZ) - K A S T A M O N U 650 550 
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TEŞHİS VE TEDAVİ P L A N L A M A S I : BİRİM : 

1 — Dişhekimi muayenesi 10 
2 — Uzman dişhekimi muayenesi 12 
3 — Diş röntgen filmi 5 
4 — Okluzal film 10 
5 — Extra oral röntgen filmi 1? 
6 — Orlopantomograf film 25 
7 — Sefalometrik film 20 
8 — Antero - posterior sefalometrik film 20 
9 — El - bilek filmi 20 

10 — T .M.E. filmi ve tetkiki 20 
11 — Siyalografi 30 
12 — Vitalite kontrolü 5 

TEDAVİ VE ENDODONTl : 
1 — Amalgam dolgu (okluzal) 20 
2 — Amalgam dolgu (OD veya OM) 22 
3 — Amalgam dolgu (MOD) 25 
4 — İnley dolgu (altın hariç) okluzal 30 
5 — tnley dolgu (altın hariç) (OD-OM) 35 
6 — İnley dolgu (altın hariç) (MOD) 40 
7 — Silikat dolgu 15 
8 — Komposit dolgu 25 
9 — Işınlama ile komposit dolgu 35 

10 — Kırık restorasyonu (kompozit ve dentin çivisi ile) 40 
11 — Kuafaj (dolgu hariç) 15 
12 — Ampütasyon (dolgu hariç) 25 
13 — Kanal tedavisi (tek kanal) (dolgu hariç) 30 
14 — Kanal tedavisi (iki kanal) (dolgu hariç) 35 
15 — Kanal tedavisi (üç kanal) (dolgu hariç) 50 
16 — Kanalda gangren tedavisi (dolgu hariç) 50 
17 —Aşırı kole hassasiyet tedavisi (yarım çene) 15 
18 — Black 5 kole restorasyonu 20 

PEDODONTİ : 
(Bu bölümde yer verilmeyen tedaviler için tedavi ve endodonti bölümüne 
başvurulur.) 

1 — Fissür örtülmesi (sealant) (tek diş) 10 
2 — Yerel flour uygulaması (yarım çene) 10 
3 — Prefabrike kron 15 
4 — Yer tutucu (sabit) 50 
5 — Yer tutucu (hareketli) 50 
6 — Yer tutucu (dişeti altı) 60 
7 — Çocuk protezi (akrilik, bölümlü, tek çene) 80 
8 — Çocuk protezi (tam, tek çene) 80 
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PROTEZ : BİRİM : 

1 — Tam protez (akrilik, tek çene) 170 
2 — Bölümlü protez (akrilik, tek çene) 170 
3 — Tam protez (metal, tek çene) 200 
4 — Bölümlü protez (metal, tek çene) 200 
5 — immédiat protez (akrilik, tek çene) 100 
6 — Besleme (tek çenede) 50 
7 — Tamir (akrilik protezde, kırık veya çatlak) 20 
8 — Kroşe ilavesi 20 
9 — Kroşe ilavesi veya metal iskelet tamiri (punto ile metal iskelete) 30 

10 — Diş ilavesi (tek diş) 20 
11 — Gnatoloji, T M E kas muayenesi (okluzyon kontrolü) 30 
12 — Okluzal aşındırmalar (tek çene) 50 
13 — Geçe plağı (bruksizm için) 100 
14 — Pinlay ve çeşitleri (altın ücreti hariç) 55 
15 — Tek parça döküm kron (döküm ücreti hariç) 60 
16 — Vener kron (geliştirilmiş akrilik ile) (döküm hariç) 75 
17 — Vener kron (klasik akrilik ile) (döküm hariç) 65 
18 — Çift parça döküm kron 60 
19 — Estampe kron (altın ücreti hariç) 40 
20 — 3/4 ve 4/5 kronlar (döküm ücreti hariç) 70 
21 — Pivolu dişler (veya post-core) 90 
22 — Jaket kron (akrilik) 50 
23 — Jaket kron (seramik) 200 
24 — Kron (metal seramik) (Döküm ücreti hariç) 200 
25 — Teleskop kron (koping) (Döküm ücreti hariç) 120 
26 — Maryland köprü 100 
27 — Roche köprü 80 
28 — Geçici kron (her diş için) 10 
29 — Kron sökümü (her sabit tutucu için) 10 
30 — Düşmüş kron ve köprü simantasyonu (her sabit üye) 10 
31 — Kron-köprü tamiri (her üye için) (altın ücreti hariç) 25 
32 — Damak yarığı protezi (overdenture) (döküm ücreti hariç) 200 
33 — Yeni doğanda preoperatif aparey (verin ücreti ayrıca alınır.) 200 
34 — Velum uzantılı konuşma apareyi (döküm ücreti hariç) 250 
35 — Okluzyon düzeltilmesi (iki çene) 30 
36 — Geçici abturatörler (cerrahi) 100 
37 — Basit çene defektlerinde protetik tedavi (döküm ücreti hariç) 150 
38 — Komplike çene defektlerinde protetik tedavi (döküm ücreti hariç) 200 
39 — Yüz protezleri (Yumuşak akrilik ile) 250 
40 — Göz protezi (oküler) 200 
Not : (Köprü bünyesindeki her diş yapılan kron cinsine göre değerlendirilir. Has

sas (anker) ve yarı hassas tutucuları içeren protezlerde eleman ücretleri ve 
diğer giderler ücrete ayrıca eklenir.) 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 78 
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AĞIZ - DIŞ VE ÇENE CERRAHİSİ : BİRİM : 

1 — Süt dişi çekimi 8 
2 — Diş çekimi 12 
3 — Komplikasyonlu diş çekimi 25 
4 — Gömülü (enkluz) diş operasyonu 70 
5 — Kök ucu rezeksionu (tek diş için dolgu hariç) 100 
6 — Alveolit cerrahi tedavisi *5 
7 — Kanama müdahalesi (basit) 15 
8 — Alveol tashihi (tek çene) 10° 
9 — Alveolektomi 100 

10 — Kist operasyonu (küçük) 100 
11—Kist operasyonu (büyük) 150 
12 — Epulis operasyonu 75 
13 — Osteomyelitis veya osteitis operasyonu (tek çene basit) 100 
14 — Çene lüksasyonu (basit) 50 
15 — Frenektomi operasyonu 30 
16 — Vestibuloplasti operasyonu 150 
17 — Sinüs plastiği 75 
18 — Biyopsi 25 
19 — Fibrom eksizyonu 75 
20 — Apse drenajı (intraoral) 15 
21 — Apse drenajı (extra oral) 30 
22 — Kapişon izalesi 25 
23 — Fizik tedavisi (infraruj) (seansı) 5 
24 — Çene kırığı (basit) 175 
25 — Çene kırığı (komplike) 300 
26 — Reimplantasyon (tek diş) 60 
27 — Oto transplantasyon 60 
28 — Supperiostal implant 500 
29 — Kemik İçi implant (tek) 300 
30 — Torus operasyonu (yarım çene) 100 
31 — Odontogenik tümör operasyonu (küçük) 100 
32 — Odontogenik tümör operasyonu (büyük) 200 
33 — Nevralji tedavisi (alkol enjeksiyonu) 25 
34 — Nörektomi (Nevralji tedavisi cerrahi) 100 

— Cerrahi uygulamalarda protetik uygulamaya gerek duyulan hallerde protez 
başlığında belirtilen birim ücretleri ayrıca eklenir. 

— Genel anestezi altındaki uygulamalarda ilgili ücretler eklenir. 

