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SALI

müracaat olunur

K Â N U NN
Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde akit ve i m z a edilmiş o l a n
Milletlerarası S i v i l Havacılık Anlaşması i l e S i v i l
Havacılık Geçici Sözleşmesi ve bunların
e k l e r i n i n o n a n m a s ı hakkında k a n u n
Kabul tarihi 5/6/1945

Kanun No: 4749

Madde 1 _ Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde akit ve imza edilmiş
olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması, Milletlerarası Sivil Hava
cılık Geçici Sözleşmesi, Milletlerarası Hava Ulaştırma Sözleşmesi, Milletlerarası Hava Servisleri Transit Sözleşmesi ve nihai senet onanmıştır
Madde 2 _ Yapılacak iki taraflı Anlaşma ve Sözleşmelerde Milletlerarası Hava Ulaştırma Sözleşmesinin 5-inci serbestisine ilişkin hükmün
geçici süreler için kabulüne ve uygulanmasına Hükümet yetkilidir
Madde 3 _ B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Madde 4 — B u kanun Bakanlar Kurulunca yürütülür
6/6/1945

MADDE _ 3
Sivil hava nakdi vasıtası ve Devlet hava nakil vasıtası
a) B u konvansiyon yalnız sivil hava nakil vâsıtalarına kabili tatbik olup Devlet hava nakdi vasıtalarına tatbik olunmaz,
b) Askerî, G ü m r ü k ve Zabıta hizmetlerinde kullanılan hava nakil
vasıtaları Devlet hava nakil vasıtası sayılır,
c) Akit devletlerden birine ait bir devlet hava nakil vasıtası ancak
hususi bir anlaşma veya sair suretle salâhiyet verilmiş olduğu takdirde
ve bu salâhiyetin şartlarına uygun olarak diğer bir devletin ülkesi üzerinden uçabilir veya o devlet ülkesine inebilir
«c) Hususi biç anlaşma veya diğer suretle salâhiyet verilmiş olma
dıkça Âkit Devletlerden birine ait bir Devlet hava nakil vasıtası diğer
bir Devletin ülkesi üzerinden uçamaz veya o Devlet ülkesine iniş yapamaz,
bu uçuş ve iniş verilen salâhiyet şartları dairesinde cereyan eder »
d) Akit Devletler, Devlet hava nakil vasıtaları İçin nizamlar vazederken sivil hava nakil vasıtalarının seyrüseferinin emniyetini gözönünde bulundurmayı taahhüt ederler
MADDE _ 4

Beynelmilel Sivil

Havacılık

Konferansı

Nihai mukarrerata ek No II
Milletlerarası S i v i l Havacılık Anlaşması
BİRÎNCİ KISIM
HAVA

Sivil havacılığın suiistimali
Akit Devletlerden her biri sivil havacılığı bu konvansiyonun gaye
ve hedefleriyle kabili telif olmıyan maksatlar için kullanmamayı kabul
ederler
Fasıl : I I

SEYRÜSEFERİ
Akit Devletlerin ülkesi üzerinden uçuş
Fasıl t I

Umumi esaslar ve konvansiyonun tatbiki
MADDE _ 1
Hâkimiyet
Akit Devletler, devletlerin ülkeleri üstündeki hava sahası üzerinde
tam ve münhasır hakimiyeti haiz olduklarını kabul ederler
MADDE _ 2
Ülke
Bu konvansiyon anlamında, bir devletin ülkesinden maksat o dev
letin hâkimiyeti, hükümranlığı, himayesi veya mandası altında bulunan
arazi İle ona bitişik bulunan kara sularıdır

MADDE _ 5
Tarifesiz uçuş hakkı
Akit Devletlerden her biri diğer Akit Devletlere ait olup tarifeli milletlerarası servislerde çalışamıyan, hava nakil vasıtalarının bu konvan
siyon ahkamına riayet şartiyle önceden müsaade alınmasına lüzum kalmaksızın ülkesi dâhiline girmek veya ülkesi üzerinden durmadan uçmak
ve seyrüseferden gayri maksatlarla iniş yapmak hakkını tanırlar Şu
kadar ki, ülkesi üzerinden uçulan Devletlerin iniş talebinde bulunmak
hakkı mahfuzdur. Bununla beraber Akit Devletler uçuş emniyeti mülâhazalariyle, muvasalası müşkül olan veya kâfi seyrüsefer teshilâtı bulunmıyan mıntakalar üzerinden uçacak olan hava nakil vasıtalarına muay
yen yollar takip etmelerini veya hususi müsaade istihsal eylemelerini talep etmek hakkını muhafaza ederler
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B u kabîl h a v a n a k i l vasıtaları tarifeye bağlı beynelmilel servisler
den g a y r i seferlerde ücret veya k i r a ile yolcu, yük veya posta taşımakta
bulunduğu takdirde, 7 n c i maddenin hükümleri mahfuz k a l m a k şartiyle
yolcu, yük y e y a posta almak veya boşaltmak imtiyazını haiz bulunacaktır B u alma veya boşaltma ülkesi üzerinde vukubulan Devletin lüzum
gördüğü nizamat, şartlar veya tahdidatı vazetmek hakkı mahfuzdur
MADDE

6

T a r i felenmiş h a v a servisleri
T a r i f e l i beynelmilel h a v a servisleri ancak hususi müsaade veya o
Devletten başka suretle salâhiyet alımş olmak v e ancak b u müsaade Ve
y a salahiyet hükümlerine riayet şartiyle Âkit Devletlerden b i r i n i n ülkesi
üzerinden v e y a ülkesi dâhilinde işliyebilirler
MADDE _

7

Kabotaj
Âkit Devletlerden her b i r i ülkesi dahilindeki b i r noktadan ülkesi
dâhilinde diğer b i r n o k t a y a Ücret veya k i r a mukabilinde yolcu, yük v e y a
posta taşımak müsaadesini sair Âkit Devletlerin h a v a n a k i l vasıtalarına
vermemek hakkını haizdir Âkit Devletlerden her b i r i böyle b i r İmtiyazı
diğer bir Devlete v e y a diğer b i r Devletin hava yoluna inhisar şeklinde
bahşetmemeyi v e diğer b i r Devletten inhisar şeklinde böyle b i r imtiyazı
k a b u l etmemeyi taahhüt eder
MADDE _ 8
Pilotsuz h a v a n a k i l vasıtası
Pilotsuz uçabilen h a v a n a k i l vasıtaları ancak hususi salâhiyet ve
rilmiş olmak ve b u salâhiyet hükümlerine riayet etmek şartiyle Âkit Devletlerden birinin ülkesi üzerinden uçabilir Âkit Devletlerden her b i r i pilotsuz uçabilen böyle b i r n a k i l vasıtasının s i v i l hava n a k i l vasıtalarına
açık olan s a h a l a r d a k i uçuşunu s i v i l h a v a n a k i l vasıtalarına tehlike teşkil
etmiyecek şekilde k o n t r o l etmeyi taahhüt eder
MADDE _ 9
M e m n u mıntakalar
a) A k i t Devletlerden h e r b i r i a s k e r i zaruret veya ammenin emni
yeti icabı olarak başka Devletlerin h a v a n a k i l vasıtalarının, ülkesinin
muayyen sahaları üzerinden uçmasını tahdit v e y a menedebilir, şu kadar
k i ülkesi bahis mevzuu olan Devlete a l t olup beynelmilel t a r i f e l i h a v a
servislerinde çalışan n a k i l vasıtalariyle diğer Âkit Devletlere alt olup aynı
servislerde çalışan n a k i l vasıtaları arasında b i r f a r k gözetilmiyecektir
B u memnu mıntakaların vüsat v e mahalleri itibariyle h a v a seyrüseferi
n i lüzumsuz yere ihlâl etmiyecek derecede m a k u l olmaları lâzımdır Âkit
Devletlerden b i r i n i n ülkesi dahilindeki bu g i b i m e m n u mıntakalarla b u n larda bilahare yapılacak değişikliklere a i t tarif v e plânların m ü m k ü n o l 
duğu k a d a r çabuk diğer A k i t Devletlere ve beynelmilel s i v i l havacılık teşkilâtına bildirilmeleri lâzımdır
b) Âkit Devletlerden her b i r i istisnai şartlar allında veya fevkalâde
haller devamınca yahut âmmenin emniyetli icabı olarak ülkesinin tamamı
v e y a b i r kısmı üzerinden uçulmasını, o andan itibaren hüküm ifade etmek üzere muvakkaten tahdit veya menetmek hakkım d a mahfuz tutar
l a r Şu k a d a r k i b u m e n ve tahditlerin tabiiyet bakımından b i r f a r k gö
zetmeksizin bütün diğer Devletlerin n a k i l vasıtalarına t a t b i k i şarttır
c ) A k i t Devletlerden her b i r i , y u k a r d a (a) v e (b) bentlerinde y a 
zılı mıntakalara g i r e n herhangi b i r n a k i l vasıtasını, m ü m k ü n olan en kısa
bir z a m a n içinde ülkesi dâhilinde göstereceği b i r hava limanına inmeğe
davet edebilir
M A D D E _ 10
Gümrüklü h a v a limanlarına iniş
B u konvansiyon ahkâmına veya hususi b i r salahiyete müsteniden
h a v a n a k i l vasıtalarının âkit Devletlerin ülkesi üzerinden durmadan ge
çebilecekleri haller müstesna, Âkit Devletlerden b i r i n i n ülkesine g i r e n nak i l vasıtaları, o Devletin nizamları icabettirdiği takdirde, gümrük ve d i 
ğer muayenelerin yapılabilmesi için o Devlet tarafından tâyin olunacak
b i r h a v a limanına inmeye mecburdurlar Âkit Devletlerden b i r i n i n ülke
sinden ayrılan n a k i l vasıtasının d a <bu şekilde tâyin edilmiş gümrüklü
bir hava Umanından hareket etmesi lâzımdır B u suretle tâyin olunan
bütün h a v a limanlarına a i t tafsilâtın o Devlet tarafından neşri ve diğer
bütün Âkit Devletlere tebliğ edilmek üzere b u konvansiyonun I I n c i kısmında kurulmuş bulunan beynelmilel s i v i l havacılık teşkilâtına b i l d i r i l 
mesi lazımdır

M A D D E _ 11
H a v a nizamlarının t a t b i k k a b i l i y e t i
B u konvansiyon ahkâmına halel gelmemek şartiyle, Âkit Devletler
den birinin beynelmilel hava seyrüseferinde çalışan n a k i l vasıtaları
nın o Devletin ülkesine g i r i p çıkmasına veya ülkesi dâhilinde bulunduğu
müddetçe böyle b i r n a k i l vasıtasının işlemesi v e seyrüseferine mütaallik
(kanun ve nizamları tabiiyet farkı gözetmeksizin bütün Âkit Devletlerin
h a v a n a k i l vasıtalarına t a t b i k olunacak ve mezkûr h a v a n a k i l vasıtaları
tarafından giriş ve çıkışta v e o memleketin ülkesi üzerinde bulunduğu
müddet zarfında b u kavanın ve n i z a m a t a riayet edilecektir.
M A D D E _ 12
Uçuş kaideleri
Âkit Devletlerden h e r b i r i , ülkesi üzerinden uçan v e y a ülkesi dâhilinde manevra yapan h e r n a k i l vasıtasiyle, nerde bulunursa bulunsun
kendi tâbiiyet işaretini taşıyan h e r n a k i l vasıtasının, h a v a n a k i l vasıtalarının uçuş ve manevralarına mütaallik olup o r a d a yürürlükte bulu
nan kaide v e n i z a m l a r a riayet edeceğini teminat altına alacak tedbirler
ittihazını taahhüt eder Âkit Devletlerden h e r (biri b u husustaki nizam
larını z a m a n z a m a n b u konvansiyona müsteniden vazolunacak n i z a m l a r a m ü m k ü n olduğu k a d a r benzetmeyi taahhüt eder Âkit Devletlerden
her b i r i t a t b i k i icabeden n i z a m l a r a r i a y e t etmiyen şahısları cezalandırmayı taahhüt eder
M A D D E — 13
Giriş
Âkit Devletlerin, girişe gümrükten çıkışa, muhacerete, pasaporta,
gümrüğe v e k a r a n t i n a y a taallûk eden n i z a m l a r gibi yolcu, mürettebat
ve yükün ülkesi dâhiline girmesi v e ülkesinden çıkması hususlarına müt a a l l i k k a n u n v e nizamları Ülkeye giriş veya ülkeden çıkışta v e y a ülkede
bulundukları sırada o y o l c u ; mürettebat ve yük hakkında t a t b i k olunur
M A D D E _ 14
Hastalıkların s i r a y e t i n i önlemek
Âkit Devletlerden h e r b i r i kolera, salgın halinde tifüs, çiçek, sarı
humma, veba
v e Âkit Devletlerin z a m a n z a m a n t a s r i h i n i kararlaştı
racakları diğer sâri hastalıkların h a v a seyrüseferi y o l u y l a yayılmasını
önlemek için müessir tedbirler almayı taahhüt eder ve b u m a k s a t l a Âkft
Devletler h a v a n a k i l vasıtalarına k a b i l i t a t b i k olan sıhhi tedbirlere müt a a l l i k beynelmilel n i z a m l a r a alâkalı m a k a m l a r l a sıkı istişarede b u l u n u r l a r B u g i b i istişareler b u m e v z u a mütaallik o l m a k üzere mevcut olup
Âkit Devletlerin de i m z a etmiş bulunabilecek! eri beynelmilel konvansiyonların tatbikına engel teşkil etmez
M A D D E _ 15
H a v a limanı harçları v e benzer harçlar
Âkit Devletlerden birine a i t olup millî n a k i l vasıtalarının İstifadesi
için umuma açılmış bulunan h a v a limanlarının, 68 i n c i madde hükümleri
m a h f u z k a l m a k üzere, diğer bütün Âkit D e v l e t l e r i n n a k i l vasıtalarına
aynı şartlar altında açık bulundurulması mecburidir Aynı müsavi şartlar
bütün Âkit Devletlerin n a k i l vasıtalarının, radyo ve meteorolojik servis
ler de dâhil h a v a seyrüseferinin emniyeti ve süratle cereyanı bakımın
dan umumun istifadesine tahsis edilmiş bulunan h e r türlü h a v a seyrüse
f e r i kolaylıklardan i s t i f a d e etmeleri hususunda d a tatbik olunur
B u g i b i h a v a limanları v e h a v a seyrüsefer tesisatından diğer Âkit
Devletlere a i t n a k i l vasıtalarınım istifadesi mukabilinde alınabilecek veya
alınmasına müsaade edilebilecek, olan harçlar
a) T a r i f e l i beynelmilel servislerde çalışmıyan h a v a n a k i l vasıtaları
için, müşabih işletmelerde çalışan aynı sınıftaki m i l l i h a v a n a k i l vasıtaları tarafından ödenen, harçlardan,
b) T a r i f e l i beynelmilel servislerde çalışan h a v a -nakil vasıtaları için,
müşabih beynelmilel h a v a servislerinde çalışan millî h a v a n a k i l vasıta
ları tarafından ödenen harçlardan f a z l a olamaz
Bütün b u g i b i harçların neşir ve beynelmilel s i v i lhavacılıkteşkilâ
tına tebliğ edilmeleri lâzımdır Şu k a d a r k i alâkalı Âkit Devletlerden birinin talebi halinde hava limanları ve diğer kolaylıklardan istifade İçin
alınan harçlar konsey tarafından gözden geçirilir v e konsey, alâkalı Dev
let veya Devletler tarafından nazarı i t i b a r a alınmak üzere bu husustaki
raporunu tavsiyeleriyle b i r l i k t e onlara bildirir Âkit Devletlerden hiç b i r i
sırf diğer Âkit Devletlerden birine ait b i r n a k i l vasıtasının v e y a onda bu
lunan şahıslar veya eşyanın transit olarak kendi ülkesinden geçiş veya ülkeye giriş veya çıkışı üzerinden ücret, resim v e y a h e r h a n g i bîr harç a l a maz.
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M A D D E _ 16