PERİODONTOLOJİ : 
1 — Periodontal apse tedavisi 30 
2 — Detartraj (her çene) (diş taşı temizliği) 20 
3 — Subgingival küretaj (yarım çene) 30 
4 — Gingivoplasti (yarım çene) 35 

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa . 79 
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PERÎODONTOLOJt 
5 — Gingivektomi (yarım çene) 
6 — Flappoperasyonu (yarım çene) 
7 — Hemiseksion kök ampütasyonu (kanal tedavisi hariç) 
8 — Serbest dişeti grefti 
9 — Coronale kaydırma veya Sliding flap 
10 — Periodontal şine (yarım çene, splint) 
11 — Periodontal sine (metal) 

ORTODONTİ : 
1 — Sefalometrik film analizi 10 
2 —Antero posterior sefalometrik film analizi 10 
3 — Kemik yaşı tayini 10 
4 — Ortodontik fotoğraf 8 
5 — Ortodontik fotoğraf tetkiki 6 
6 — Ortodontik model yapımı 10 
7 — Ortodontik modet analizi 8 
8*—Ortodontik tedavi planı hazırlanışı 10 
9 — Aıa safha model yapımı 8 

10 — Angle sınıf 1 anomalilerin ortodontik tedavisi 350 
11 —Angle sınıf 2 anomalilerin ortodontik tedavisi 400 
12 — Angle sınıf 3 anomalilerin ortodontik tedavisi 400 
13 —Tek çeneyi ve dişleri ilgilendiren ortodontik tedavi 200 
14 — Önleyici ortodontik tedavi (Tongue Thruat) 150 
15 — Pekiştirme tedavisi 90 
16 — Tek çeneyi ilgilendiren aperey yapımı 120 
17 — İki çeneyi ilgilendiren aperey yapımı (Aktivatör) 230 
18 — Kayıp apereyin yeniden yapımı (tek çene) 100 
19 — Ağız dışı aperey tatbiki (Headgear-Chincap) (yüz arkı-çenelik) 120 
20 — Aperey tamiri 12 
21 — Düz ark teli tatbiki (tek çene) 30 
22 — Luplu ark teli tatbiki (tek çene) 35 
23 — Bant tatbiki (her diş) 15 
24 — Bant çıkarılması (her diş) 5 

Önemli Not : Listede belirtilen çeşitli ortodontik tedaviler ve pekiştirme tedavisi süre
since çekilen filmler, analizler, model yapımları, kullanılan apereyler (tek çene-iki çene) (akti
vatör) -ağız dışı apereyleri gibi) ve band, braket tatbiki, ark teli değiştirilmesi ve band çıkarılması 
fiyatları, ortodontik tedavi ücretlerinin üstüne toplanarak hesaplanır. 

Önemli Not : Çalışma saatleri dışında veya gece yapılan tüm tedavilerde ücretler % 50 
oranında artırılır. 

—— e 

DÜZELTME 
30/12/1988 tarihli ve 20035 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 351 sayılı Ka

nun Hükmünde Kararname, aslına uygun olarak aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Resmî Gazete 
Sayfa Satır YANLIŞ DOĞRU 

4 9 ... 16 ncı maddesi aşağıdaki ... 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrası 
şekilde değiştirilmiştir. aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

B İ R İ M : 

50 
100 
50 

100 
100 
100 
150 

Yürütme ve îdar^ olumu bay fa "i 
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Ti IRKİYİ.. CUMHURİYET Mil 1 P K C l Li ANKAE.I ' NE 
4 O C A K 1 9 6 9 TARİHÎMDE U Y G U L ANACAK KL IHı.AR: 
B' J L T E N İMÜ: 1 9 6 9 / 2 

D Ö V İ Z D Ö V İ Z E F E K T I F E F E K T I F 

D Ü V ı Z ı N C İ N S İ A L I Ş S A T ı Ş A L ı Ş S A T I Ş 

1 A B D D O L A R I 1 6 1 5 . 9 6 1 8 1 9 . 6 2 1 6 1 5 . 9 B 1 8 3 6 . 0 0 
1 A V U S T R A L Y A D Ü L H R I 1 5 B U . B 1 1 5 8 3 . 9 8 1 5 5 3 . 9 4 1 5 9 9 . 9 6 
1 A V U S T U R Y A Ş İ L İ N İ 1 4 6 . 8 1 1 4 7 . 1 Ü 1 4 6 . B 1 1 4 B . 5 9 
1 
1 A L M A N M A R K I 1 0 3 2 . 1 0 1 0 3 4 . 1 7 1 0 3 2 . 1 0 1 D 4 4 . Ê 2 

i B E L Ç I K A F R A N G I 4 9 . 2 7 4 5 . 3 7 4 8 . 4 3 4 9 . 8 7 
1 D A N I M A R K A K R Û N U 2 6 7 . 1 7 2 6 7 . 7 1 2 6 7 . 1 7 2 7 Ü . 4 1 
1 F I N M A R K K A 5 ı 4 4 1 . 6 2 4 4 2 . 5 1 4 3 4 . 1 1 4 4 - 6 . 9 8 
1 F R A N S ı Z F R A N G ı 3 0 2 . 2 8 3 0 2 . 8 9 3 0 2 . 2 6 3 U 5 . 9 5 
1 H O L L A N D A F L O R I N I 9 1 5 . 0 9 9 1 6 . 9 2 9 1 5 . 0 9 9 2 6 . 1 8 
1 I S V E Ç K R O N U 2 9 9 . 4 2 3 0 Ü . 0 2 2 9 9 . 4 2 , 3 0 3 . 0 5 
1 I S V I Ç R E F R A N G I 1 2 1 9 . 1 9 1 2 2 1 . 6 3 1 2 1 9 . 1 9 1 2 3 3 . 9 7 
1ÜTJ I T A L Y A N L I R E T I 1 4 0 . 2 3 1 4 0 . 5 1 1 3 7 . 8 5 1 4 1 . 9 3 
1 J A P O N Y t N I 1 4 . 7 3 1 4 . 7 6 1 4 . 4 8 1 4 . 9 1 
1 K A N A D A D O L A R ı 1 5 2 7 . 3 2 1 5 3 0 . 3 6 ' 1 5 0 1 . 3 6 1 5 4 5 . 6 4 
1 K U V E Y T D I N A R ı 6 4 4 5 . 3 6 6 4 5 6 . 2 8 6 3 3 5 . 7 9 6 5 2 3 . 5 2 
1 N O R V E Ç K R Ü N U 2 8 0 . 0 3 2 6 0 . 5 9 2 7 5 . 2 7 2 6 3 . 4 2 
1 I N G I L I Z S T E R L I N I 3 3 2 1 . 4 2 3 3 2 6 . 0 6 3 3 2 1 . 4 2 3 3 6 1 . 7 0 
1 S U U D I A R A B I S T A N R I Y A L I 4 B 4 . 3 3 4 8 5 . 3 Ü 4 7 6 . 1 0 4 9 0 . 2 0 

Ç A P R A Z K U R L A R 

1 /4BD D O L A R I 1 . 1 4 6 7 A V U S T R A L Y A D O L A R I 
1 A B D D O L A R I 1 2 . 3 6 9 9 A V U S T U R Y A Ş İ L İ N İ 
1 A B D D O L A R I 1 . 7 5 9 4 A L M A N M A R K I 
1 AIL) D O L A R İ 3 6 . 6 5 6 7 B E L Ç İ K A F R A N G I 
1 A B D D O L A R I 6 . 7 9 6 9 D A N İ M A R K A K R O N U 
1 A B D D O L A R I 4 . 1 1 2 Ü F İ N M A R K K A 5 I 
1 A B D D O L A R İ 6 . 0 0 7 5 F R A N S I Z F R A N G İ 
1 A B D D Ü L A R I 1 . 9 8 4 4 H O L L A N D A F L O R İ N İ 
1 A B D D C L A R I 6 . 0 6 4 9 İ S V E Ç K R O N U 
1 MBD D O L A R I 1 . 4 6 9 5 İ S V İ Ç R E F R A N G I 
1 A D D D O L A R I 1 2 9 5 . 0 1 İ T A L Y A N L İ R E T İ 
1 A B D D D L A R I 1 2 3 . 2 6 J A P O N Y E N İ 
1 A B D D O L A R İ 1 . 1 8 6 9 K A N A D A D Ü L A R I 
1 A B D D D L A R I 6 . 4 8 4 9 N O R V E Ç K R O N U 
1 A B D D O L A R I 3 . 7 4 9 4 S U U D İ A R A B İ S T A N R İ Y A L İ 
1 K U V E Y T D İ N A R I 3 . 5 4 9 2 A B D D O L A R I 
1 İ N G İ L İ Z S T E R L İ N İ 1 . 8 2 8 9 A B D D O L A R I 

B İ L G İ İ Ç İ N : 

1 Ö Z E L Ç E K M E H A K K I ( S D R ) 1 . 3 5 5 6 A B D D O L A R I 

1 A V R U P A H E S M P B İ R İ M İ ( E C U ) 1 . 1 8 2 3 A B D D O L A R I 

1 U Z E L Ç E K M E H A K K I ( S D R ) 2 4 6 6 . 7 3 T Ü R K L İ R A S I 

1 A V R U P A H E S A P B İ R İ M İ ( E C U ) 2 1 5 1 . 3 4 T Ü R K L İ R A S I 

1 G R . ( 9 9 9 A Y A R ) A L T ı N ( 3 O C A K 1 9 8 9 ) : T L . 2 5 , 0 5 0 - 2 5 , 5 5 0 

Y ü r ü t m e v e İ d a r e B o l ü m ü S a y f a : 81 
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Yürütme ve Ietere Bolümü Soyfa : 8 2 

\ | R M Y E CJ1WJFW fiAN»ASÎ UCA F E U U E K N DfVı.fT İÇ BDRÇLANHA S E H T T -
LEFİNİM TIP VE VADELEP İTİBARIYLA « DCAÎ 19BÍ 'ASIH1NDEKI BvNLut S E Ç E R L E R İ : 

i- ü:e'ir,de faı: »uponı. buiuntayir ıskontolu oia' î l Hinne Ihjles ı ile 
alınan Devlet it Bordama Senetlerim.! deşerler, isagjdadar. 
¡ ':D»»let it Bordana Tahvili, B:Ha:me Bwssi,> 
VADE 

TARİH! TftMîf 
VADEYE SALAH 
S'.:* SAYIŞ! 

B1I6UİİJ CESES 
IİOU.OÛV.-TL ÜÎERINDtNı 

25.01/8« 12T 21 97.228 
25/01/89 96 21 97.228 
orc:/89 3B 2B 96.244 
22/02'8' 12Í 49 93.261 

22'02.89 98 49 93.26' 
01/03/89 3B 56 9?.2fi 
22/03/8« 12i 7' 89.34' 

81.364 22/03/89 9B 77 
89.34' 
81.364 

29/03/B9 38 84 8S.4H 
05/04/8' it 91 8'.4*5 
19/04/89 İ?T 105 85.605 
19/04/89 it 105 85.605 

83.78? 03/05/8» 6B 119 
133 

85.605 
83.78? 

17/05/89 % 
119 
133 82.012 

17/05/89 121 13" 82.012 
31/05/89 6B 147 80.279 
14/06/89 12' 16! 78.589 
¡4'06/89 96 İti 78.189 
26'0o/89 o6 rs 7ü.94i 
12/0"7B9 ı;r İB' 75.334 
12/07/89 96 185 7Î.334 
Ö9/0B/B9 9B 2P "2.240 
09/06/89 12T 217 '2.240 
06/09/89 9B 245 69.301 
06/09/89 I : T 245 69.301 
27/09/89 9B 266 67.192 
04/1«-89 98 273 66.506 
M/10'89 12i 273 66 506 

63.SÍ3 01/11/89 12T 301 
66 506 
63.SÍ3 

29/11/89 12* :29 61.330 
27/12/69 12T 357 58, »31 

2. Vadeleri yutandaki tarihlerle aynı olıayan takat yukarıdaki tarihler 
arasında gelen.üjermde fa ı : kuponj bulunıayıp ıskontolu olarak alınan 
Devlet tç Bordama Senetlerinde vade tarihi olarak listede yer a.an bir 
sonraki tarih esas al ın ır . 

3. üzerinde fa ı : kuponu taşıyan riatıne ihalesi ile alman Devlet Ir, bordama 
Senetlerinin fleOf'lerı aşağıdadır. . . . . 

KU'ON DAHİL BUBuNtt' DEŞER 
Ü O C . O O O . - T L UZEMNDtHı 

d l l î t KUPON 
F A ı ı ORASı T A N I * 

VADE 
TAF thî 

21/01,89 24T2 4t.00 116.043 
01/02'B» I B T : 38.50 116.214 
21'02 89 24T2 42.00 111.407 
0l/ıC'B9 18T2 45.00 115.414 
26'03/89 IBT: 46.50 ¡13.264 
24/04 89 IBT: 5ı .0,3 109.153 
14/05'89 24 T: 44.50 106.146 
21'05 8« ı s 1 : 50.0u 105.»3' 
14 06 6' 24T2 46.5ı- 102 555 
19 06 B9 IBT: 48.5ı) İDİ.»95 
11/07 89 "72 4t.Ul. 122.000 
H3/C8/89 241? 39.00 ı i b . : ı ı 

10«.558 u5 0? 69 18'2 59,00 
ı i b . : ı ı 
10«.558 

03'10-B» ¿4T2 50.50 112.764 
31/10/B9 24T: 

24T2 
50.00 106.840 

2B/H/B9 
24T: 
24T2 50.00 104.C"2 

26/12/89 2472 48.00 10!.'155 
28/01 90 36T2 40.00 11".233 
28/02'90 J * Î : 41.50 114.435 
26/03/9C « T : 42.0" 111.254 
22/04 '5ı, : 4 T : 59.00 111.63: 
ll'"/5/9. I S T ; s3.5û 109.297 

102,872 17/06/90 24T2 61.50 
109.297 
102,872 

lB/07'9(i 36T2 40.50 116.59» 
25/07-90 36T2 38.50 İle . '48 
12-06.90 24T2 54. v( 121.913 
12/09-95 3o'2 48.0U 114,963 
L"'lu V 24T2 54.5u 117. m 07/11'90 36T2 5 0 0 107.952 

103.964 05/12/90 :,6": 50.0-1 
107.952 
103.964 

01'11'91 36': 4 .̂00 100 260 
22'01-91 Î 6 t : 54.00 124.212 
08/04/91 36T2 59.00 114.102 
06/05'91 3ÍT2 63.00 110,094 
03/06/91 36T2 63.00 105.365 
01/07-91 36T2 60.00 100.331 
23/09/91 36T2 53.50 115.075 

108,006 18'11/91 36T2 63.00 
115.075 
108,006 

4.Yukarıdaki iaddelerde belirtilenler dışında kalan Dt.let Ic Bordama 
Seneden noıınal (ederleri Oıerınden değerlendirilecektir. 



T.C.. 
Resmî Gazete 

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) • 7 Ekim 1920 

4 Ocak 1989 Ç A R Ş A M B A S a y ı : 2 0 0 3 9 

İLAN BOLUMU 

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 

K A P A L I TEKLİF A L I N M A K SURETİYLE MÜESSESEMİZİN NAKLİYE İŞLERİ 
1 YIL MÜDDETLE İHALE EDİLECEKTİR. 

1 — Bu işe ait şartname Müessesemizden temin edilebilir. 
2 — Kapalı teklif mektuplarının en geç 12/1/1989 tarihinde ve saat 17.00'ye kadar Mü

essesemizin Beykoz'daki Haberleşme Servisine verilmesi şarttır. 
3 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yap

mamakla veya dilediğine yapmakta serbesttir. 17620 / 1-1 

Et ve Balık Kurumu Burdur Et Kombinası Müdürlüğünden : 

FUEL-OİL - MOTORİN - BENZİN SATIN ALINACAKTIR 
1 — Kombinamızın 1989 yılı ihtiyacı için; 300 ton fuel oil, 50 ton motorin, 10 ton ben

zin, 500 Kg. antrifiriz, 700 Kg. Shell Clavus 27 ve 500 Kg. motor yağı ihale suretiyle alınacaktır. 
2 — İhale ile ilgili şartnameler Burdur Et Kombinası Müdürlüğü Ticaret Şefliğinden 

bedelsiz olarak temin edilebilir. 
3 — Son teklif verme günü 19/1/1989 günü saat 12.00'ye kadardır. Komisyon aynı gün 

saat 14.00'de toplanacaktır. 
4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — Muhammen bedel 130.000.000,— TL.'sı, geçici teminat 3.900.000,— TL.'dır. 
6 — Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi değildir. 