Hava nakil vasıtasının aranması
Akit Devletlerin salahiyetli makamları haddinden fazla gecikmeye
sebebiyet vermeksizin diğer Akit Devletlerin hava nakil vasıtalarını muvasalat veya hareketlerinde aramak ve bu konvansiyonda tarif olunan
diğer vesikaları muayene etmek hakkını haizdirler
Fasıl: III
Bava nakilvasitasınıntâbiiyeti
M A D D E _ 17
Hava nakil vasıtalarının tabiiyeti
Hava nakdi vasıtaları tescil edildiği Devletin tâbiiyetini haizdir

den uçan hava nakil vasıtaları muvakkat olarak gümrük resimlerine tabi
tutulmıyacaktır Âkit Devletlerden birine ait bir hava nakdi vasıtasının diğer bir Akit Devlete ait bir ülkeye muvasalatında nakil vasıtasında bulunup
o Devletin ülkesini terkederken de nakil vasıtasında kalan akaryakıt, yağ,
yedek parçalar, mûtat ekipman ve komanya gümrük resimlerinden, muayene harçlarından ve bunlara benzer milli ve mahallî resim ve masraflardan muaftır B u istisna boşaltılan miktar ve maddelere kabili tatbik de
ğildir, meğer k i o Devletin gümrük nizamları bunların gümrük muhafazası
altında bulundurulmasını âmir olsun.
b) Beynelmilel haya seyrüseferine iştirak eden Âkit Devletlerden
birinin hava nakil vasıtasına takılmak veya o nakil vasıtasında kullanılmak üzere diğer bir Âkit Devlet ülkesine sokulan yedek parçalarla ekip
man gümrük resimlerinden muaf olacaklar, alâkalı Devletin bu malzemenin gümrük muhafaza ve kontrolü altında bulundurulmasını âmir olan
nizamları mahfuzdur

M A D D E _ 18
Çifte tescil
Bir hava nakil vasıtasının birden ziyade Devlete tescili muteber de
ğildir, fakat tescilin bir Devletten diğerine nakli caizdir
M A D D E _ 19
Tescilin tabi olduğu millî kanunlar
Bir nakil vasıtasının Âkit Devletlerden her hangi birinde tescili veya sicil kayıtlarının nakli o Devletin kanun ve nizamlarına uygun olarak
cereyan eder
M A D D E _ 20

M A D D E — 25
Tehlike içinde bulunan hava nakil vasıtası
Âkit Devletlerden her biri ülkesi dahilinde olup tehlike İçinde bulunan hava nakil vasıtasına karşı kabil olan bütün yardım tedbirlerini almayı ve kendi makamları murakabesi mahfuz kalmak şartiyle, nakil vasıtasının maliklerine veya sicilinde kayıtlı bulunduğu Devletin makamlarına
halin icaplarına göre lüzumlu görülecek bu gibi yardım tedbirlerini almak
müsaadesini vermeyi taahhüt ederler Akit Devletlerden her biri kaybolan
bir haya nakil vasıtasını arayacağı zaman bu konvansiyon mucibince za
man zaman tavsiye edilmesi muhtemel olan koordine edilmiş tedbirleri
tatbik edecektir

İşaretlerin vaz'ı
M A D D E — 26
Beynelmilel hava seyrüseferine iştirak eden her hava nakil vasıtası
kendi tabiiyet ve tescili işaretlerini taşımak mecburiyetindedir
M A D D E _ 21
Tescilin ihbarı
Akit Devletlerden her biri, talep üzerine diğer Âkit Devletlerden
her hangi birine veya Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtına o Devlette
tescil edilmiş bulunan muayyen her hangi bir hava nakil vasıtasının tes
cili ve mülkiyeti hakkında malûmat vermeyi taahhüt eder Bundan baş
ka Âkit Devletlerden her biri Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtının va
zedebileceği esaslar dairesinde bu teşkilâta raporlar vermeye ve o Dev
lette tescil edilmiş bulunan beynetmîlel hava seyrüseferinde işlemesi mû
tat olan hava nakil vasıtalarının mülkiyeti ve kontrolü hakkında elde
edilebilen hususları bildirmeğe mecburdur Beynelmilel Sivil Havacılık
Teşkilâtı, bu suretle elde ettiği malûmatı, talepleri üzerine diğer Âkit
Devletlere de bildirmeğe mecburdur
Fasıl: I V
Hava seyrüseferinikolaylaştırıcıtedbirler
M A D D E _ 22
Formalitelerin kolaylaştırılması
Âkit Devletlerden her biri, Âkit Devletlerin ülkeleri İrasında bava
nakil vasıtasiyle yapılan seyrüseferleri kolaylaştırmak ve hususiyle mu
haceret, karantina, gümrük ve memleketten çıkış işlerine mütaallik kanunların tatbikında hava nakil vasıtasının mürettebatın, yolcuların ve
yükün lüzumsuz yere gecikmelerine mâni olmak -üzere hususi nizamnameler çıkarmak suretiyle veya başka her hangi bir suretle kabili tatbik
bütün tedbirleri almayı kabul ederler.
M A D D E _ 23
G ü m r ü k ve muhaceret usulleri
Akit Devletlerden her biri lüzum gördüğü takdirde beynelmilel ha
va seyrüseferine mütaallik ve bu konvansiyon mucibince zaman zaman
tesis veya tavsiye olunması muhtemel bulunan tatbikata uygun olmak
üzere gümrük ve muhaceret usulleri tesisini taahhüt eder B u konvansiyonun hiç bir h ü k m ü gümrükten serbest hava limanları tesisine mâni
değildir
M A D D E — 24
G ü m r ü k resimleri
a) O Devletin gümrük, nizamatı mahfuz katmak şartiyle bu Âkit
Devletlerden birinin ülkesi dâhiline, ülkesinden harice veya ülkesi üzerin-

Kazaların tahkiki
Akit Devletlerden birine alt bir hava nakil vasıtasının diğer bir Akit
Devletin ülkesinde kazaya uğraması ve bu kazanın ölüm veya ağır yaralanma İle neticelenmesi veya hava nakil vasıtasında veya hava seyrüseferi Kolaylıklarında ehemmiyetli teknik arızaların mevcudiyetine delâ
let etmesi halindekazanınülkesi dahilinde vukua geldiği Devlet, kanunları
müsaade ettiği nispette, beynelmilel sivil havacılık teşkilâtınca tavsiye
muhtemel olan usullere uygun olarak kazanın tahkikatına girişecektir Hava n a k i l vasıtasının sicilinde kayıtlı bulunduğu Devlete tahkikat esnasında hazır bulunmak üzere bir müşahit tayin etmek imkanı verilmesi ve
tahkikatı yapan Devlet tahkikat hakkındaki rapor ve elde edilen neticeleri o Devlete bildirmelidir.
M A D D E — 27
İhtira beratı iddialarından mütevellit hacizden muafiyet
a) Akit Devletlerden birine ait olup beynelmilel hava seyrüseferinde
işliyen havan a k i lvasıtalarının diğer bir Âkit Devletin ülkesine müsaade
ile girmesi veya müsaade 11e ve gerek iniş yaparak gerek yapmıyarak
transit geçmesi esnasında, havan a k i lvasıtasının sureti inşası, makineleri,
aksamı, teferruatı veya işleme tarzına mütaallik olup ülkesine girilen Devlet tarafından İta veya tescil edilmesi her hangi bir ihtira beratına veyahut nakil vasıtasının plân veya modeline mütedair bir hakkı imtiyaza
riayetsizlik iddialariyle mezkûr Devlet veya o Devletin eşhasından biri
tarafından hava nakil vasıtasının hacmi, yolundan alakonulması veyahut
sahibi veya işleticisi aleyhine dâva ikamesi veya her hangi bir suretle
müdahale olunması caiz olmadığı gibi hava nakil vasıtasının girdiği Devlet İçinde hava n a k i l vasıtasının yukarda mevzuubahis hacizden muafiyetine mütaallik olarak hiçbir suretle emniyet akçesi depozito edilmesi talep
olunmıyacağı da tabiidir
b) İşbu maddenin (a) bendinin ahkâmı aynı zamanda hava nakil
vasıtası İçin yedek aksam ve yedek malzemenin depolarda bulundurulma
sına ve bir Âkit Devlet hava nakil vasıtasının diğer bir Âkit Devlet ülke
sinde tamiri esnasında bu yedek aksam ve malzemenin kullanılmasına ve
yerleştirilmesine de şâmil olacaktır Şu kadar ki, ihtira beratına tabi olup
bu şekilde depolarda bulundurulan bu kabil aksam ve malzemenin hava
nakil vasıtasının girdiği Devlet hudutları içinde satış veya tevzü veya
ticaret maksadİyle ihracı caiz değildir
c) işbu maddenin bahşettiği menafiden ancak işbu anlaşmayı imzalamış olduktan maada (1) sınai mülkiyetin himayesi beynelmilel konvansiyonuna ve bunun tadilâtına iştirak etmiş olan veya (2) İşbu konvansi
yonu akdeden diğer Devletlerin tebaasının ihtiralarını tanımak ve bunları
layıkiyle himaye etmek zımnında ihtira, kanunları vazetmiş bulunan Devletler istifade edebilirler.
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M A D D E — 28
Hava seyrüsefer kolaylıkları ve standart sistemler
Akit Devletlerden her biri kabili tatbik buldukları nispette,
a) Beynelmilel hava seyrüseferini kolaylaştırmak üzere ve bu konvansiyonu mütaakıp zaman zaman tavsiye veya tesisi muhtemel olan
standart ve tatbikatta uygun olarak ülkesi dahilinde hava limanları, radyo
servisleri, meteorolojik servisler ve sair hava seyrüseferi kolaylıkları teminini,
b) B u konvansiyonu mütaakıp zaman zaman tavsiye veya tesisi
muhtemel olan muhabere usullerine, kodlara, İşaretlere, alâmetlere, ışık
ve sair işletme tatbikat ve kaidelere mutaallik standart sistemleri kabul
ve tatbik etmeyi;
c) B u konvansiyonu mütaakıp zaman zaman tavsiye veya tesisi
muhtemel olan standartlara uygun olarak hava harita ve plânlarının
neşrini temine matuf beynelmilel tedbirlere iştirak etmeyi, taahhüt eder
Fasıl : V
Hava nakil vasıtası bakımından İfası lazımgelen şartlar
M A D D E — 29
Nâkil vasıtasında taşınacak vesikalar
Akit Devletlerden birine alt olup beynelmilel seyrüsefere iştirak eden
her hava nakil vasıtasında bu konvansiyonda tarif edilen şartlara uygun
olarak aşağıdaki vesikaların bulunması lâzımdır
a) Tescil vesikası,
b) Havaya elverişlilik vesikası,
c) Mürettebattan her birinin lisansı;
d) Borda Jurnali,
e) Radyo tesisatı varsa, hava nakil vasıtası radyo İstasyonu lisansı,
f) Yolcu taşıyorsa, adlariyle bindikleri ve İnecekleri yerleri gösteren bir liste;
g) Y ü k taşıyorsa, bir manifesto ile yük hakkında tafsilâtı havi bir
beyanname
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diki için aranan şartların bir konvansiyon mucibince tesisi muhtemel olan
asgari standartlara müsavi olarak üstün olması lâzımdır.
M A D D E — 34
Borda Jurnali
Beynelmilel seyrüsefere İştirak eden her hava nakil vasıtası için bir
borda jurnali bulundurulacak ve bu jurnala hava nakil vasıtasına, mürettebatına alt tafsilâtla günlük hususiyetler bu konvansiyon mucibince
zaman zaman tarif olunması muhtemel bulunan şekilde kaydedilecektir
MADDE — 3 5
Y ü k tahditleri
a) Bir Devlet hususi surette müsaade etmiş olmadıkça o Devletin
ülkesine girerken veya ülkesi üstünden uçarken bir hava nakil vasıtasında harb cepanesi veya harb silâh ve vasıtaları bulundurulamaz, her Dev
let bu madde anlamında harb cepanesi ve harb silâh ve vasıtalarından
ne kasdettiğinl nizamnamelerle tesbit edecek fakat vahdeti temin etmiş
olmak için Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtınca zaman zaman yapılması muhtemel olan tavsiyeleri de nazarı itibara alacaktır.
b) Âkit Devletlerden herbirl, â m m e intizam ve emniyeti mulâhazalariyle ülkesi dâhilinde veya ülkesi üzerinden (a) bendinde tadat edilen mad
delerden başka maddelerin taşınmasını da tanzim veya menetmek hakkını
muhafaza ederler, şu kadar ki, beynelmilel seyrüsefere iştirak eden kendi
milli nakil vasıtalariyle aynı şekilde işliyen diğer Devletlerin nakil vasıta,
ları arasında hiç bir fark gözetilmiyeceği gibi hava nakil vasıtasının işle
tilmesi veya seyredebilmesi yahut personel veya yolcuların emniyeti bakımından zaruri olan aletlerin taşınması ve kullanılmasına mâni olabilecek
tahditler konması da caiz değildir
M A D D E — 36
Fotoğraf aletleri
Âkit Devletlerden herbiri kendi ülkesi Üzerinde hava nakil vasıtasında fotoğraf aletleri kullanılması keyfiyetini men veya tanzim edebilir.
Fasıl : V I