18270 / 1-1 

T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : 

1 — İhale ile ilgili bilgiler : 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca saat 12.00 ye kadar teklif vermeleri ve teminat

larını yatırmaları kaydıyla aynı gün saat 14.00'de Bankalara, Borsa Bankerlerine, diğer Res
mî Kuruluşlarla bunlar dışında kalan tüzel kişilere ve hakiki şahıslara aşağıda gösterilen senetler 
ihale suretiyle satılacaktır. 
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ihale Tarihi 
Satış Tarihi 
Rotasyon 
Satılacak Miktar 
Hangi Vade İle Sat. 

İhale Tarihi 
ihraç Tarihi 
Rotasyon 
Hangi Vade İle Sat. 
II -
III 

Yeni İhraçlar 

04/01/1989 
11/01/1989 
12/07/89/9B 
100 Milyar 
26 Haftalık 

05/01/1989 
13/01/1989 
13/01/92/36T2 
3 Yıl 

Yok 
Önceki İhraçlardan İleride Yapılacak İhaleler : 

İhale Tarihi 
Satış Tarihi 
Rotasyon 
Hangi Vade İle Sat. 

11/01/1989 
18/01/1989 
19/04/89/9B 
13 Haftalık 

Gereğini ve Tereddüt edilecek hususların T.C.Merkez Bankası İdare Merkezi Para Pi
yasaları ve Fon Yönetimi Genel Müdürlüğünden sorulması gerekmektedir. 

92 / 1-1 
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kuruluşumuzun ihtiyacı olan 4 kalem Yeraltı Kablosu Fiat ve Teklif Alma Usulü 
ile satın alınacaktır. 

2 — Geçici Teminatı Teklif Edilen Toplam Bedelin % 3'dür. 
3 — İlgililer tekliflerini 16/1/1989 günü saat 14.00'a kadar Kuruluşumuz Yazı İşleri 

Şefliğine: vereceklerdir. 

4 — Bu işle ilgili İdarî ve Teknik Şartname Kuruluşumuz Elektrik Makina ve Mal/eme 
İkmâl Dairesi Başkanlığı, Ticaret Müdürlüğünden Dilekçe mukabilinde ücretsiz olarak temin 
edilebilir. 

5 — Geçici Teminat vermiyenlerin teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
6 — Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler değerlendirilmeyece!" >r 
' — Kuruluşumuz 2886 sayılı yasaya bağlı değildir. 

18207 / 2-2 

T.E.K. Erciyes Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
ELEKTRİK MALZEMELERİ SATINALINACAKTIR 

1 — Müessesemizin ihtiyacı olan çeşitli miktarlarda, Primer Role, Sekonder Role, yar
dımcı Role, Akım Trafosu, Gerilim Trafosu, Kesici, Zincir İzalatör Elemanı ve 35 KV Mesnet 
İzalâtörü kapalı teklif usulü ile satınalınacaktır. 

2 — İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler; T.E.K. Erciyes Elek
trik Dağıtım Müessesesi İstanbul Cad. 7 Km. Keykubat Mahallesi Tel : 60742 Kayseri 
adresinden 15.000,—TL.(K.D.V. Hariç) mukabilinde alınabilir. 

3 — Teklifler en geç 19/1/1989 günü saat 14.00'e kadar aynı adreste 2. katta bulunan Muhaberat Servisine verilmelidir. 
4 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapmamak

la veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 
18265 /2-2 
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T.E.K. Kahraman-Gazi Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 

MUHTELİF CİNS DEMİR, KESİCİ VE AYIRICI ALINACAKTIR 
Müessesemizce aşağıda cinsleri, miktarları ve grup numaraları belirtilen malzemeler kapalı 

zarf usulü ile ihale edilecektir. 
Grup 
No 

88-46-12 
Alınacak Malzeme Cinsi Miktarı 

NPI 12 1,8 Ton 
N P U 120 1,4 Ton 
NPL 40x40x4 Köşebent demiri 24 Ton 
NPL 50 x 50 x 5 Köşebent demiri 22 Ton 
NPL 60 x 60 x 6 Köşebent demiri 10 Ton 
NPL 65 x 65 x 7 Köşebent demiri 4 Ton 

80 x 8 Lama demiri 1,9 Ton 
80 x 4 Lama demiri 7,5 Ton 

100x 5 Lama demiri 1,8 Ton 
60 x 10 Lama demiri 0,5 Ton 
80 x 10 Lama demiri 0,5 Ton 

0 10 Demir 1,9 Ton 
Az yağlı kesici 30 kV 630 A 12,5 kA 18 Ad. 
Az yağlı kesici 30 kV motor kumandalı 5 Ad. 
30 kV 630 A 12, kA 500 M V A H.T.Sig.Ayırıcı 30 kV 
400 A 12,5 kA 31 Ad. 

88-46-13 

2 — Bu işlere ait geçici teminat miktarı teklif edelin bedelin % 3'ü kadar olacaktır. 
3 — İhale 9/1/1989 tarihinde T.E.K. Kahraman-Gazi Elektrik Dağıtım Müessesesi Ni 

zip Cad. Yapram Mah. No: 54 Gaziantep'deki adresimizde saat 15.00'de İhale Komisyonu 
Başkanlığınca ihaleye katılanların huzurunda yapılacaktır. 

4 — Teklifler en geç aynı gün saat 14.30'a kadar yukarıda adresi yazılı Müessesemiz 
Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. 

5 — Bu işe ait şartnameler aynı adresteki İhale Servisinden bedeli karşılığı temin edilebilir. 
6 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmıyacaklardır. 
7 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da di

lediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 
17792 / 1-1 

MUHTELİF CİNS DEMİR VE SEKSİYONER ALINACAKTIR 
Müessesemizce aşağıda cinsleri, miktarları ve grup numaraları belirtilen malzemeler kapalı 

zarf usulü ile ihale edilecektir. 
ı - Gr-p 

No Alınacak Malzeme Cinsi Miktarı 
88-63-04 Muhtelif profil demiri 1.969 kg. 

Muhtelif köşebent demiri 18.563 kg. 
Muhtelif lama demiri 3.203 kg. 
P 14 yuvarlak demir 48 kg. 

5 mm saç levha 46 kg. 
88-63-05 36 kV 830 A 12,5 kA Htr.Tip Sigortalı ayrıcı 4 A d , 

36 kV 630 A D / D geçit izolatörü 3 Ad 
36 kV £30 A D / H geçit izolatörü § Ad. 
Daı-.Tıp Sigortalı Top:aklı .vı ıcı 630 A 12,5 kA 30 kV 6 A<İ, 
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2 — Bu işlere ait geçici teminat miktarı teklif edilen bedelin "/o 3'ü kadar olacaktır. 
3 — ihale 19/1/1989 tarihinde T.E.K. Kahraman-Gazi Elektrik Dağıtım Müessesesi Nizip 

Cad. Yaprak Mah. No. 54 Gaziantep'deki adresimizde saat 15.00'de İhale Komisyonu Baş
kanlığınca ihaleye katılanların huzurunda yapılacaktır. 

4 — Teklifler en geç aynı gün saat 14.30'a kadar yukarıda adresi yazılı Müessesemiz 
Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. 

5 — Bu işlere ait şartnameler aynı adresteki İhale Servisinden her grup 10.000.— 
TL. + K.D.V bedel karşılığı temin edilebilir. 

6 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 
7 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta yada di

lediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 
34 / l - l 

Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlpğünden : 

1 — Ofisimiz üniteleri ihtiyacı toplam 5673 ton (+ % 30 Ofis opsiyonunda) teneke levha, 
sac levha ve varil sacının Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarından İzmit Bölge Baş Müdürlüğü 
ile İzmit Madeniyağ ve Gres Tesisleri Baş Müdürlüğümüze taşıttırılması işi şartnameleri esas
ları dahilinde iç piyasadan kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işe ait muhammen bedel 50.000.000,— TL. olup geçici teminatı 1.500.000,— 
TL.'dır. 

3 — Şartnameler dilekçe mukabilinde Malzeme Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak 
temin edilebilir. 

4 —İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 17/1/1989 günü saat 
14.30'a kadar dış zarfın üzerine "Erdemir-İzmit sac nakliyesi ihalesine ait tekliftir" ibaresini 
yazarak Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü Bestekâr Sokak No: 8 
Bakanlıklar - Ankara adresine posta ile gönderecek veya elden vereceklerdir. Postadaki ge
cikmeler kabul edilmez. 

5 — Teklif mektupları 17/1/1989 günü saat 15.00'de Satınalma Komisyon Başkanlı
ğında açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 

6 — Ofisimiz Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya fi
yat yönünden en uygun teklifi veren firmaya verip vermemekte serbesttir. 

18167 / 2-2 

T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme ve Satınalma Müdürlüğünden : 

1 — Bankamız Tandoğan binası B 2 katına 156 metrekarelik alana raylı kompakt arşiv 
dolabı yaptırılacaktır. 

2 — İhale, kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle, Genel Müdürlük Satınalma Ko
misyonunca yapılacaktır. 

3 — Konu ile ilgili şartname Ankara'da Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüzün Var
lık Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki hizmet binasından, İstanbul Aksaray'daki İstanbul 
ve Trakya Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

4 — Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 
20/1/1989 günü saat 15.30'a kadar Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüzün yukarıdaki ad
resine getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir. 

5 — Bankamız 2886 sayılı Yasa>„ bağlı değildir. 18107 / 2-2 
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M . K . E . Kurumu Vasıflı Çelik Fabrikası Müdürlüğünden 

H U R D A M A L Z E M E SATILACAKTIR 
Aliağa Gemi Söküm Tesislerimiz ve Kara Hurdası İşletmemizde bulunan ve aşağıda sı

ralanan 30 kalem hurda malzeme kapalı zarfla teklif alınarak satılacaktır. 
Şartnameler Vasıflı Çelik Fabrikası Müdürlüğü PK: 35 Aliağa/İzmir ve Genel Müdür

lük Piyasa Satışları Gurup Başkanlığı Tandoğan/Ankara'dan temin edilebilir. 
Teklifler engeç 10 Ocak 1989 Salı günü saat 14.00'e kadar Aliağa Yeni Foça yolu 5 Km.de

ki Fabrika Müdürlüğümüze verilecektir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tâbi değildir. 

A) Gemi Söküm Tesislerindeki Malzemeler, 

Malzemenin Cinsi 
Boru ve Saç Kenar Kıvırma Makinaları Hurdası 
88/294 (Gem Sat-294) 

Demir Çelik Tavan Vinçleri Hurdası 
88/337 (Gem Sat-337) 
Demir Çeiik Gemi Vinçleri Hurdası 
88/340 (Gem Sat-340) 
Demir Çelik Kabestan Irgat Hurdası 
88/341 (Gem Sat-341) 

B) Kara Hurdası İşletmesindeki Malzemeler, 

İş Makinaları Lastiği Hurdası 
87/247 (Top Sat-247) 
Küçük Varil Hurdası (Ağzı açık) 
87/314 (Top Sat-314) 
Muhtelif Rulman Hurdası 
88/392 (Top Sat-392) 
Demiı Çelikli Bronz, Bakır, Pirinç Hurdası 
88/417 (Top Sat-417) 
Muhtelif Köşebent ve Profil Hurdası 
88/423 (Top Sat-423) 
Kafesli Köşebent Elektrik Direği Hurdası 
88/424 (Top Sat-424) 
Muhtelif Yol Silindiri Hurdası 
88/440 (Top Sat-440) 

Muhtelif Lift Hurdası 
S8/451 (Top Sat-451) 
Muhtelif Beyaz Eşya Hurdası 
(Buzdolabı 17 Adet, Çamaşır Makinası 33 Adet, Fırın 78 Adet) 
88/471 (Top Sat-471) 

Yaklaşık 
Miktar 

12 Ton 
(2 Adet) 

16 Ton 

60 Ton 

60 Ton 

90 Ton 

1.250 Adet 

10 Ton 

10 Ton 

50 Ton 

40 Ton 

5 Ton 
(3 Adet) 

10 Ton 

15 Ton 

Geçici 
Teminat 

TL. 

800.000 

1.000.000 

1.900.000 

1.800.000 

1.000.000 

550.000 

600.000 

3.500.000 

1.500.000 

1.600.000 

500.000 

1.000.000 

1.700.000 
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Malzemenin Cinsi 
Yaklaşık 
Miktar 

Muhtelif Egzantrik Mili Hurdası 
88/482 (Top Sat-482) 
Paletli Yükleyici Kepçe Hurdası (1 Adet Motorlu, 1 Adet 
Motorsuz) 
88/514 (Top Sat-514) 

Greyder Hurdası (GALİON) (l Adet Motorlu, 2 Adet 
Motorsuz) 
88/516 (Top Sat-516) 

Muhtelif Motor Hurdası (Blokları Kırık Durumda) 
88/532 (Top Sat-532) 
Köşebent ve Profil Hurdası 
88/533 (Top Sat-533) 
Muhtelif Boru Hurdası 
88/534 (Top Sat-534) 
Muhtelif Jeneratör Hurdası 
88/535 (Top Sat-535) 

Muhtelif Rulman Hurdası 
88/536 (Top Sat-536) 
Demir Çelikli Alüminyum Hurdası 
88/537 (Top Sat-537) 
Muhtelif Dozer Yürüyüş Makara Hurdası 
88/538 (Top Sat-538) 
Muhtelif Araç Motor Blok ve Silindiri Kapağı Hurdası 
(Motor Blokları Kırık Durumda) 
88/539 (Top Sat-539) 
Vinç Hurdası (Wayne Marka) (1 Adet Motorlu, 1 Adet 
Motorsuz) 
88/540 (Top Sat-540) 

Muhtelif Kırık Makas Hurdası 
88/541 (Top Sat-541) 
Muhtelif Elektrik Pano ve Trafo Hurdası 
88/542 (Top Sat-542) 
Muhtelif Otomobil Lastiği Hurdası 
88/543 (Top Sat-543) 
Muhtelif Kamyon ve Otobüs Lastiği Hurdası 
88/544 (Top Sat-544) 
Muhtelif Su Motorları Hurdası 
88/545 (Top Sat-545 

5 Ton 

18 Ton 
(2 Adet) 

24 Ton 
(3 Adet) 

50 Ton 

65 Ton 

55 Ton 

30 Ton 
(16 Adet) 

11 Ton 

10 Ton 

40 Ton 

10 Ton 

36 Ton 
(2 Adet) 

30 Ton 

17 Ton 

20 Ton 

60 Ton 

15 Ton 

Geçici 
Teminat 

TL, 

500.000 

2.100.000 

2.500.000 

2.200.000 

2.100.000 

2.000.000 

2.700.000 

700.000 

2.600.000 

1.500.000 

500.000 

3.750.000 

1.000.000 

1.750.000 

1.200.000 

3.000.000 

900.000 

18277 / 2-1 
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Sümerbank Satınalma Müessesesinden : 

10 K A L E M KİMYEVİ M A D D E SATIN ALINACAKTIR 
Muhtelif Fabrika ve Müesseselerimizin 1989 yılı ihtiyaçları 10 kalem kimyevi madde 

kapalı zarf usulü ile teklif temini suretiyle satın alınacaktır. 
1 — Teklif verme son günü 16/1/1989 saat: 17.30'a kadardır. 
2 — Teklifler kapalı zarf içerisinde Müessesemizdeki teklif atım kutusuna belirtilen gün 

ve saatte atılmış olacaktır. Posta ile gönderildiği takdirde ikinci bir zarf içerisinde aynı tarih 
ve saatte Müessesemizde olacak şekilde gönderilmesi gerekir. Postadaki vaki gecikmeler na
zarî itibare alınmaz. 