M A D D E — 30

Beynelmilel standartlar ve kabulü tavsiye olunan usuller (tatbikat)

Hava nakil vasıtası radyo tesisatı

M A D D E — 37

a) Akit Devletlerden birine alt bir hava nakil vasıtası tescil edilmlş bulunduğu Devletin salahiyetli makamları tarafından neşredici radyo
tesisatı kurabilip kullanabileceğine dair verilmiş bir lisansı haiz olmadıkça
diğer Âkit Devletlerin ülkesi dahilinde veya üstünde radyo tesisatı taşıyamaz. Ülkesi üzerinden uçulan Âkit Devletin ülkesi dâhilinde neşredicl radyo cihazlarının kullanılabilmesi o Devlet tarafından vazolunan nizamlara
tabidir.
b) Neşredicl radyo cihazları ancak hava nakil vasıtasının sicilinde
kayıtlı bulunduğu Devletin salahiyetli makamları tarafından bu maksatla verilmiş hususi bir lisansı haiz olan uçucu mürettebat tarafından
kullanılabilir
M A D D E — 81
Havaya elverişlilik vesikaları
Beynelmilel seyrüsefere iştirak eden her hava nakil vasıtasında, sicillinde kayıttı bulunduğu Devlet tarafından verilmiş veya h ü k m ü tasdik
edilmiş bir havaya elverişlilik vesikası bulunması zaruridir
M A D D E — 32
Personel lisansları
a) Beynelmilel seyrüsefere İştirak eden bir hava nakil vasıtasının
pilotu ile işletmeye iştirak eden mürettebattan her birinin, nakil vasıtasının tescil edilmiş bulunduğu Devlet tarafından verilmiş veya h ü k m ü tasdik edilmiş ehliyetname ve lisansları bulunması zaruridir.
b) Âkit Devletlerden her biri kendi tebaalarına diğer Âkit Devletler
tarafından verilmiş ehliyetname ve lisansları, kendi ülkesi üzerindeki
uçuşlar için tanımamak hakkını mahfuz tutar
M A D D E — 33
Vesika ve lisansların tanınması
Nakil vasıtasının tescil edilmiş bulunduğu Devlet tarafından verilmiş
veya h ü k m ü tasdik edilmiş bulunan havaya elverişlilik vesikalarlyle ehliyetname ve lisansları diğer Âkit Devletler de muteber olarak tanırlar; şu
şartla ki, bu gibi vesika ve Lisansların verilmesi veya hükümlerinin tas-

Beynelmilel standart ve usullerin kabulü
Âkit Devletlerden herbirl hava nakil vasıtasına, personele havayol
larına ve yardımcı servislere mütaallik olup tevhit etmeleri halinde hava
seyrüseferini kolaylaştıracak ve ıslah edecek olan bütün hususlara ait
nizamlarda, standartlarda, usullerde ve teşkilâtta m ü m k ü n olan âzami vahdeti temin etmek üzere teşrikimesai etmeyi taahhüt eder.
Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı bu maksatla lüzum oldukça
zaman zaman aşağıdaki mevzulara mütaallik olmak üzere beynelmilel
standartlar kabul ve tadil ve tatbikat ve usuller tavsiye edecektir.
a) Ter işaretleri de dâhil olmak üzere muhabere sistemleri ve hava
seyrüseferi yardımcı tesisatı;
b) Hava limanlan ve pist hususiyetleri;
c) Uçuş kaideleri ve hava seyrüseferi kontrol usulleri;
d) İşletme personeli ve teknisyen personele ait lisanslar;
e) Hava nakil vasıtalarının havaya elverişliliği;
f) Hava nakil vasıtalarının tescil ve alâmeti farikaları;
g) Meteorolojik malûmatın toplanması ve teatisi;
h) Borda defterleri;
i) Hava harita ve plânlan;
j) G ü m r ü k ve muhaceret usulleri,
k) Tehlikede bulunan hava nakil vasıtaları ve kazaların tahkiki;
Bundan başka hava seyrüseferinin emniyet, intizam ve kifayetle cereyan edebilmesiyle ilgili olup zaman, zaman lüzumlu görülen diğer bütün
meseleler.
M A D D E — 38
Beynelmilel standart ve usullerden inhiraf
Bu gibi beynelmilel standart veya usulleri bütün bakımlardan tatbik
edemiyen veya tadile rağmen kendi nizam ve tatbikatiyle herhangi bir
beynelmilel standart veya usul arasında tam mutabakat teminine i m k â n
bulamıyan yahut beynelmilel bir standart tarafından tesis edilmiş nizam
veya tatbikattan her hangi bir hususta ayrılan nizam veya tatbikat kabu
lüne lüzum gören her hangi bir Devlet Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtını derhal beynelmilel standartça tesis edilmiş olan tatbikatla kendi tatbikatı arasındaki farkı bildirecektir. Beynelmilel standartlarailâveleryapıl-
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ması halinde aynı İlaveyi kendi nizam ve tatbikatında kabul etmiyen Dev- i
let beynelmilel standarda yapılan ilâveden İtibaren 60 gün içinde konseyi
bundan haberdar etmek veya İttihaz etmek istediği hattı bereketi konseye
bildirmek mecburiyetindedir Böyle bir vaziyette konsey derhal diğer Akit
Devletlere beynelmilel bir standardın bir veya birden çok (specification)
ları ile o Devletin alâkalı milli tatbikatı arasında mevcut farkı bildirecektir
M A D D E — 39
Vesika ve lisanslar
a) Mevcut beynelmilel havaya elverişlilik veya performans stan
dardına tabi olan bir hava nakil vasıtası veya bunun bir kısmı vesikasını
aldığı sarada her hangi bir bakımdan bu standarda tevafuk etmezse vesi
kası üzerine veya vesikaya İlâve edilecek bir ek üzerine tevafuk etmediği
hususlar hakkında tam ve tadadi olarak şerh verilir.
b) Elinde o sınıf lisans vesikası hakkında mevcut beynelmilel stan
dart ile tesbit olunan şartlara tevafuk etmiyen bir lisans bulunan her şah
sın lisansı üzerine veya lisansına ilâve olunacak ek üzerine şartlara tevafuk etmediği hususlar hakkında tam ve tadadi olarak şerh verilir

Sayfa:

8865

d) Dünya halkının emin, muntazam, kifayetli ve İktisadi hava m ü n a kalâtına olan İhtiyaçlarını hazırlamak;
e) Makul olmıyan rakabetin iktisadi bakımdan sebebiyet vereceği
israfı önlemek;
f) Akit Devletlerin haklarına tam olarak riayet edilmesini ve Âkit
Devletlerden her birine beynelmilel hava hatları işletmek hususunda bir
imkân temin etmek;
g) Âkit Devletler arasında hiç bir fark gözetmemek,
h) Beynelmilel hava seyrüseferinde uçuş emniyetini teminat altına
almak;
1) Umumi olarak Beynelmilel S i v i l Havacılığa ait bütün meselelerin
inkişafını temin etmek.
M A D D E — 45
Daimi makar

M A D D E — 40

Teşkilâtın daimi m a k a r r ı Şikago'da 7 Ocak 1944 te imzalanan Beynelmilel Sivil Havacılık Muvakkat Anlaşmasiyle İhdas edilmiş bulunan
muvakkat Beynelmilel S i v i l Havacılık Teşkilâtının muvakkat assambleslnln yapacağı son toplantıda tâyin edilecek olan yerdir Konseyin kararı
üzerine makar muvakkat bir zaman için başka bir yere de naklolunabilir

Şerh verilmiş vesika ve lisansların h ü k m ü

M A D D E — 46

Ülkesine girilen Devlet veya Devletler müsaade etmiş olmadıkça, bu
suretle şerh verilmiş vesika veya lisansı bulunan hiçbir nakil vasıtası
veya personel beynelmilel hava seyrüseferine iştirak edemezler
Böyle bir hava nakil vasıtasının veya vesikaya tabi parçanın ilk defa
olarak vesikayı vermiş olan Devletten başka bir Devlette tescil veya istimali hava nakil vasıtasının veya parçanın ithal edildiği Devletin mesuli
yeti altında cereyan edecektir

Assamblenin ilk toplantısı
Assamblenin ilk İçtimai, muvakkat konseyin tâyin edeceği tarih ve
mahalde vuku bulmak üzere, konvansiyonun meriyete girmesinin akabin
de yukarda mezkûr muvakkat teşkilâtın muvakkat konseyi tararından
toplandırılacaktır.
M A D D E — 47

M A D D E — 41

Hukuki ehliyet

Mevcut havaya elverişlilik standartlarının tanınması

Teşkilât Âkit Devletlerden herbirinin ülkesinde, vazifelerinin İfası
için zaruri olan hukuki ehliyeti haiz olacaktır. Alakalı Devletlerin esas
teşkilâtları ve kanunlariyle kabili telif olduğu takdirde teşkilâta tam hu
kuki şahsiyet tanınacaktır.

Havaya elverişlilik vesikası talebi zımnında modelleri salâhiyettar
dahili makamata tevdi edilmiş bulunan haya nakil vasıtaları ile hava nakil
vasıtaları malzemesi, işbu tevdi keyfiyeti bu kalbil malzemeye mütaalllk
beynelmilel havaya elverişlilik standartlarının kabulü tarihinden itibaren
üç senelik bir müddetin hululünden evvel vukubulduğu ahvalde işbu fasim hükümlerine tabi değildir

Fasıl : ,VIII
Assamble

M A D D E — 42

M A D D E — 48

Personelin ehliyetine müteallik mevcut standartların tanınması
Ehliyetnameleri bu kabil personelin ehliyetine mütaalllk beynelmilel
bir standardın ilk kabulünden itibaren bir senelik müddetin hululünden
evvel ilk defa olarak verilen personel işbu faslın hükümlerine tabi değildir; ve ancak mezkûr standardın kabulü tarihinden itibaren beş sene sonra
ehliyetnameleri muteber kalan bütün personel her halükârda işbu faslın
hükümlerine tabidirler

Assamblenin toplantıları ve rey
a) Assamble her sene toplanacak ve konsey tarafından münasip zaman ve yerde toplantıya çağırılacaktır Konseyin daveti veya on aza Dev
letin Umumi Katipliğe hitaben vâki müracaatları üzerine herhangi bir
zamanda fevkalâde toplantılar da yapılabilecektir

ÎKÎNCİ KISIM
B E Y N E L M İ L E L SİVİL H A V A C I L I K T E Ş K İ L A T I
Fasıl : VIII

b) Âkit Devletlerden her biri toplantılarda temsil edilmek hususunda
müsavi hak sahipleriolduklarıgibi her biri bir rey hakkına maliktir. Akit
Devletleri temsil eden delegeleretoplantılaraiştirak etmekle beraber rey
hakkını haiz olmıyan teknik müşavirler muavenet edebilir
c) Assamblenin toplanabilmesi için Akit Devletlerin ekseriyetinin
huzuru şarttır B u konvansiyonda hilafı tasrih edilmiş olmadıkça assamblenin kararları reylerin ekseriyetiyle Verilir

Teşkilat

M A D D E _ 49

M A D D E — 43

Assamblenin vazife ve salâhiyetleri

Adı ve tarzı teşekkülü
Bu konvansiyon tarafından, Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilatı
adı altında bir teşkilât kurulmuştur B u teşkilât bir assamble, bir konsey
ve lüzumu kadar diğer uzuvlardan mürekkeptir
M A D D E — 44
Mevzuu
Teşkilâtın hedef ve mevzuları beynelmilel hava seyrüseferi prensip
ve tekniğini inkişaf ettirmek ve beynelmilel hava nakliyatının İnkişafını
takviye etmekdir
a) Bütün dünyada beynelmilel sivil havacılığın emniyet ve nizamla
gelişmesini temin etmek;
b) Sulhperverane maksatlar için hava n a k i l vasıtaları çizilmesini
ve işletilmesini teşvik etmek;
c) Beynelmilel sivil havacılık için havayolları, hava limanları ve ha
va seyrüseferi kolaylıklarının İnkişafını teşvik etmek;

Assamblenin vazife ve salahiyetleri şunlardır
a) Hertoplantıdakendisine bir reis ve diğer memurlarını seçmek,
b) I X uncu fasıl hükümleri dairesinde konseyde temsil edilecek olan
Akit Devletleri seçmek;
c) Konsey tarafından Verilen raporları tetkik ve tatbik ve konsey
tarafından kendisine havale edilen meselelerde karar ittihaz etmek,
4) Kendi usul ve kaidelerini tâyin ve lüzumlu veya faydalı addedeceği tâli komisyonları tesis etmek,
e) XIIncifasıl hükümleri dairesinde senelik bütçeyi tesbit ve teşkilatın malî ihtiyaçlarını tâyin etmek,
f) Masrafları gözden geçirmek ve teşkilâtın hesaplarım tasdik
etmek,
g) Konseye, tali komisyonlara veya diğer herhangi bir teşekküle fa
aliyeti sahası dahilindeki bir işi havale etmek,
h) Teşkilâtın vazifelerinin ifası için zaruri veya faydalı olan salâhi
yetlerle konseyi teffiz etmek veya but e m s i lsalâhiyetini heran fek veya
tadil etmek;
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1) XIII uncü fasıl ahkâmını "icra etmek;
J) Bu konvansiyon ahkâmının tadili ve ilâveler yapılması hususundaki teklifleri mütalâa ettikten sonra tasvip ederse X X inci fasıl ahkâmı
dairesinde A k i t Devletlere tavsiye etmek,
k ) Teşkilâtın faaliyet sahasına dâhil olup sarahaten konseye havale
edilmemiş bulunan (bütün meselelerle meşgul olmak

Fasd t IX
Konsey
M A D D E _ 50
Konseyin tarzı terekkübü ve sureti intihabı
A) Konsey Assambleye karşı mesul daimi bir teşekkül olup Assamble
tarafından seçilecek 21 Akit Devletten terekküp edecektir İntihap A s samblenin ilk toplantısında yapılacak ve her üç senede bir tekrar edile
cektir B u suretle seçilen konsey azaları mütaakıp intihaba kadar vazife
göreceklerdir
b) Konsey azalarını seçerken Assambla 1) hava nakliyatında başlıca ehemmiyeti haiz olan Devletlere 2) Diğer suretle dâhil olmayıp boy
nelmilel sivil hava seyrüseferleri teshilât teminine en büyük yardımda
bulunan Devletlere ve 3) başka suretle dâhil olmayıp intihaplariyle dünyanın belli başlı coğrafi sahalarının temsil edilmiş olmasını temin edecek
olan Devletlere temsil olunmak imkânını verecektir Konseyde vukua ge
lecek herhangi bir boşluk Assamble tarafından en kısa bir zamanda dol
durulur, konseye bu suretle intihap edilen herhangi bir Âkit Devlet selefi
nin geri kalan müddetince konseyde vazife görür
c) Âkit Devletlerin konseydeki mümessillerinin bir beynelmilel hava
servisinde çalışmasında fiilen iştiraki olmıyacagı gibi böyle bir serviste
malt alâkası da bulunmamalıdır
M A D D E _ 51
Konseyin reisi
Konsey 3 senelik bir müddet için kendi reisini seçer Reis yeniden
sevilebilir Reisin rey hakkı yoktur Konsey âzası arasından bir veya birden ziyade reis vekilleri seçer, bunlar fiilen riyaset makamım işgal ettik
leri müddetçe de rey haklarım muhafaza ederler Reisin konsey âzası ara
sından seçilmesi şart değildir, bununla beraber şayet mümessillerden biri
seçilirse yeri boşalmış sayılarak kendisinin temsil ettiği Devlet tarafından
yeniden doldurulabilecektir
Reisin vazifeleri şunlardır
a) Konseyin, Hava Nakliyatı Komitesi, ve Hava Seyrüsefer Komis
yonunun toplantılarım açmak,
b) Konseyin mümessili sıfatiyle hareket etmek, ve
c) Konsey tarafından kendisine tevdi olunan vazifeleri konsey na
mına i f a etmek
M A D D E _ 52

f) XII ve XV nci fasıllar ahkamına uygun olarak teşkilâtın maliye
sini idare etmek;
g) Konsey Reisinin ücretini tesbit ve tâyin etmek,
h) XI nci fasıl ahkâmına uygun olarak Umumi Kâtip adını alacak
olan bir icra memuru tâyin etmek ve lüzum görülecek diğer personelin
tâyini İçin tedbirler almak,
i) işletme masrafları baklandaki malûmat İle umum bütçelerden
hava yollarına yapılan nakdi yardımlar hakkındaki tafsilât da dâhil olduğu
halde hava seyrüseferinin inkişafı ve beynelmilel hava servislerinin işlemesine mütaallik malûmatı talep etmek, toplamak, tetkik ve neşretmek,
j) B u Konvansiyonun ihlaliyle konseyin tavsiye Ve kararlarına ria
yet edilmemesi halinde bunu Âkit Devlelere bildirmek,
k ) B u konvansiyonun ihlâl edildiğinin ihbarını mütaakıp Âkit Devletlerden birinin makul bir müddet içinde gereken tedbirleri almadığı takdirde Assambleye işbu konvansiyonun İhlâlini bildirmek
1) B u konvasiyonun XI inci faslının ahkâmı dairesinde beynelmilel
standartları ve tavsiye olunan usulleri kabul etmek
Bunları bukonvansiyona (birer lahika halinde ilâve etmek ve bu hattı
hareketinden Akit Devletleri haberdar kılmak,
m) Hava Seyrüsefer Komisyonunun lahikaların tadili hakkındaki
tavsiyelerini mütalâa ve XX inci fasıl ahkâmı dairesinde icabeden tedbir
leri almak,
n) Konvansiyona taallûk edip Âkit Devletlerden herhangi biri tara
fından kendisine tevdi olunan meseleleri mütalâa etmek
M A D D E _ 55
Konseyin ihtiyari vazifeleri
Konsey aşağıdaki hususları yapabilir
a) Lüzumu olan ve bittecrübe faydalı görülen hallerde mıntaka veya
sair esaslara müsteniden Tâli Hava Nakliyatı Komisyonları kurmak ve
bu Komisyonun hedeflerinin tahakkukunu kolaylaştırmak üzere kendilerinden istifade veya kendileriyle teşriki mesai edebilecek Devlet veya ha
vayolları grupları tâyin etmek,
b) Hava Seyrüseferi Komisyonuna, bu ^konvansiyonla tahmil olunan
vazifelere munzam olarak yeni vazife ve salâhiyetler tevdi ve bu salâhi
yetleri her zaman için ref veya tadil etmek,
c) Hava nakliyatı ve hava seyrüseferine mütaallik olup beynelmilel
ehemmiyeti haiz olan bütün meselelerin tetkikini idare etmek, bu tetkikatın neticelerini Âkit Devletlere bildirmek,
Âkit Devletler arasında hava nakliyatı ve hava sevrüseferi meselelerine mütaallik malûmatın teatisini teshil etmek,
d) Beynelmilel maliyet ve ana haltlarda beynelmilel hava servisleri
nin işletilmesi meseleleri de dâhil olduğu halde beynelmilel hava nakliyatının teşkilâtı ve işletilmesiyle alâkalı bütün meseleleri mütalâa etmek
ve assambleye buna alt projeleri sunmak,
e) A k i t Devletlerden herhangi birinin talebi üzerine beynelmilel hava seyrüseferisinin inkişafı üzerinde bertaraf edilmesi mümkün olan mâniler ihdas ettiği görülen herhangi bir vaziyeti tahkik etmek ve böyle bir tahkikattan sonra sayanı arzu bulacağı raporları neşretmek (tebliğ etmek),

Konseyde rey

Fasıl : X

Konsey kararlarını azasının ekseriyet reyile verir Konsey muayyen
bir mesele hakkında âzasından mürekkep bir komiteye temsil salâhiyeti
verebilir Alâkadar Âkit Devletler herhangi bir komiteye kararları aley
hine konseye müracaat edebilir

Hava Seyrüseferi

M A D D E _ 56
Komisyonun tâyini

M A D D E _ 53
Rey hakkı olmadan iştirak
Âkit Devletlerden her biri hususiyle kendi menafine dokunan meselelerde konsey ile komite ve komisyonlarının müzakerelerine rey hakkını
haiz olmaksızın iştirak edebilir Konsey azalarından hiç biri kendisinin
methaldar bulunduğu bir ihtilâfın konseyde müzakeresinde rey sahibi de
ğildir

Hava Seyrüseferi Komisyonu Âkit Devletler tarafından namzet ola
rak gösterilen şahıslar arasından Komisyonca seçilecek on i k i azadan terekküp eder B u kimselerin havacılık ilim ve tatbikatında elverişli evsaf
ve tecrübe sahibi olmaları lâzımdır Konsey bütün Akit Devletleri nam
zet göstermeye davet eder Hava Seyrüseferi Komisyonunun Reisi Konsey
tarafında tâyin olunur
M A D D E _ 57

M A D D E _ 54

Komisyon vazifeleri

Konseyin mecburi vazifeleri
Konsey aşağıdaki hususları yapmakla mükelleftir
a) Assambleye yıllık raporlar sunmak,
b) Assamblenin talimatını yerine getirmek ve bu konvansiyon tara
fından kendisine tahmil olunan Vazife ve mükellefiyetleri ifa etmek,
c) Kendi teşkilâtını ve usul ve nizamatını tâyin etmek,
d) Konsey âzası tarafından seçilip konseye karşı mesul olacak olan
bir Hava Nakliyatı Komitesinin vazifelerini tesbit ve tasrih etmek,
e) X uncu fasıl ahkâmı dairesinde bir Hava Seyrüsefer Komisyonu
teste etmek,

Komisyonu

leftir

Hava Seyrüsefer Komisyonu aşağıdaki hususları yapmakla mükel

a) B u Komisyon lahikalarında yapılacak tadilâtı mütalaa ve kabul
edilmek üzere konseye tavsiye etmek,
b) Arzu ettikleri takdirde Âkit Devletlerden herhangi birinin iştirak
edebileceği teknik tâli komisyonlar kurmak,
e) Hava seyrüsefernin inkişafı, bakımından lüzumlu ve faydalı bula
cağı bütün malûmatı toplaması ve Âkit Devletlere tevzii hususunda kon
seye tavsiyelerde bulunmak,
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anlaşmalara girişebildiği gibi, Assamblenin tasvibi ile, teşkilâtın mesaisini
kolaylaştıracak herhangi sair anlaşmalara da girişebilir

Personel
M A D D E _ 66
M A D D E _ 58
Sair anlaşmalara mütaallik vezaif
Personelin tâyini
Assamble tarafından vazolunacak bütün kaidelerle bu konvansiyon
ahkâmı mahfuz kalmak şartiyle konsey, teşkilâtın umumi katiple diğer
personelinin nasıl tâyin olunacakları, vazifelerinin nasıl nihayet bulacağı
hakkındaki usullerle salâhiyeti tâyin ve azaltma, ücret, tazminat ve Genel
Sekreterin hizmet şartlarını tesbit eder ve Âkit Devletlerden herhangi bi
rinin tebaasını tâyin veya hizmetlerinden İstifade edebilir
M A D D E _ 59
Personelin beynelmilel evsafı
Konseyin Reisi, Umumi Kâtibi ve diğer azalan uhdelerine düşen vezalfln ifası hususunda teşkilât dışındaki hiç bir makamdan talimat istemiyecek ve almıyacaktır Her Âkit Devlet, personelin uhdesine düşen vezaifin beynelmilel mahiyetine tamamiyle riayet etmeyi ve kendi tebaa
sından hiç bir kimse üzerinde vazifelerinin ifası hususunda tesir icra etmemeyi taahhüt eder.

a) Teşkilât, 7 Aralık 1944 de Şikago'da tanzim edilen Beynelmilel
Hava Servisleri Transit Anlaşması ile Beynelmilel Hava Nakliyatı Anlaşması tarafından kendisine tevdi edilen vazifeleri, mezkûr anlaşmalarda
tasrih olunan ahkâm ve şerait dâhilinde İfa eder.
b) Assamble ve konseyin 7 Aralık 1944 te Şikago'da tanzim edilen
Beynelmilel Hava Servisleri Transit Anlaşması veya Beynelmilel Hava
Nakliyatı Anlaşmasını kabul etmemiş bulunan azalan, kabul etmedikleri
anlaşmanın ahkâmına tevfikan Assamble veya konseye havale edilen mes
eleler üzerinde rey vermeye salâhiyettar değildirler
Ü Ç Ü N C Ü KISIM
B E Y N E L M İ L E L HAVA

NAKLİYATI

Fasıl: X I V
Malûmat ve raporlar

M A D D E _ 60

M A D D E _ 67

Personelin imtiyaz ve muafiyetleri

Raporların konsey nezdinde tescili

Âkit Devletlerden her biri, teşkilâtı esasiyesi müsaade ettiği nispette,
diğer beynelmilel teşkilâtın muadil personeline tanınan imtiyaz ve muafi
yetleri konsey reisine, Umumi Kâtibine ve teşkilâtın diğer azasına da tanımayı taahhüt eder Beynelmilel memurların muafiyet ve imtiyazlarına
mütaallik umumi beynelmilel bir anlaşmaya varıldığı takdirde, teşkilâtın
reisi, kâtibi umumisi ve sair personelinin muafiyet ve imtiyazları mezkûr
umumi beynelmilel anlaşmanın bahşedeceği muafiyet ve imtiyazlardan
ibaret olacaktır

Âkit Devletlerden herbiri kendi hava nakliyat şirketlerinin konsey
tarafından vazedilen evsafa göre hazırlanmış trafik raporları, masarif
istatistikleri ve diğer şeyler meyanında bütün hasılatı ve hasılat menabiini
gösteren malî raporları konsey nezdinde tescil etmesini taahhüt eyler

Fasıl: X I I
Mali hükümler
M A D D E _ 61
Masarifin taksimi ve bütçe
Konsey Assambleye senelik bütçeyi, senelik hesabatı ve bütün hasılat ve masarifata alt tahminleri arz eder Asamble münasip göreceği tadilâtı yaparak bütçeyi reye koyar ve X V inci fasıl mucibince Devletlerin
rızasiyle yapılan tahsilat müstesna, teşkilâtın masarifini zaman zaman
tesbit edeceği esaslar üzerinden Âkit Devletler arasında taksim eder
M A D D E _ 62
Rey hakkının taliki
Assamble teşkilâta karşı olan mali taahhütlerini makul bir müddet
zarfında yerine getirmeyen herhangi bir Âkit Devletin Assamble ve kon
seydeki rey hakkını italik edebilir
M A D D E _ 63

Fasıl: X V
Hava limanları ve sair hava seyrüsefer tesisatı
M A D D E _ 68
Havayollarının ve hava limanlarının tâyini
Akit Devletlerden her biri, İşbu konvansiyon hükümleri mahfuz kal
mak şartiyle, kendi ülkesi dâhilinde herhangi bir beynelmilel hava servi
sinin takip edeceği hava yolunu ve kullanabileceği hava limanlarım tâyin
edebilir
M A D D E _ 69
Hava seyrüsefer tesisatının ıslahı
Âkit Devletlerden birinin hava limanlarına veya, radyo ve meteoro
loji servisleri dâhil olmak üzere, sair hava seyrüsefer tesisatının beynel
milel hava servislerinin salim, muntazam, müessir ve ekonomik bir şekilde
işlemesi için makul derecede kâfi olmadığına konseycekanaathâsılolduğu
takdirde konsey doğrudan doğruya alâkadar olan Devletle ve münasebettar Devletlerle vaziyetin ıslahı için imkân bulmak maksadiyle istişare eder
ve bu maksatla tavsiyelerde bulunabilir B u tavsiyeleri yerine getirmiyen
bir Âkit Devlet İşbu Anlaşmanın hükümlerine riayetsizlikte bulunmuş
telâkki olunmıyacaktır

Murahhas heyetlerinin ve sair mümessillerinin masarifi

M A D D E _ 70

Her Âkit Devlet Assamble nezdindeki murahhas heyetinin masarifini,
konseyde vazife görmeğe tâyin ettiği herhangi bir kimsenin ve teşkilâtın
tâli komite veya komisyonlarındaki namzet veya mümessillerinin ücret,
harcırah ve sair masarifini deruhte eder

69 uncu maddenin ahkâmı dairesinde tahaddüs eden ahvalde bir Âkit
Devlet mezkûr tavsiyelerin tatbiki zumunda konsey ile bir anlaşma akdedebilir