3 — Özel alım şartnamesi Sümerbank Satınalma Müessesesi Bahçekapı/İstanbul'dan 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

4 — Teklif zarflarının üzerine 3100/89 dosya numaramız ile son teklif verme tarihi 
16/1/1989 mutlaka belirtilecektir. 

5 — İştirak teminatı: 1.000.000,— TL.'dir. 
6 — Müessesemiz Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve

ya tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 18071 / 1-1 

120.000 ADET BATTANİYE ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR 
Bünyan Halıcılık Müessesemiz için 120.000 adet battaniye etiketi numuneye göre fir

malardan kapalı teklif temin edilmek suretiyle satın alınacaktır. 
a) Teklifte dosya no. 28373/BÜNYAN referansımız belirtilecektir. 
b) Teklif verme son günü 12/1/1989 tarih saat 17.30'a kadar olup, postadaki vaki 

gecikmeler kabul edilmez. 
c) Bu işe ait kat'i teminat sipariş tutarının % 6'sıdır. 
d) Teklif verecekler bu işe ait teklif isteme mektubunu, numuneyi ve İç Alım Şartna

mesini Sümerbank Satınalma Müessesesi Bahçekapı/tstanbul adresinden temin edebilirler. 
e) Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yap

mamakta, kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 18221 / 1-1 

Tekel Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ambalaj İşletmemizin ihtiyacı olan şartnamesinde belirtilen 13 kalemde değişik renk 
ve cinste toplam 97.500 Kg. mürekkep alımı ihalesi açık eksiltme yöntemiyle Unkapanı'nddki 
Genel Müdürlüğümüz binasında ve 1. İhale Komisyonunca 20/1/1989 günü saat 10.30'da ya
pılacaktır. 

2 — Geçici teminat Tekel Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü adına alınmış olup en geç üç ay süreli ve şartnamesinde belirtilen miktarlarda olacaktır. 

3 — Şartnamesi Ticaret Dairesi Başkanlığından 5.000,— TL. karşılığında satın alınabilir. 
4 — İhaleye katılmak isteyen firmalar 11/1/1989 tarihine kadar teknik şartnamesinde 

istenilen miktardaki numuneyi Tekel Ambalaj İşletmesi Cevizli - Kartal/İstanbul adresine ve
rerek numunesi uygun olanların alacakları katılma belgesini ve istenilen diğer belgeleri ile en 
az üç ay süreli geçici teminat mektuplarını ihale günü Komisyona vermiş olacaklardır. 

5 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasa kapsamında değildir. Emniyetli, kârlı ve verimli teklif 
değerlendirileceğinden, ucuz teklifin dikkate alınmaması veya siparişin kısmen veya tamamen 
iptali vericiye bir hak sağlamaz. 

6 — Postada doğacak gecikmeler ile telgraf ve teleksle yapılacak başvurular geçersizdir. 
Duyurulur. 18072 / 1-1 
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Akhisar Belediye Başkanlığından : 

1 — Mülkiyeti Belediyemize ait Devlet Karayolu üzerinde 31 pafta, 95 ada, 49 parsel 
üzerinde inşa edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı (3) yıldızlı 84 yataklı Turistik otel 
ve müştemilatı (Restoran, açık kafeterya, yazlık çay bahçesi, otopark ve diğer tesisler) tümüy
le şartnamesi dahilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif (artıma) usulü 
(5) yıl süreyle kiraya verilecektir. 

2 — Muhammen kira bedeli aylık 7.000.000,—TL. (Yidimilyon lira) olup, yıllık 
84.000.000,—TL. (Seksendörtmilyon liradır.) 

3 — ihale 19 Ocak 1989 Perşembe günü saat 15.00'de Akhisar Belediye binasında En
cümen huzurunda yapılacaktır. 

4 — ihaleye ait şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı işleri Mü
dürlüğünden 50.000,—TL. (Ellibin lira) bedelle temin edilebilir. 

5 — Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta serbesttir. 
6 — isteklilerin ihaleye katılma belgesi alabilmeleri için müracaat dilekçeleri ile birlikte; 
a) Kanunî ikametgâh noterden onaylı, 
b) Nüfus cüzdanı sureti noterden onaylı, 
c) imza sirküleri noterden onaylı, 
d) Kişi veya kuruluş adına girenlerden noterden vekâletname, 
e) Savcılıktan iyi hal belgesi, 
f) ihaleye katılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin kuruluşlarının Ticaret Sicil Ga-

zetesi'nde gösterilen, iştigal konuları içinde Turizm işletmeciliğinin veya otel işletmeciliğinin 
yer aldığını gazetenin o nüshası ile ibraz etmeleri, 

g) Geçici teminat, (5) beş yıllık kira bedeli üzerinden % 3 nakit veya teminat vermeye 
yetkili bankalardan limit dahili teminat mektubu, 

h) 1989 Yılı vizeli Ticaret veya Sanayi Odası belgesi vermeleri ve (4.) maddede belirti
len bedeli gösterir makbuzu ibraz etmeleri zorunludur. 

7 — ihaleye katılmak için son müracaat 17 Ocak 1989 Salı günü mesai bitimidir. Katıl
ma belgeleri en son 18 Ocak 1989 günü mesai bitimine kadar verilecektir. 

8 — Halen otel işletmeciliği ile iştigal eden gerçek ve/veya tüzel kişilerden ihaleye katı
lacaklar bu işleriyle ilgili bilgi ve belgeleri eklemeleri. 

9 — Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
ilân olunur. 17681 / 1-1 

Hatay Valiliği tl Daimî Komisyonu Başkanlığından : 

1 — 170.000.000,— T L . keşif bedelli iskenderun Arsuz Millî Eğitim izcilik Kampı ik
mâl inşaatı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre, kapalı tek
lif usulü ile 24/1/1989 Salı günü saat 10.00'da Hatay Valiliği II Daimî Encümen Toplantı 
salonunda II Daimî Encümenince ihale edilecektir. 

Bu ihalede 5 Mart 1988 tarih ve 19745 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, Bayındırlık 
ve iskân Bakanlığının bedele ait Tebliğ hükümleri (24 Mart 1988 tarih ve 19764 sayılı Resmî 
Gazete'de yayınlanan değişiklik hükmüne göre) uygulanacaktır. 

2 — ihale şartnamesi ve diğer evrak İl Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünde mesai 
saatleri içinde görülebilir. 

3 — istekliler Yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine ek özel şartna
meye Yapı Tesis ve Onarım İşleri ihalelerine Katılma Yönetmeliğine ve uygun bedel tebliğine 
uygun olarak; 
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A - İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçesi ile birlikte; 
a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (C) grubundan enaz keşif bedeli kadar 

müteahhitlik karnesini (Aslen ibraz etmek, şartıyla örneğini), 
b) Makina ve Teçhizat kapasitelerine ait yapı araçları belgelerini veya taahhütnamesini, 
c) Malî güçlerine ait malî durum bildirisi ve belgelerini, 
d) Teknik personel taahhütnamesini, 
e) Taahhüt durumu bildirisi ve belgelerini verecektir. 

B - İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katılma belgesini, 
b) Başvurma yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Noter tadsikli imza sirkülerini, 
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kim

selerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirkülerini, 
e) Hatay Valiliği İl Daimî Komisyonu adına alınmış S. 100.000,— TL. tutarında geçi

ci teminatı, 
f) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer bel

geleri verecektir. 
g) İhaleye katılma belgesi almak için son müracat 16/1/1989 Pazartesi günü mesai 

saati sonuna kadardır. 
4 — İstekliler teklif mektuplarını 24/1/1989 Salı günü saat 9.00'a kadar makbuz karşı

lığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 
5 — Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 18171 / 1-1 

« t : 

M.S.B. İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 No.lu İhale Komisyon Başkanlığından : 
İSTANBUL 

Tah. Tutarı G. Tem. İhale Gün 
C i n s i Miktarı TL. TL. ve Saati 

Konserve Taze Fasulye 1.1/2 lik 20.000 Kutu 32.000.000 960.000 16/1/1989 
Konserve Bamya 1/1 lik 10.000 Kutu 17.500.000 525.000 Saat 10.00 
Konserve Bezelye 1/1 lik 15.000 Kutu 21.000.000 630.000 
Konserve Sebze-Türlü 1.1/2 lik 20.000 Kutu 32.000.000 960.000 

T O P L A M 102.500.000 3.075.000 

NOT : Yukarıda yazılı dört kalem yiyecek maddesinin tamamı bir istekliye ihale edile
bileceği gibi cins cins ayrı ayrı şahıslarada ihale edilebilecektir. 

AÇIKLAMA : 
Bölge Başkanlığınca ikmalleri sağlanan birlik ve kurumların ihtiyacı olan dört kalem 

yiyecek maddesi 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satın alına
caktır. Teklif mektupları ihale saatine kadar 1 numaralı İhale Komisyon Başkanlığına veril
meli veya ulaştırılmalıdır. Teminata ilişkin esaslar ve isteklilerde aranacak belgeler kapalı teklif 
şartnamesinin 3 ve 6. maddelerinde belirtilmiştir. Bu alıma ait şartname ve ekleri mesai saatle
ri dahilinde h' ^u\, İzmir, Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlıklarında görülebilir. 

18268 / 1-1 
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

510 ADET DAİRE TESTERE SEGMANI SATIN ALINACAKTIR 
Kurumumuz Çelik Çekme Boru Fabrikasının ihtiyacı olup 34.MLZ.442 dosyada işlem 

gören 510 adet daire testere segmanı satın alınacaktır. 
Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğünden, İstan

bul'da ise İnönü Caddesi No: 88 Taksim - İstanbul adresindeki İstanbul Şube Müdürlüğün
den temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektuplarını 
kapalı zarf içerisinde engeç 12 Ocak 1989 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Kurumumuz 
Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğü adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya siparişi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 18114 / 1-1 

20.000 K G . A N T I M U A N SATIN ALINACAKTIR 
68.MLZ.38 No.lu dosyamızda işlem gören Kurumumuz Fişek Fabrikası ihtiyacına bi

naen 20.000 Kg. "/o 98 safiyette antımuan satın alınacaktır. 
Bu işe ait şartname, Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğünden, İstan

bul'da ise İnönü Caddesi No: 88 Taksim - İstanbul adresindeki Şube Müdürlüğümüzden te
min edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektuplarını 
kapalı zarf içerisinde engeç 12 Ocak 1989 tarih saat 17.00'ye kadar Kurumumuz Genel Mü
dürlük İç Alım Şube Müdürlüğünde bulundurmaları şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 17921 / 1-1 

Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığından : 

Şirketimiz Tersanelerinde mevcut, aşağıda cins ve miktarı yazılı stok fazlası malzeme
lerin satışı için "Kapalı Zarf" usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Konu ihalelere ait şartnameler "Evliya Çelebi Cad. No : 6 Kasımpaşa/İstanbul" adre
sindeki Başkanlığımızdan temin edilebilir. 

Teklifler aşağıda belirtilen tarihte engeç saat 16.30'a kadar Başkanlığımıza ulaştırılmış 
olacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi değildir. 
Duyurulur. 

Dosya No. Malzemenin Cinsi Miktarı 
1988/524(2) Muhtelif Cins Makina Tec-

hizaü ve Fitings Malzeme vs. 930 Kalem 
1988/525(2) " " " " " 42 Kalem 
1 9 8 8 / 5 2 6 ( 2 ) " " 809 Kalem 
1 9 8 8 / 5 2 8 ( 2 ) ' 94 Kalem 
1988/529 " " 1 5 7 Kalem 

Geçici 
Teminat 

TL. 

Muhtelif 

Şartname 
Bedeli 

(KDV. Dahil) 
TL. 

5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

Son Teklif 
Verme Tarihi 

9/1/1989 
9/1/1989 
9/1/1989 

10/1/1989 
10/1/1989 

18220 / 1-1 
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M.S.B. İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu İhale Komisyon Başkanlığından : 
İSTANBUL 

Cinsi : Tavuk eti, Miktarı : 2.210.000Kg., Tahmini Tutan : 6.630.000.000,— TL. , Geçici 
Teminatı : 198.900.000,— T L . , İhale Gün ve Saati : 17 Ocak 1989, Saat: 10.00. 

Önemli Not : 
a) İhalede teklif veren özel kuruluş veya şahıslardan bütün birliklere teklif vermeleri 

şartı mutlaka aranacak teklif dışı birlik ve kurum bırakılmayacaktır. 
b) İhaleye katılanlarca, ihale konusu malın tamamına tek teklif verilecektir. Ayrı Gar

nizonlar için ayrı ayrı teklif verilmeyecektir. 
Açıklama : 
M.S.B. (K.K.K. - Hv.K.K. - Dz.K.K.)lığmın ihtiyacı olan yukarıda yazılı yiyecek mad

desi 2886 sayılı İhale Kanununun 36 ncı maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satın alına
caktır. Teklif mektupları ihale saatine kadar 1 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığına verilmeli 
veya ulaştırılmalıdır. Teminata ilişkin esaslar ve isteklilerde aranacak belgeler kapalı teklif şart
namesinin 3 ve 6 ncı maddelerinde belirtilmiştir. Bu alıma ait şartname ve ekleri mesai saatleri 
dahilinde İstanbul, İzmir ve Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlıklarında görülebilir. 

18267 / 1-1 

K . K . K . 2. Ordu Satınalma Komisyon Başkanlığından : 
M A L A T Y A 

K.T.B.K.K.lığı ve Malatya Garnizon Birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı ya
zılı (Bir) Kalem (Makarna) kapalı teklif usulü ile hizalarındaki gün ve saatte ihale edilecektir. 
Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Komisyonumuzda ve Ankara, İstanbul, tzmir İç 
Tedarik Bölge Başkanlıklarında görülebilir. İhaleye çıkarılan mallar bir istekliye ihale edilebi
leceği gibi ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir. İsteklilerin genel şartnamenin 3. maddesinde 
belirtilen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatine kadar Komisyon 
Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeleri kabul edilmez. 

Muh. Tutarı G. Tem. İhale Gün 
C i n s i Miktarı TL . TL. ve Saati 

Makarna (K.T.B.K.K.) 300 Ton 210.000.000 6.300.000 17/1/1989 11.00 
Makarna (GRNZ.BRL.) 90 Ton 63.000.000 1.890.000 17/1/1989 11.00 

390 Ton 273.000.000 8.190.000 
18273 / 1-1 

K.T.B.K.K.lığı ve Malatya Garnizon Birtikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı ya
zılı (Bir) Kalem (Nohut) kapalı teklif usulü ile hizalarındaki gün ve saatte ihale edilecektir. 
Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Komisyonumuzda ve Ankara, İstanbul, İzmir İç 
Tedarik Bölge Başkanlıklarında görülebilir. İhaleye çıkarılan mallar bir istekliye ihale edilebi
leceği gibi ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir. İsteklilerin genel şartnamenin 3. maddesinde 
belirtilen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatine kadar Komisyon 
Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeleri kabul edilmez. 

Muh. Tutarı G. Tem. İhale Gün 
C i n s i Miktarı TL . TL. ve Saati 

Nohut (K.T.B.K.K.) 120 Ton 90.000.000 2.700.000 17/1/1989 10.30 
Nohut (GRNZ.BRL.) 30 Ton 22.500.000 675.000 17/1/1989 10.30 

150 Ton 112.500.000 3.375.000 
18274 / 1-1 
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T.E.K. Doğukaradeniz Elektrik Dağıtım Müessesesinden 

MUHTELİF ELEKTRİK TESİS MALZEMELERİ ALINACAKTIR 

1 — Müessesemizin ihtiyacı olan 15 kalem muhtelif elektrik tesis malzemeleri, üç grup 
halinde kapalı teklif usulü ile satınalınacaktır. 