Fasıl: XIII
Sair beynelmilel anlaşmalar
M A D D E _ 64

Hava seyrüsefer tesisatının masraflarının karşılanması

Devlet, böyle bir anlaşmanın tazammun ettiği masrafların hepsini
karşılamak şıkkını tercih edebilir Devlet bu şıkkı tercih etmediği takdir
de konsey, Devletin müracaatı üzerine, masrafların hepsini veya bir kısımını karşılamağa muvafakat edebilir

Emniyet anlaşmaları

M A D D E _ 71

Teşkilât, salâhiyeti dâhilinde buulnan ve dünya emniyetini doğrudan
doğruya alâkadar eden havacılık meseleleri İçin, Assamblenin reyi ile, dün
ya milletleri tarafından sumun İdamesi maksadiyle tesis edilmiş olan her
hangi bir umumi teşkilâta lâzrmgelen anlaşmalara girişebilir

Tesisatın konsey tarafından temini ve bakımı

M A D D E _ 65
Sair beynelmilel teşekküllerle anlaşmalar
Konsey, umuma alt servislerin muhafazası ve personele mütaallik
umumu alâkadar eden tedbirler zımnında sair beynelmilel teşekküllerle

Bir Âkit Devletin müracaatı üzerine konsey diğer Âkit Devletlerin
beynelmilel hava servislerinin salim, muntazam, müessir ve ekonomik bir
şekilde işlemesi için mezkûr Devletin ülkesi içinde lüzumlu olan hava li
manlarının ve radyo ve meteoroloji servisleri dâhil olmak üzere, sair hava
seyrüsefer tesisatının bir kısmını veya hepsini temin etmeğe memurlarını
tâyin eylemeğe ve bakımını ve idaresini eline almağa muvafakat edebilir,
temin ettiği tesisatın kullanılması. için muhik ve makul harçlar tesbit
edebilir,
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MADE _ 79

MADDE _ 72
Arazinin istimlâk ve istimali
Âkit bir Devletin müracaatı neticesinde masrafları tamamen veya
kısmen Konsey tarafından deruhte edilen tesisat için arazi lâzım olduğu
ahvalde mezkûr Devlet ya arzu ettiği takdirde mülkiyetini nefsine muha
faza etmek suretiyle, araziyi kendisi temin veyahut arazinin muhik ve
makul şartlar dâhilinde ve alâkadar Devletin kanunlarına tevfikan Konsey
tarafından kullanılmasını teshil eder
MADDE _ 73
Tahsisatın sarf ve cibayetı
Konsey, XII ncı madde mucibince Assamble tarafından emrine ama
de kılınan tahsisat hudutları dahilinde işbu faslın istilzam ettiği âdı sar
fiyatı teşkilâtın umumi sermayesinden ödeyebilir. Konsey işbu fasıl
mucibince yapılan sarfiyatın istilzam ettiği resulmalı, hava nakliyat
şirketleri tesisatından istifa eden Devletlerarasında kendi muvafakatlariyle ve evvelce tesbıt edilmiş nispetler dahilinde taksim etmek suretiyle
makul bir müddet zarfında cıbayet eder Bundan mâada Konsey lüzum
lu olan her hangi mutedavıl sermayeyi buna muvafakat eden Devletler
den cıbayet edebilir
MADDE _ 74
Teknik yardım ve varidatın istimali
Konseyin, Âkıd Devletlerden birine müracaatı uzerme para avans
vermiş veyahut hava limanları veya sair tesisatı tamamen ve kısmen
temin etmiş olduğu ahvalde buna mütaailik anlaşma, alâkadar devletin
muvafakatiyle, hava limanları ve sair tesisatın İdare ve işletilmesinde
teknik yardımlarda bulunulmasına mütedair ve mezkûr hava limanları
ve sair tesisatın işlemesinden cıbayet olunan varidattan hava limanları
ve sair tesisatın işleme masraflarının ve faiz ve amortisman bedellerinin
ödenmesine mütaailik hükümleri ihtiva edebilir

işletme teşekküllerine iştirak
Bir Devlet gerek hükümeti gerek hükümetinin tâyin ettiği bir hava*
nakliyat şirketi veya şirketleri vasıtasiyle müşterek işletme teşekkülle
rine veya birleştirme anlaşmalarına iştirak edebilir Mezkûr şirketler,
münhasıran alâkadar Devletin takdirine gore, gerek tamamen gerek kıs-*
men Devlet sermayesi ile ve gerek hususi sermaye ile müteşekkil ata
bilirler

DÖRDÜNCÜ KISIM
NİHAİ HÜKÜMLER
Fasıl : XVII
Sair Havacılık

Mukavele ve

Anlaşmaları

MADDE _ 80
Paris ve Havana Konvansiyonlan
Âkit Devletlerden herbiri gerek 13 Ekim 1919 da Paris'te imzalanan
hava seyrüseferinin tanzimine mütaailik Anlaşmaya ve gerek 20 Şubat
1928 de Havana'da imzalanan ticari havacılık Anlaşmasına vaziulimza
bulunduğu takdirde işbu Anlaşmanın mevkii meriyete girmesinin hemen
akabinde, bunların feshini ihbar etmeyi taahhüt eyler Âkit DevlgüSf
arasında işbu konvansiyon yukarda zikredilen Pans ve Havana Konvan
siyonlarının yerine kaim olur
MADDE _ 81

MADDE _ 75

Mevcut Anlaşmaların tescili
İşbu konvansiyonun mevkii meriyete girmesi tarihinde mevcut oiÜE
Âkit Devletlerden bin ile herhangi diğer bir Devlet veyahut Âkit Def6f-.
lerden binmn bı» hava nakliyat şirketi ile diğer bir Devlet Veya <fi$0
bir Devletin hava nakliyat şirketi arasında akdedilmiş bulunan beştin
havacılık Anlaşmaları derhal konsey nezdınde tescil olunacak lardifi

Tesisatın konseyden devir alınması

MADDE _ 82

Bir Âkit Devlet 70 ıncı madde mucibince deruhte ettiğr herhangi
bir vecibeyi herhangi bir zamanda ifa ederek konseyin 71 ve 72 ncı mad
deler ahkâmına tevfikan kendi ülkesi üzerinde temin etmiş olduğu hava
limanlarını ve sair tesisatı, konseyin kanaatmce mevcut şerait dâhilinde
makul görülen bir meblâğı konseye tediye etmek suretiyle, devir alabi
lir. Mezkûr Devlet konseyin tâym ettiği meblâğı makul görmediği tak
dirde konseyin kararını temyizen Assambleye müracaat eder ve Assamb
le konseyin kararını tasdik veya tadıl edebilir

Gayrıkafoıli telif Anlaşmaların İlgası

MADDE _ 76
Sermayenin iadesi
75 inci madde ahkâmına tevfikan konseye iade edilen sermayeler
ve 74 üncu madde mucibince Konseyce tahsil olunan faiz ve amortisman
bedelleri, bidayette 73 uncu madde hükümlerine göre Devletler tarafından
avans olarak sermaye verilmiş bulunduğu ahvalde sermayenin teşkiline
iştirak eden Devletler arasında, Konsey tarafından tesbıt edilmiş olan
iştirak nısbetlerine göre taksim edilir

Âkit Devletler işbu Anlaşma hükümleriyle kabili telif olmayan asa
larında mevcut butun taahhütleri ve Anlaşmaların işbu Anlaşma ıleJİKH
edildiğini kabul ve bununla gayrıkabılı telif taahhütlere ve Anlaşmalara,
ğırışmeımeyı taahhüt ederler Teşkilâta aza olmadan evvel, Âkit DevMlu-;
lerden gayri bir Devlete veya Âkit Devletlerden birinin veya Âkit olma
yan bir Devletin tebaasından bir şahsa karşı taahhütlere girişmiş atan
bir Âkit Devlet kendisinin mezkûr taahhütlerden tebriyesini temin Ifitaderhal lâzımgelen tedbirleri alacaklardır.
Âkit Devletlerden herhangi bırmın bir hava nakliyat şirketi bu ka
bil gayrıkabılı telif taahhütlere girişmiş bulunduğu takdirde, labiıyetini
haiz olduğu Devlet mezkûr taahhutlenn derhal mkızası zımnında müm
kün olan gayreti sarfedecek ve her hal ve kârda bunların işbu konvan
siyonun mevkii meriyete girmesinden sonra kanunen mümkün olan an
kısa zamanda nihayeti endırilmesmi temin edecektir
MADDE _ 83Yeni Anlaşmaların tescili

Fasıl : XVI
MADDE _ 77
Müşterek işletme teşekküllerine cevaz verilmiştir
işbu konvansiyonun hükümleri iki veya daha ziyade Âkit Devletin
müşterek hava nakliyatı işletme teşekkülleri veya beynelmilel işletme
acentalan tesis etmelerine veya herhangi yollar veya mmtakalar üzerin
deki hava servislerini birleştirmelerine mânı olacak şekilde tefsir olunmıyacak ve ancak mezkûr teşekküller veya acentalar ve birleştirilmiş
servisler işbu Konvansiyonun anlaşmaların Konsey nezdmde tesciline
mütaailik ahkâmı dâhil olmak üzere butun ahkâmına tabi bulunacaktır,
işbu Konvansiyonun hava nakil vasıtalarının tabiiyetine mütaailik ah
kâmının beynelmilel işletme acentalan tarafından işletilen hava nakil
vasıtalarına ne suretle teşmil edileceğim Konsey tâym eder
MADDE _ 78
Konseyin vazifesi
Herhangi yollar veya mmtakalar üzerinde hava servisleri işletmek
için müşterek teşekküller vücuda getirmelerini Konsey alâkadar Âkid
Devletlere telkin edebilir.

Yukardaki maddenin ahkâmı mahfuz kalmak şartiyle, herhangi
bir Âkit Devlet işbu konvansiyonun hükümleriyle gayrikabili telif olma
yan Anlaşmalar yapabilir. Bu kabil Anlaşmalar derhal konsey nezdinde
tescil edilecek ve konsey bunları muımkun olan süratle ilân edecektir
Fasıl : XVm
İHTİLÂFLAR VE TEMERRÜT
MADDE _ 84
İhtilâfların halli
Ikı veya daha ziyade Âkit Devlet arasında işbu konvansiyonun ve
eklerinin tefsir veya tatbıkma ^mütaailik olarak vukua gelen bir ihtilâf
müzakere, yoluyla hallolunamadığı takdirde ihtilâfta alâkadar bulunan
herhangi bir Devletin müracaatı üzerine konsey tarafından muhakeme
olunacaktır. Konseyin hiçbir âzası kendisinin methaldar bulunduğu bir
ihtilâfın konsey tarafından müzakeresinde rey veremıyecektir. 85 inci
maddenin hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, herhangi bir Âkit Dev
let konseyin kararını temyizen, ihtilâfta alâkadar bulunan diğer Dev
letlerle mutabık kalınarak mezkûr ihtilâf ıçm tâyin olunan bir hakem
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mahkemesine veya Beynelmilel Daimi Adalet Divanına müracaat ede
bilir. Bu temyiz keyfiyeti konseyin kararının tebellüğ olumasmdan son
ra altmış gun zarfında konseye bildirilecektir
MADDE _ 85

ancak o zamana kadar Âkit Devletlerin ekseriyeti ademi muvafakat
lerim konseye tebliğ etmemiş bulundukları takdirde, mevkii meriyete gi
rerler
b) Konsey her hangi bir ekin veya anın tadilinin mevkii meriyete
girmesinden butun Âkit Devletleri derakap haberdar eder

Hakem usulü
Konseyin kararının temyiz olunduğu bir ihtilâfın tarafeyninden bu
lunan herhangi bir Âkit Devlet Beynelmilel Daimi Adalet Divanının sta
tüsünü kabul etmemiş bulunduğu, ihtilâf tarafeyni olan Devletler hakem
mahkemesinin intihabı hususunda mutabık kalamadıkları takdirde ihti
lâf tarafeyni oian Âkit Devletlerden her bin bıı hakem nasbeder ve bu
hakemler 1>ır mümeyyiz tâyin edeıler. ihtilâfın tarafeyninden olan Âkit
Devletlerden birisi temyizin tarihinden itibaren uç aylık bir müddet zar
fında hakem nasbebmemış bulunduğu takdirde konsey reisi konsey tara
fından tertip edilen ehliyetli ve bu vazifeyi görmeğe amade eşhas listesi
içinden o devlet namına bir hakem nasbeder Hakemler otuz gun ıçmde
bir mümeyyiz tâ3unı hususunda anlaşamadıkları takdirde konsey reisi
yukarda mezkûr listeden bir mümeyyiz tâyin eder Hakemlerle mümey
yizden müteşekkil heyet hakem mahkemesini teşkil eder İşbu maddenin
veya yukardakı maddenin ahkâmına tevfikan tesis olunan herhangi bir
hakem mahkemesi kendi usulü muhakemesini tesbit eder ve kararlarını
ekseriyeti âra ile verir Şu kadar kı, konsey çok fazla teehhür vukua
geldiğine kanı olduğu ahvalde usulü muhakemeye mütaallik meseleleri
hal ve intaç edebilir

Konvansiyonun tasdiki
a) işbu konvansiyon vazıulımza Devletler tarafından tasdike tabi
dir Tasdiknameler Amerika Bııleşık Devletler Hükümetinin Hazine!
evrakına tevdi olunacak ve mezkûr Hükümet tevdi tarihini vazıülimza
olan ve iştirak eden Devletlerin her birine bildirecektir
b) 26 Devlet işbu konvansiyonu tasdik veya buna iştirak ettiği an
da Konvansiyon bu Devletler arasında, yirmi altıncı tasdiknamenin tev
diini takıp eden otuzuncu gun mevku meriyete girer Bunu mutaakıp
tasdik eden her Devlet için kendi tasdiknamesinin tevdiini takip eden
otuzuncu gun mevkii meriyete girer
c) Vazıulımza olan ve iştirak eden Devletlerden her birinin Hükü
metini işbu konvansiyonun mevku meriyete girdiği tarihten haberdar
etmek Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin vazifesidir

MADDE _ 86

MADDE _ 92

Temyizler

Konvansiyona iştirak
a) işbu konvansiyon müttehit Milletler âzalarının ve bunlarla mü
şareket halinde bulunan Devletlerin ve elyevm cereyan eden dünya mü
cadelesi zarfında bitaraf kalmış bulunan Devletlerin iştirakine açık bu
lunacaktır
b) iştirak Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine ihbar olunmak
suretiyle vâki olur Ve ihbarnamenin Amerika Birleşik Devletleri Hükü
metine muvasalâtını takıp eden otuzuncu günden itibaren hüküm ifade
eder ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti keyfiyetten bütün Âkit
Devletleri malûmattar eder

Konsey başka suretle karar vermedikçe, bir beynelmilel hava nak
liyat şirketinin işlemesinde işbu konvansiyon ahkâmına riayetsizlik
bulunup bulunmadığı hususunda konseyden sâdır olan bir karar temyiz
yoluyla nakzolunmadığı müddetçe meriyette kalır Bundan ayrı herhan
gi bir meseleye mütaallik konsey kararları temyiz olundukları takdirde,
temyizin neticesine kadar talik edilirler Beynelmilel Daimî Adalet Di
vanının ve hakem mahkemelerinin kararları kati lüzum ifade ederler.
MADDE _ 87
Hava nakliyat şirketi tarafından riayetsizliğin cezası
Âkit Devletlerden birinin bir hava nakliyat şirketinin yukardakı
madde ahkâmına tevfikan ittihaz edilen katî bir karara riayet etmediğine
konsey karar verdiği takdirde Âkit Devletlerden her bırı alâkadar hava
nakliyat şirketinin kendi ülkesi üzerindeki hava içinde işlemesine müsa
ade etmemeği taahhüt eyler
MADDE _ 88
Devlet tarafından riayetsizliğin

cezası

İşbu fasıl ahkâmının tatbıkmda temerrüdü görülen herhangi bir
Âkit Devletin Assamble ve konseydeki rey hakkım Assamble talik eder

Fasıl : X X I
Tasdikler, ıstıı aklat tadiller ve fesihler
M4DDE

91

MADDE _ 93
Diğer Devletlerin kabul olunması
91 ve (a) 92 numaralı maddelerde tasrih olunanlardan gayrı Dev
letlerin, Dünya Milletleri tarafından sulhun muhafazası için tesis oluna
bilecek her hangi bir umumi beynelmilel teşkilâtın tasvibine tabi olmak
şartıyle, Assamblenin beşte dort reyi ile ve Assamblenin tâyin edebileceği
şeraite tabı olarak, işbu konvansiyona iştiraki kabul edilebilir; şu kadar
kı, kabul için müracaat eden Devlet tarafından elyevm cereyan eden
harb içinde istilâya veya taarruza duçar olmuş bulunan herhangi bir
Devletin muvafakatini her seferde almak şarttır
MADDE __ 94

Fasıl : X I X
Harb

Fasıl s X X

a) İşbu anlaşmanın tadili ıçm her hangi bir teklif Assamblenin sttlusan ekseriyeti tarafından tasdik olunmalıdır Ve bunu mutaakıp tadil
Assamble tarafından tâyin edilecek bir adede baliğ olan Devletler tara
fından tasdik olunduktan sonra tasdik etmiş olan Devletler ıçm meriyete
girer Bu maksatla tâyin olunan Devletler adedi butun Âkit Devletler
adedinin sulusamndan az olmıyacaktır
b) Assamble tadılın bu hattıhareketi ıcabettırecek mahiyette bulun
duğuna kanı olduğu takdirde, tadılın kabulünü tavsiye eden kararında
tadılın meriyete girmesinden itibaren muayyen bir müddet zarfında bunu
tasdik etmemiş bulunan herhangi bir Devletin bu hareketi üzerine teş
kilât âzalığınm ve konvansiyona iştirakinin sakıt olması hükmünü vaz
edebilir

Ekler

M A D D E __ 95

MADDE — 89
Harb ve fevkalâde ahval
Harb halinde işbu konvansiyon hükümleri gerek muharip gerek bi
taraf sıfatıyle elâkadar o'an herhangi bir Âkit Devletin serbestli hare
ketine tesir etmıyecektır
Aynı esas, millî fevkalâde ahval mevcut olduğunu ilân ederek keyfi
yetten konseyi haberdar eden herhangi bir Âkit Devletin vazıyetine de

Şâmil olacaktır

MADDE _ 90
Eklerin kabul ve tadili
a) 54 uncu maddenin (L) rumuzlu tâli bendinde tasrih olunan ek
lerin Konsey tarafından kabulü Konseyin işbu maksatla toplanan bir cel
sesinde sulusanı ekseriyetle karargır olup bunu mutaakıp Konsey tara
fından Akıt Devletlerden her bırme arzolunur Mezkûr ekleı veya eklerin
tadilleri Âkit Devletlere arzolunmalarmdan itibaren uc ay zaafında veya
daha uzun bir müddetin hululünden sonra ve

Konseyin tâyin edebileceği

Konvansiyonun tadili

Konvansiyonun feshinin ihbarı
a) Herhangi bir Âkit Devlet ısbu konvansiyonun meııyete girme
sinden itibaren uc sene sonra konvansiyonun feshini Amerika Birleşik
Devletleri Hükümetine malûmat vermek suretiyle ihbar edebilir. Ve
mezkûr Hükümet keyfiyetten derekap Âkit Devletlerin her birim ha
berdar eder
b) Feshi, ihbarnamenin alınması tarihinden itibaren bir sene sonra
mevku tatbıka girer ve ancak fesheden Devlet ıçm hukum ifade eder.

(Resmi Gazete)
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Fasıl; X X I I
Tarifler
M A D D E _ 96
İşbu konvansiyonda

a) «Hava Servisi» ibaresi umumi yolcu, posta veya yük nakliyatı
İçin hava nakil vasıtalarının yaptığı, tarifeye tabi herhangi bir hava ser
visi manasım ifade eder.
b) «Beynelmilel Hava Servisi» ibaresi birden ziyade Devletin ülkesi üzerindeki hava iğinden gecen bir hava servisi mânasını İfade eder
c) «Hava Nakliyat Şirketi» ibaresi beynelmilel bir haya servisi iş
leten veya teklif eden bir hava nakliyatı teşebbüsü manasım ifade eder
d) «Teknik İniş» (trafikten gayri maksatlar için iniş) ibaresi yolcu, yük veya posta alıp boşaltmaktan gayri herhangi bir maksatla iniş
mânasını ifade eder
Konvansiyonun imzası
Tasdiken l i l m e k a l usulü veçhile salâhiyettar kılınan aşağıda vaziü l i m z a murahhaslar, İşbu Konvansiyonu imzalarının hizasında gösterilen
tarihlerde Hükümetleri namına imza ederler
7 Aralık 1944 de Şikago'da İngilizce olarak tanzim edilmiştir Her
biri aynı derecede muteber olmak üzere ingilizce, Fransızca ve İspan
yolca lisanlarında tanzim edilen bir metin Vaşington'da İmzaya açık bu
lundurulacaktır. Her iki metin Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin
Hazinei Evrakında muhafaza edilecek ve mezkûr Hükümet tarafından
İşbu konvansiyonu İmza veya bilâhare iştirak eden hükümetlere musaddak suretler gönderilecektir
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Devletin umumi kâtipliğe hitaben vâki müracaatları üzerine herhangi
bir zamanda fevkalâde toplantılar da yapabileceklerdir
Akit Devletlerden herbirİ toplantılarda temsil edilmek hususunda
müsavi hak sahibi oldukları gibi herbiri bir rey hakkına maliktir Akit
Devletleri temsil eden murahhaslara toplantılara iştirak etmekle beraber rey hakkım haiz olmıyan teknik müşavirler muavenet edebilir
Assamblenin toplanabilmesi için Akit Devletlerin ekseriyetinin husuru şarttır işbu konvansiyonda hilafı tasrih edilmiş olmadıkça assamblenin kararları reylerin ekseriyetiyle yerilir
KISIM

2

Assamblenin salâhiyet ve vazifeleri
Assamblenin salâhiyet ve vazifeleri şunlardır
1 Her toplantıda kendisine bir reis ve diğer memurlarını seçmek
2 111 nci maddenin birinci kısmının ahkâmı dairesinde, konseyde
temsil edilecek olan âza Devletleri seçmek,
3 Konsey tarafından verilen raporları tetkik ve tatbik ve konsey
tarafından kendisine havale edilen meselelerde karar ittihaz etmek,
4 Kendi usul kaidelerini tesbit ve lüzumlu veya faydalı addedeceği
tali komisyonları tesis etmek,
5 Senelik bütçeyi tasdik, teşkilâtın mali tertibatını tâyin etmek,
6 Kendi takdiri ile herhangi muayyen bir meseleyi konseyin tetkikına arz ile rapor talebehmek,
7 Teşkilâtın vaziflerinin ifası için lüzumlu veya faydalı telâkki olu
nan bütün salâhiyet ve iktidarı konseye vermek Bu salâhiyet ve ikti
darlar herhangi bir zamanda konsey tarafından fek ve tadil olunabilir
8 Teşkilâtın sahai faaliyeti dâhilinde olup betasrih konseye tahsis
edilmemiş olan herhangi bir mesele ile iştigal etmek

Hükümeti namına

M A D D E — III

Hükümeti namına

Muvakkat konsey
KISIM 1

EK:

1

Milletlerarası S i v i l Havacılık Geçici Sözleşmesi
Zirde vazıülimza olanlar, kendi Hükümetleri namına, aşağıdaki hususat üzerinde mutabık katmışlardır
MADDE — I
KISIM

1

Muvakkat Beynelmilel Teşkilât
Vazıülimza Devletler İşbu anlaşma ile, Beynelmilel Sivil Havacılık
sahasında İşbirliğini temin maksadiyle hâkimiyet sahibi Devletler ara
sında, teknik ve istişareyi mahiyette bir muvakkat beynelmilel teşkilât
tesis ederler, B u teşkilâtın adı muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık
Teşkilâtı olacaktır
KISIM

2

Muvakkat teşkilâtın sureti terekkübü:
Teşkilât bir muvakkat Assamble ile bir muvakkat konseyden m ü 
rekkep olacak vem a k a r r ıKanada'da bulunacaktır
KISIM : 3
Teşkilât, yeni ve daimi bir beynelmilel sivil havacılık konvansiyo
nunun mevkii meriyete gireceği veya diğer bir beynelmilel sivil hava
cılık konferansının başka tertibat almak hususunda mutabık kalacağı
ana kadar devam edecek olan muvakkat bir müddet için tesis edilmiştir.
Şu kadar ki, işbu muavkkat müddet işbu anlaşmanın meriyete girmesinden itibaren üç seneyi hiç bir suretle tecavüz etmiyecektir
KISIM

4

Kanuni ehliyet
Teşkilât, her âza Devletin Ülkesinde, vazifelerinin ifası için lüzumlu
olan kanuni ehliyeti haiz olacaktır. Alâkadar Devletin teşkilatı esasiyesiyle kabili telif okluğu nispette teşkilâta tam hükmi şahsiyet bahşedilecektir
M A D D E — II
Muvakkat Assamble
KISIM 1
Assablenin içtimaları:
Assamble her sene toplanacak ve konsey tarafından münasip zaman ve yerde toplantıya çağırılacaktır Konseyin daveti veya on âza

Konseyin sureti terkibi
Konsey, Assamble tarafından iki senelik bir müddet için intihap edi
len en fazla 21 azadan mürekkep olacaktır Assamble, konsey azalarını
intihap
ederken,
Hava nakliyatında başlıca ehemmiyeti haiz olan
âza Devletlere, (2) Diğer bir suretle dâhil olmayıp beynelmilel sivil hava seyrüseferi için teshilât teminine yardımda bulunan Devletlere, ve
(3) Başka suretle dâhil olmayıp intihaplarîyle dünyanın bellibaşlı coğraf i sahalarının temsil edilmiş olmasını temin edecek olan Devletlere tem
sil olunmak imkanı verecektir Konseyde vukua gelecek herhangi bir mün
hal Assamble'nin ilk mütaakıp içtimaında Assamble tarafından doldurulacaktır B u suretle İntihap edilecek her hangi bir konsey âzası selefinin
devre! memuriyetinin mütebakisi müddetince mevkiini muhafaza eder
KISIM

2

Hiçbir âza Devletin konseydeki mümessili bir Beynelmilel Hava
Servisinin işletilmesiyle bilfiil münasebettar veya böyle bir servisle ma
lt bakımdan alâkadar bulunmıyacaktır
KISIM

3

Konseyin uzuvları
Konsey kendisine, muvakkat müddeti tecavüz etmiyecek bir devre
için bir reis intihap ve bunun tahsisatını tâyin eder Reisin reyi yoktur
Konsey kendi âzası arasında bir veya birden ziyade reisisani dahi inti
hap eder Ve reisisanller reis vekilliği vazifesini İfa ettikleri esnada rey
haklarını muhafaza ederler Reisin konsey âzası arasından seçilmesi şart
değildir Şu kadar ki, âza arasından intihap olunduğu takdirde yeri m ü n hal telâkki edilerek temsil ettiği Devlet tarafından doldurulur Reis
Konseyin içtimalarını toplar ve bunlara riyaset eder Konseyin m ü m e s sili sıfateiyle hareket eder ve kendisine tevdi edilebilecek vezaifi Kon
sey namına ifa eder
Konseyin kararları
Konseyin kararları ancak Konseyin tekmil âzalarının ekseriyeti ta
rafından tasdik olunduktan sonra muteber addedilir
KISIM

4.