I. Grup Malzemenin Cinsi 

1 - 6,3 kV. 16 kV. 630 A . Az yağlı kesici 
2 - 6,3 Kv. H . T. Sig. ayırıcı (400 A . 8 kA.) 
3 - 10 kV. D. T. bara mesnet İzola. (3750 Kg.) 
4 - A l . Pansy İletken 
5 - A l . Aster iletken 

Jvliktarı Şartname Dosya Bedeli 

15 Ad. 
4 Ad. 

140 Ad. 
1.200 Kg. 
2.000 Kg. 

30.000,—+ KDV. bedelle 

II. Grup Malzemenin Cinsi 

1 - 30 kV. 400 A. 8 kA. H . T Sig. Ayırıcı 
2 - 30 kV. 400 A. 8 kA. H . T, Sig. Top. Ayırıcı 
3 - 30 kV. 630 A . 12,5 kA. Az yağlı kesici 
4 - 30 kV. 630 A. 12,5 kV. D. T. normal ayırıcı 
5 - 30 kV. 630 A. 12,5 kV. D. T. Topraklı ayırıcı 
6 - Aster A l . İletken 

Miktarı Şartname Dosya Bedeli 

lî Ad 
1 Ad 
6 Ad 

20 Ad 
3 Ad 

1.000 Kg 

20.000,—+ KDV. bedelle 

III. Grup Malzemenin Cinsi 

1 - 36 kV. 630 A . 12,5 kA. Az yağlı kesici 
2 - 30 kV. 400 A.D.T. adi ayırıcı (Normal) 
3 - 30 kV. 400 A.D.T. topraklı ayırıcı 
4 - 30 kV. 400 A .H.T . sigortalı ayırıcı 

Miktarı Şartname Dosya Bedeli 

9 Ad . 
22 Ad. 

4 Ad. 
21 Ad. 

30.000,—+ KDV. bedelle 

2 — İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler; 
T.E.K. Doğukaradeniz Elektrik Dağıtım Müessesesi (Kemerkaya Mah. Cumhuriyet Cad. 

Adem Sok. Ebru Apt. No : 7 Kat : 1) Tlf : 23480/5 Hat - Trabzon adresinden bedelleri mu
kabilinde alınabilir. 

3 — Teklifler, en geç 10/1/1989 günü saat 14,00'de kadar aynı adreste 2. kattaki Mu
haberat servisine verilmelidir. 

4 — Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp ihaleyi yapmamak
ta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 18269 / 1-1 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Kapalı zarfla teklif almak suretiyle 40 Adet Ocak Arabası Vagon Tekeri imal ettirile
cektir. Bu alıma ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz İç Satınalma Müdürlüğünden 5.000.— 
TL. mukabili alınabilir. Teklifler enson 24/1/1989 günü saat 17.00'ye kadar Genel Müdürlü
ğümüz Muhaberat Servisine verilmiş olacak ve Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermek
te serbesttir. Bu alıma ait refeıans 21-Kİ-622/MŞ'dir. Teklif mektuplarının üzerine mutlaka 
yazılacaktır. 

Adres : KBİ A.Ş. Genel Müdürlük Ziya Gökalp Cad. No: 17/3-8 Yenişehir/Ankara 
32 / 1-1 
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Bakırköy Belediye Başkanlığından : 

Aşağıda yazılı iş hizasında belirtilen tarihlerde saat 15.00'de merkez binamızda topla
nan belediye encümeninde 2886/36 ncı maddesine göre kapalı zarf usulü ile ihale olunacaktır. 

İhaleye, iştirak etmek isteyenlerin işin hizasında yazılı tarih akşamına kadar Fen İşleri 
Müdürlüğüne müracaatla alacakları ihaleye iştirak belgelerini, teminat belgelerini, ticaret odası 
belgelerini, imza sirküleri veya vekâletnamelerini hazırlayacakları teklif zarfı ile başka bir zarfa 
koyup mühürledikten sonra ihale günü saat 13.30 - 14.00 kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne tes
lim etmeleri gerekmektedir. 

Şartnameler birinci iş için 40.000.— TL. ikinci iş için 30.000.— T L . karşılığında Fen 
İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 

Sıra 
No. İşin Adı 

Bakırköy Güneşli Şube Mü
dürlüğü binası ikmal inş.işi 
Bakırköy kapalı spor salonu 
yüzme havuzu ilave inş.işi. 

Keş. Bedeli 
TL. 

Geç.Tem. 
TL. 

Son Mür. 
Tarihi 

250.436.717 7.513.101 

İ h a l e 
Tarihi 

380.000.000 11.400.000 10/1/1989 18/1/1989 

10/1/1989 18/1/1989 
18252 / 1-1 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsünden : 

Enstitümüzün ihtayıcı olan aşağıda cins ve miktarları yazılı gıda maddeleri kapalı zarf
la teklif alınmak sureti ile satın alınacaktır. 

Malzemenin Cinsi Miktarı 
a) Fındık İçi — % 25 toleranslı 300 Kg. 
b) Hindistan Cevizi talaşı — "% 25 toleranslı 1.000 Kg. 
c) Nişasta — % 25 toleranslı 1.000 Kg. 
d) Tavalık Badem — <% 25 toleranslı 250 Kg. 

1 — İhale 16/1/1989 Pazartesi günü saat 10.30'da Şeker Enstitüsü (Etimesgut/Anka
ra) binasında yapılacaktır. 

2 — Teklif mektupları belirtilen gün ve saate kadar Şeker Enstitüsü Muhaberat servisi
ne verilmiş olacaktır. 

3 — İhale ile ilgili şartname Şeker Enstitüsü Ticaret Servisinden ücretsiz olarak temin 
edilebilir. 

4 — İşin geçici teminatı teklifiniz tutarının % 5 (Yüzdebeş)'i dir. 
5 — Postadaki gecikme telefon ve telgrafla baş vurmalar kabul edilmeyecektir. 
6 — Enstitümüz 2886 sayılı Kanuna tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta ve

ya dilediğine vermekte serbesttir. 
35 / 1-1 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Kutlular İşletme Müdürlüğünden : 

İşletme Müdürlüğümüzce kapalı zarfla teklif almak usulü ile 1989-1990 dönemi için — 
% 25 toleranslı 1000 ton sönmemiş kireç nakliyesi ihale edilecektir. İhaleye son katılma tarihi 
6/1/1989 günü saat 14.00'e kadar olup, bu işe ait şartname 5.000.—TL. karşılığında İşletme
miz Satınalma Servisinden alınabilir. 

İşletmemiz 2886 sayılı Yasaya tâbi değildir. 31 / 1-1 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan 13 Haziran 1986 - 9 Temmuz 1987 tarihleri arasındaki Kanunlar, 
T B M M Kararları, Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu Karar
lan (Andlaşmalar ve Sözleşmeler, Türk Parası Kıymetini Koruma Kararları, 
Tüzükler, Yönetmelikler), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayış
tay Kararlarını ihtiva eden 5 nci tertip 26. cilt DÜSTUR İşletmemiz Satış Bü
rolarında K D V . dahil 9.000,— T L . ye satılmaktadır. Posta ile taleplerde 
2,000,— T L . posta ücreti ilâve edilmesi gerekmektedir. 

ilgililere duyurulur. 

TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü'nün yayınladığı, Bina İnşaattan İçin 
Aktarmasız 1988 İnşaat Birim Fiyat Analizleri (K88) adlı kitap K D V dahil 
30.000,— T L . fiyatla Resmî Gazete satış bölümünde satılmaktadır. Posta ile 
gönderilmez, sadece satış bölümünden temin edilebilir. 

İhtiyaç sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Resmî Gazete Fihristi 
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