Konseye tevdi edilen meselelerin müzakeresine iştirak
Konseyin âzası bulunmıyan her hangi bir âza Devlet, Konseyin
mezkûr Devleti bilhassa alâkadar eden bir karar ittihazı için vâki n ü zakeratına iştirak edebilir Ve ancak mezkûr âza Devletin rey hakkı
mevcut değildir; şu kadar k i , Konsey âzasından olmıyan bir veya bir
kaç âza Devletle Konsey âzasından olan bir veya bir kaç âza Devlet ara-
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smd» İhtilaf vuku bulduğu ahvalde bu ikinci katagorlye dâhil olup ihti

lâf tarafeyninden bulunan hiç bir Devlet mezkûr ihtilâf üzerinde rey
KftİM«> «demez

KISIM

5

Konseyin salâhiyet ve vazifelen
Konseyin salâhiyet ve vazrfelen şunlardır
1. Asamblenin talimatını yerine getirmek,

Kendi teşkilât ve dahilî nizamnamesini tesbit etmek
•» Teşkilâtın müstahdeminin tâyin şeklim, ücretlerini ve istihdam şeMt4«tmi tâyin etmek,

4 Bir kâtibi umumi tâyin etmek,
S. Şayanı arzu telâkki edeceği tâli mesai gruplanm temin etmek,
bu gruplar meyanında aşağıdaki muvakkat komiteler bulunacaktıı
JL) Hava nakliyatı komitesi,
• i Hava seyrüseferi komitesi ve
&) Beynelmilel Sivil Havacılık Konvansiyonu komitesi
Aaa Devletlerden her hangi bırı, arzu ettiği takdirde, bu kabil ko
mut» veya mesai gruplarından her hangi birine bir mümessil tâyin et
mek hakkım haizdir
8, Teşkilâtın bütçe tahminlerim ve butun hasılat ve masarıfat he
saplarım hazırlayıp Konseye arzetmek ve kendi masrafları İçin salâhi
yet vermek.
T. Müşterek servisler için ve personele mütaallik müşterek terti
bat tein faideli telâkki ettiği ahvalde diğer beynelmilel teşekküllerle an
laşmalara gıılşmek ve assamble'nın tasvibiyle, teşkilâtın işini kolaylaştıratoflecek herhangi diğer anlaşmalara girişmek
KISIM

6

Konseyin umuru
Aasamtoelenın kendisine tevdi edebileceği salâhiyet ve vazife eı e zamİMete* sanlar konseyin umuru cümlesinden bulunacaktır.
1 Teşkilâta âza Devletlerle irtibatı muhafaza ederek bunlar tarafmrtoa vâki olan tavsiyelerin tetkıkmda lüzumlu olabilecek malûmatı
ke»<fflertad»n istemek
2 Her hangi bir âza Devletin veya bıı âza Devletin hava nakliyat
şirketinin girişmiş olduğu, havayollarına ve servislerine mış hatlarına
hava Umanı kolaylıklarına veya sair beynelmilel havacılık ışlermp mu
taallık mevcut butun mukavele ve anlaşmaları alarak tesfıl etmek ve
âaa Devletin tetkıkına amade bulundurmak.
8 Aşağıdaki komitelerin çalışmasına nezaret ve mesa'lerım teşrik
etmek
A) Hava nakliyat komitesi. Bu komitenin vazifeleri şunlardır
1. Beynelmilel hava trafiğinin menşe ve mıktaıı ve bu trafiğin ve
ya trafik ihtiyacının, elyevm temin edilen vasıtalara nispeti husuflarına
mütaallik vakıaları müşahede ve mukayese ederek bunlar hakkında ra
por vermek,
2. Devlet yardımlarına, gumruk tarıfelerme ve işletme masrafları
na mütaallik malûmatı arayıp toplayarak tahlil etmek ve bunlar hak
kında rapor vermek,
S. Beynelmilel hava şebekelerinin beynelmilel mülkiyeti ve işletil
mesi hususu dâhil olmak üzere, beynelmilel hava servislerinin teşkilât
ve işlemesine mutaallık herhangi bir meseleyi mütalâa etmek,
4 1 Kasım 1944 de Şıkago'da toplanan beynelmilel sivil havacılık kon
vansiyonunda temsil edilen Devletlerin üzerinde anlaşamadıkları mese
leleri ve betahsıs 422 numaralı konferans evrakının II, X, XI, XII nci
maddesinin ve 384, 385, 400, 407, 429 numaralı konferans evrakının ve
bunlarla alâkadar diğer butun evrakın mevzularını mümkün olan ilk
fırsatta tetkik ve bunlar üzerinde tavsiyelerle birlikte rapor vermek
B) Hava seyrusefen komitesi Bu komitenin vazifeleri şunlardır
1 Yer işaretlen dâhil olmak üzere, muhabere sistemleri ve seyrü

2 Yukardakl bentte mezkûr mevzulara mütaallik asgari şartların
ve standart ve usullerin kabulünü tavsiye ederek ve tatbikini temin için
mümkün olan bütün tedabıri ittihaz etmek.
3 Beynelmilel sivil havacılık konferansının Şıkago'da 6 Aralık 1944
de tasvip olunan tavsiyeleri ve âza Devletlerin bu tavsiyelerden doğan
telkmatı mucibince, 7 Aralık 1944 de Şıkago'da imzalanan beynelmilel
sivil havacılık konvansiyonuna ilhak edilmek üzere teknik vesaikin ha
zırlanmasına devam etmek
C) Beynelmilel sivil havacılık konvansiyonu komitesi Bu komite
nin vazifesi bir beynelmilel sivil havacılık konvansiyonu meselesinin tetkikına devam etmektir.

4 Komitelerin ve mesai gruplarının raporlarını almak ve mütalâa
etmek,
5. Mezkûr komitelerin ve mesai gruplarının raporlarıyle konseyin
bu raporlar üzerindeki mülâhazat ve mukarreratmı âza Devletlere teb
liğ etmek,
6. Teknik meseleler üzerinde Assamble azalarına gerek müçtemlan
gerek münferiden tavsiyelerde bulunmak;
7 Assambleye senelik rapor vermek;

8 Alâkadar bütün tarafların betasrıh müracaatı uzerme, beynel
milel sivil havacılık meselelerine dair âza Devletler arasında husule ge
lip kendisine tevdi olunan ihtilâflar üzerinde hakem heyeti vazifesini
görmek Konsey tavsiye mahiyetinde bir rapor verebilir, veyahut alâ
kadar taraflar bu hususta betasrıh karar verdikleri takdirde, konseyin
kararını kabul etmek hususunda aralarında peşinen taahhüde girebilir
ler Hakemlik vazifesine mutaallık usul konsey ile bütün alâkadar ta
raflar arasında anlaşılmak suretiyle tesbit olunur
9 Assamblenin talimatı üzerine, diğer bir beynelmilel sivil havacılık
konferansı toplamak; veya konvansiyonun tasdik edildiği zaman konvansi
yon ahkâmı mucibince ilk assambleyı toplamak
MADDE — IV

1

sefer yardımlarlyle alâkadar standartlar ve usuller; uçuş kaideleri ve ha

va trafiği kontrol usulleri; uçucu ve makinist personele ehliyetname ve
rilmesine mutaallık standartlar, hava nakil vasıtalarının havaya elvenşliğini, hava nakil vasıtalarının tescili ve hüviyetlerinin tesbıtı, beynel
milel sivil havacılığın meteorolojik korunması; borda jurnallan ve ma
nifestolar; havacılık harta ve plânları, hava limanları, gumruk, muhaeeret ve karantina usulleri arama ve kurtarma dâhil olmak üzere ka
zaların tahkiki ve beynelmilel hava seyrüseferinde kullanılan numara
landırma, ebatlandırma usulleri ebadın tasrihi meselelerini tetkik ve tef
sir ederek bunlar hakkında tavsiyelerde bulunmak,

Kâtibi

Umumi

Kâtibi Umuminin vazifelen
Kâtibi Umumi teşkilâtın baş terai ve İdari memurudur. Kâtibi Umu

mi konseyin heyeti umumıyesıne karşı mesuldür ve konseyin tâyin
etmiş olduğu siyşsetı takiben konsey tarafından kendisine tevdi edilen
vazifeleri ifa İçm tam salâhiyeti ve ıktidan haizdir. Kâtibi Umumi za
man zaman konseye Kâtibi Umumilik faaliyetinin terakkisine mütaallik

raporlar verir Kâtibi Umumi Kâtibi Umumilik memurinini tâyin eder.
Bundan maada Assamblenin, konseyin ve işbu anlaşmada mevzuubahis
edilen veya işbu anlaşma mucibince tesis edilebilecek olan komiteler ve
mesai gruplarının çalışması ıçm lüzumlu olan kâtipler heyetim ve me
murini tâyin eder
MADDE — V
Malî

hukumleı

Her âza Develt Assamble'dekı kendi heyeti murahhassasının mas
raflarım ve konseydeki kendi murahhassasının ve komiteler veya tali
mesai gruplarındaki kendi mümessıllennın ücret, harcırah ve sair
masraflarını deruhte eder
Masraflara iştirak
Teşkilâtın masrafları Assemble'ce tâyin edilecek nispetlere göre
âza Devletler tarafından ödenir. Teşkilâtın ilk masraflannı karşılamak
üzere âza Devletler avans verirler
Malî temerrutden dolayı rey hakkının taliki •
Assamble, teşkilâta karşı malî vecibelerini makul bir müddet zar
fında verme getirmeyen her hanbi bir âza Devletin rey hakkını talik
edebilir
MADDE — VI
Hususi vazifeler

Teşkilât 7 Aralık 1944 de Şıkago'da tanzim edilen Beynelmilel
Hava Servisleri Transit Anlaşması ve Beynelmilel Hava Nakliyatı An
laşmasının kendisine tevdi etmiş oldukları vazifeleri dahi, mezkûr anlaş
maların ahkâm ve şeraitine göre ifa eder
7 Aralık 1944 de Şıkago'da tanzim edilen Beynelmilel Hava Servrslerı Transit Anlaşmasını veya Beynelmilel Hava Nakliyat Anlaşmasını
kabul etmemiş bulunan Assamble ve Konsey azalan alâkadar anlaşma
nın ahkâmı mucibince Assamble veya Konseye havale edilen meseleler
üzerinden rey vermek hakkını haiz değildirler.

Sayfa: §372

(Resmî Gazete)
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M A D D E _ VII
Vazifelerin, evrakın

ve malların

KISIM
devri

İşbu anlaşma mucibince muvakkat teşkilâta tevdi edilmiş bulunan
muayyen vazifeler itmam edilmiş veya diğer bir beynelmilel teşkilâta
devrolunmuş bulundukları anda hitam bulur 7 Aralık 1944 de Şikago'da
imzalanan Beynelmilel Sivil Havacılık Konvansiyonun mevkii meriyete
girmesi üzerine muvakkat teşkilâtın evrakı ve malları yukarda zıkrolunan konvansiyon mucibince tesis edilen Beynelmilel Sivil Havacılık
Teşkilâtına devi edilecektir
M A D D E

_

VIII

Aza Devletlerin Ülkesi
KISIM

KISIM

9

Yolların ve hava limanlarının tâyini
Her âza Devlet, işbu Anlaşmanın hükümleri mahfuz kalmak şar

1

tiyle

Akıt Devletler her Devletm kendi ülkesi telkindeki hava saha&ı
«zerinde tam ve münhasır hâkimiyeti haiz olduğunu kabul edeıler
KISIM

2

Ülke
İşbu anlaşma anlamında, bıı Devletin ülkesinden maksat o Devletin
hâkimiyeti, hükümranlığı, himayesi veya mandası altmda bulunan top
raklarla onlara bitişik olan karasu' andır
KISIM

3

SJIVII ve Devlet ha/a nakil vasıtaları
Işu anlaşma yalnız &ıvıl hava nakil v a s ı t a l a ı m a kabdı tatbik olup
Devlet Hava Nakil Vasıtalarına tatbik olunmaz Askeri hizmetler ve
gumruk ve zabıta hizmetlerinde kullanılan hava nakil vasıtaları Devlet
hava nakil vasıtası telâkki olunur
KISIM

4

GumıukUı hava limanlarında iniş
Bir anlaşmamın hükümleri veya hususi bir müsaade mucibince ha
va nakil vasıtalarının bir âza Devletin ülkesinden mış yapmaksızın geçme
lerine mezuniyet verildiği haller müstesna, bir âza Devletm ulkesme gi
ren her hangi bir hava nakil vasıtası mezkûr Devletm nızamatı bunu ıcabettirdığı takdirde, Gumruk ve sair muayeneler maksadiyle mezkûr Devlet
tarafından tâyin edilecek bir hava limanına inmek mecburiyetindedir
Bir â z a Devletin ülkesinden ayrılırken mezkûr hava nakil vasıtası aynı
şekilde tayın edilecek olan gümrüklü hava limanından kalkacaktu Bu
şekilde tâyin olunan gümrüklü hava limanlarına ait tafsilât Devlet ta
rafından neşrolunarak butun diğer âza Devletlere tamım olunmak üzere
muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık teşkilâtına tevdi edilecektir
KISIM. 5

Hava

Hastalığın sırayetni önlemek
Âza Devletlerden herbırı kolera, (salgın halinde) tıfus, çiçek, sarıhumma, veya ve Âkit Devletlerin zaman zaman tasrihini kararlaştıra
cakları diğer s â n hastalıkların hava yoluyla yayılmasını önlemek ıçm
müessir tedbirler almağı taahhüt eder ve bu maksatla âza Devletler
hava nakil vasıtalarına kabili tatbik olan sıhhi tedbirlere mutaalık bey
nelmilel nızamatla alâkadar teşekküllerle sıkı istişarede bulunurlar
Bu mevzua mütaallik olmak üzere mevcut olup â z a Devletlerin de imza
etmıs bulunabilecekleri beynelmilel konvansiyonların tatbıkma engel
teşkil etmez

ı zeı inde uçuş

Hakimiyet

8

1 Her hangi bir beynelmilel hava s e ı v ı s m ı n kendi ülkesi ıcınde ta
kıp edeceği yolu ve kullanabileceği hava lımanlaımı t â y m edebilir
Hava limanları ve tesisatının kullanılması harçları
2 Mezkûr hava limanları ve sair tesisatın kullanılması ıçm mez
kûr servislerden muhik ve mâkul miktarda harçlar alabilir ve alınma
sına müsaade edebilir, bu harçlar müşabih beynelmilel servislerde işle
yen kendi millî tayyarelerinden mezkûr hava limanları ve tesisatın kul
lanılması için alman harçlardan yüksek olamaz
Şu kadar kı, alâkadar bir âza Devletm müracaatı uzerme hava li
manları ve sair tesisatın kullanılması ıçm alınan harçlar konsey tara
fından tetkik edilir ve konsey bu husustaki rapor ve tavsiyelerini alâ
kadar Devlet veya Devletlerin mütalâasına arzcdeı
KISIM

Hava nakil vasıtalarının aranması
Â z a Devletlerin her bırmın salâhıyetdar makamatı diğer âza dev
letlerin hava nakil vasıtalarında girişte veya çıkışta mâkul olmayan
teehhürlere sebebiyet vermeksizin aramak, ve işbu anlaşma ile tasrih
edilen ruhsatiyeler ve sair vesaiki muayene etmek hakkını haizdir
MADDE
Hata seyrüseferlerini

Uçuş kaideleri ve saire
Her âza Devlet kendi ülkesi içinde uçan veya manevra yapan her
hava nakil vasıtasının ve nerede olursa olsun kendi tâbiiyeti alâmeti fa
rikasını taşıyan her hava nakil vasıtasının bulunduğu yerde meriyette
bulunan, hava nakil vasıtalarının uçuş ve manevra yapmalarına müta
allik kaidelere ve nızamata riayet etmesini temin edecek tedabırı ittihaz
etmeyi taahhüt eyler Her âza Devlet mevkii tatbikte bulunan nızamat
hilâfına hareket eden butun eşhas aleyhinde takibat yapılmasının temi

nini taahhüt eyler.
KISIM

7

1

Hava seyrüseferi kolaylıkları
Her âza Devlet, işbu anlaşmanın ahkâmı mucibince tarifeli beynel
milel hava servislerinin selâmet ve intizamla işlemesi ıçm zaman zaman
lüzumlu görülen radyo kolaylıkları, meteoroloji servisleri ve diğer hava
seyrüsefer kolaylıklarını, kabili tatbik bulduğu nispette, teinin etmeyi
taahhüt eyler

KISIM

2

Tehlike içinde bulunan hava nakil vasıtaları
Her Âkit Devlet kendi ülkesi içinde tehlikeye duçar olan hava nakil
v a s ı t a l a n n a kabili tatbik bulduğu yardım tedbirlerim temin etmeyi ve
kendi makamatmın kontrolüne tabı olmak şartiyle, hava nakil vasıtala
rının sahibine veya museccel bulunduğu Devlet m a k a m a ı m a ahval ve şe
raitin ıcabettırdığı yardım tedbirlerini almak müsaadesini vermeyi taah
hüt eder
KISIM
3
Kazaların tahkiki
Bir âza Devletin hava nakil vasıtasının diğer bir âza Devletin ülke
sinde kazaya uğraması ve kazanın olum veya ağır yaralara sebebiyet
vermesi veya kazanın gerek hava nakil vasıtasında gerek hava seyrüsefer
tesisatında ciddi teknik kusurlar bulunduğunu göstermesi halinde kaza
ülkesi içinde vukubulan Devlet kazanın ne gibi şerait içinde vukubulduğunu tesbıt zımnında tahkikat açtırır Hava nakil vasıtasının museccel
bulunduğu Devlete, tahkikatta hazır bulunmak üzere, müşahitler tâyin
etmek fırsatı verilir ve tahkikatı yaptıran Devlet tahkikat raporunu ve
mukarreratı dığeı Devlete bildim
MADDE — X

Giriş ve çıkış nızamatı
Her âza Devletin, girişe, çıkışa muhacerete, pasaportlara, gümrü
ğ e ve karantinaya taallûk eden nızamat gibi hava nakil vasıtalarının
yolcu, muretttebat veya hamulesinin ülkesine giriş veya ülkesinden çı
kışma mütedair kavanın ve nizamatına mezkûr Devletm ulkesme giriş
veya çıkışında veya ülkesi içinde bulunduğu müddetçe mezkûr yolcular
veya mürettebat tarafından veya hamule namına riayet olunur

I X

kolaylastuacak tedbirler

KISIM

nızamatının kabiliyeti tatbıkıyesı

işbu Anlaşmanın hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, bir âza Dev
letin beynelmilel hava seyrusefermde çalışan hava nakil vasıtalarının gi
riş ve çıkışma veya ülkesi içinde bulunduğu müddetçe işletilmesi veya
seyrüseferine mütaallik kavanın ve nızamatı, tabiiyet bakımından fark
gözetilmeksizin butun âza Devletlerin hava nakil vasıtalarına tatbik olu
nacak ve mezkûr hava nakil vasıları taralından giriş ve çıkışında veya
mezkûr Devletin ülkesi içinde bulunduğu müddetçe bunlara riayet olu
nacaktır
KISIM 6

10

Hava nakil vasıtalarının

? tayet etmezi lâzımgelen
KISIM

şaı tlaı

1

Hava nakil vasıtasında taşınacak vesaik
Âza Devletlerin beynelmilel seyrüseferde ışlıyen butun hava nakil
vasıtaları aşağıdaki vesaiki taşırlar
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ffiWm? Gazete)

A) Tescil vesikası;
B) Havaya elverişlilik vesikası;
C) Mürettebatın kendi sınıfına göre her birine lisans,
D) Borda jurnali;
E) Radyo cihazı varsa, hava nakil vasıtası radyo istasyonu lisansı;
F) Yolcu taşıyorsa bunların isimleriyle bindikleri ve inecekleri yer
leri gösterir bir liste;
G) Yuk taşıyorsa bir manifesto ile y u k h a k k ı n d a tafsilâtlı beyan

Sayfa: 8S73

kabil teşkilâtlar veya malkamat ve bu gibi bırleştıı ılmış &eıvısler işbu
Anlaşmanın, Anlaşmaların konsey nezdınde tesciline mutaallık hüküm
ler de dâhil olmak üzere butun ahkâmına tabı bulunacaktır
KISIM

2

Konsey alâkadar âza Devletlere herhangi yollar üzerinde veya her
hangi mıntakalarda hava servisleri işletmek ü z e r e müşterek teşkilâtlar te
sis etmelerim telkin edebilir

name.

KISIM

KISIM

2

Hava nakil vasıtası radyo cihazı
A) Âkit Devletlerden birine ait bıı hava nakil v a s ' t a s ı tescil edil
miş bulunduğu Devletin salahiyetli m a k a m l a r ı tarafından verilmiş neşredici radyo tesisatı kurup kullanabileceğini mubeyym b i r lisansı haiz
-olmadıkça diğer Âkit Devletlenn ülkesi dâhilinde veya ü s t ü n d e radyo ci
hazı taşıyamaz Ülkesi üzerinden uçulan Â k i t Devletin ülkesi dâhilinde
neşredıcı radyo Cihazlarının kullanılabilmesi o Devlet t a r a f ı n d a n vazolunan nizamata tabidir.
B) Neşredici radyo cihazları ancak tayyarenin museccel b u l u n d u ğ u
Devletin salâhiyettar makamatı tarafından o maksatla verilmiş hususi
bir ruhsatiyeyi haiz bulunan uçucu m ü r e t t e b a t t a ı a f i n d a n kullanılabilir.
KISIM 3
Havaya elverişlilik vesikaları
Beynelmilel seyrüseferde işleyen her hava n a k i l v a s ı t a s ı n d a , mu
seccel bulunduğu Devlet tarafından verilmiş veya muteber kılınmış bir
tıavaya elverişlilik vesikası bulunur
KISIM
Personel lisansları

4

-

İşletme teşkilâtlarına iştirak
B i r Devlet gerek HuJkuımetı vasıtasıyle, gerek Hükümetinin tâym
ettiği bir hava nakliyat şirketi veya şirketleri vasıtasıyle müşterek işlet
me teşkilâtlarına iştirak edebilir
Şmketler, alâkadar Devletin münhasıran takdirine gore gerek tama
men, gerek kısmen Devlet sermayesiyle, gerekse hususi sermaye ile m ü 
esses olabilirler
MADDE _

KISIM

5

Vesika ve lisansların tanınması
Kısım B (4) ün ahkâmı mahfuz k a l m a k şartıyle, hava nakil v a s ı t a 
lının museccel bulunduğu Devlet tarafından verilmiş veya muteber kı
lınmış olan havaya elverişlilik vesikaları ile ehliyetnameler ve lisanslar,
^Hğer âza Devletler tarafından muteber olarak kabul edilir
KISIM 6
Borda jurnalları:
Beynelmilel seyrüseferde işleyen heı hava nakil vasıtası ıçm hava
jaaiui vasıtasının, mürettebatının ve yaptığı her seferin tafsilâtının kay
ana mahsus bir borda jurnali tutulur
KISIM • 7
Fotoğraf cihazları:
Her âza Devlet üzerinde uçan hava n a k i l vasıtalarının fotoğraf cıfcaaiarı kullanılmasını men veya tanzim edebilir
MADDE
Hava limanları

KISIM
1
Mukavelelerin tescili
Â z a Devletleıden herbırt, herhangi bu â z a Devletin veya bir âza
Devletin hava nakliyat şirketinin tarafeyninden bulunduğu, hava yol
larına, servislerine iniş haklarına hava limanları tesisatına veya sair
beynelmilel havacılık işlerine mutaallık olarak mevcut bulunan veya
ileride akdedilecek olan tekmil mukavele ve anlaşmaları III uncu madde
nin 6 ncı kısmının 2 numaralı fıkrasında tarif olunduğu veçhile konseye
tevdi etmeyi deruhde edeı

İstatistiklerin tescili
Â z a Devletlerden her bırı kendi beynelmilel hava nakliyat şirket
lerini, konseyin vazedeceği şerait dâhilinde III üncu maddenin 6 ncı kıs
mının A 3 numaralı fıkrasının (1) ve (2) numaralı bendlerınde tarif
olunan trafik raporlarının masraf istatistiklerine ve malî cetvellerinin
suretlerim konsey dosyalarına göndermeye icbar etmeyi taahhüt eder.
KISIM

teşkilâtları

ve

3

Havacılık usullerinin tatbiki
Â z a Devletler, III uncu maddenin 6 ncı kısmının (1), b 3 numaralı
fıkrasında munderıç meseleler hususunda, 1 Kasım 1944 de Şikago'da
toplanan Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansının umumi tavsiyelerini
ve konseyin devamlı tetkıkatı neticesinde vâki olacak tavsiyeleri müm
kün olan süratle kendi millî sivil havacılık usullerine tatbik etmeyi ta
ahhüt ederler
MADDE _ XIV
Rncu

İşbu Anlaşmaya ıştızak etmiş bulunan herhangi bir âza Devlet Kâ
tibi Umumiye altı ay evvelinden haber vermek suretiyle işbu Anlaşma
dan rucu edebilir Ve Kâtıtbı Umumi işbu rucu ıhıbar keyfiyetinden teş
kilâtın butun âza Devletlerini derhal haberdar eder

Tarifler

tesisatı
İşbu Anlaşmada

A) «Hava Servisi» ibaresi umumi yolcu, posta veya yuk nakliyatı
için hava nakil vasıtalarının yaptığı tarifeye tabı herhangi bir hava
servisi manasını ifade eder.
B) «Beynelmilel Hava Servisi» ibaresi birden ziyade Devletin ül
kesi üzerindeki hava içinden geçen bir hava servisi manasını ifade eder.
C) «Hava Nakliyat Şirketi» ibaresi beynelmilel bir hava servisi
işleten veya teklif eden bir hava nakliyatı teşebbüsü manasını ifade eder.

MADDE _ XII
işletme

2

MADDE _ XV

Hava Umanları ve hava seyrüsefer tesisatı
Âea Devletlerden biri kendi ülkesi dâhilinde hava limanları ve hava
seyrüsefer tesisatının temim hususunda yardım talebinde bulunduğu tak4w>d« konsey 7 Aralık 1944 te Şikago'da imzalanan Beynelmilel Sivil Havasflık Konvansiyonunun 15 ıncı faslı hükümlerine tevfikan kabili tatbik
görMes yardımların temini hususunda tertibat alabilir

Müşterek

KISIM

XI

ve hava seyrüsefer

XIII

A z a Devletlerin taahhutleıı

A) Beynelmilel seyrüseferde çalışan her hava nakil vasıtasının pi

lotu ile işletmeye iştirak eden mürettebattan her bırmın, hava n a k i l va
sıtasının museccel bulunduğu Devlet tarafından verilmiş veya muteher
kılınmış ehliyetname ve lisansları bulunur
B) Âza Devletlerden her bırı kendi tebaalarına diğer aza Devletler
-tarafından verilmiş ehliyetname ve lisansları, kendi ülkesi üzerindeki
uçuşlar ıçm tanımamak hakkını muhafaza ede'*

3

anlaşmalaıı
MADDE _ XVI

KISIM

1

Müşterek teşkilâtların tesisi .
İşbu Anlaşmanın hükümleri, ı k ı ve daha ziyade âza Devletin müş
terek bava nakliyatı işletme teşkilâtları veyahut beynelmilel işletme
makamatı tesis etmelerine veya herhangi yollar üzerinde veya herhangi

mıstakalarda servisleri birleştirmelerine mânı olmıyacak ve ancak bu

ilk muvakkat konseyin intihabı
ilk konseyin terekkübü

ilk muvakkat konsey 1 Kasım 1944 de Şikago'da toplanan beynel
milel sivil havacılık konferansının o maksatla intihap ettiği Devletler
den terekküp eder Ş u k a d a r kı, bu suretle intihap edilen hiçbir Devlet

(Resmî
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içfo» Anlaşmayı kabul edlnciye kadar ve kabulü 7 Aralık 1944 den itiSarea altı ay zarfında vâki olmadığı takdirde, konsey âzası olamaz. Hiç
bir suretle bir Devletin İlk muvakkat konseye âzalık devresi, İşbu An
laşmanın mevkii meriyete girmesinden itibaren iki senelik bir müdde
tin İptidasından evvel başlıyamadığı gibi hululünden sonra devam ede
mez.
Konseyde mevki ittihazı
Muvakkat konseye bu suretle İntihap edilmiş olan her Devlet, işbu
Aınaşmamn o Devlet tarafından kabulü veya işbu Anlaşmanın mevkii
Meriyete girmesi tarihlerinden hangisi daha muahhar ise o tarihte kon
seydeki mevkiini ittihaz eder ve işbu Ani aşmanın meriyete girmesinden
ttfbaren İki senenin sonuna kadar âzalığını muhafaza eder. Şukadar ki,
Hu suretle konseye intihap edilmiş olup mezkûr intihaptan İtibaren altı
«y sarfında işbu Anlaşmayı kabul etmemiş bulunan herhangi bir Devlet
konseyin âzası olamaz ve yeri Assamble'nin mütaakıp ıçtimaına kadar
MtııliMİ kalır.

MADDE _ XVII
Anlaşmamn

imza ve

kabul»

Anlaşmanın imzası:
1 Kasım 1944 de Şikago'da toplanan Beynelmilel Sivil Havacılık
Konferansının aşağıda vazıülimza murahhasları, İşbu muvakkat anlaş
mayı imza ederken namına anlaşma imzalanmış bulunan her hükümetin
namma imza vazedilmiş olması keyfiyetinin mezkûr hükümet tarafın
dan anlaşmamn kabulünü tazammun ve kendisini ilzam eden bir taahhüt
teşkil edip etmediği hususunda mümkün olan en yakın tarihte Amerika
Birleşik Devletleri Hükümetine malûmat verileceği kaydını dermeyan
•İterler.

Anlaşmanın kabulü :
İşbu anlaşmayı imzalamış bulunmayıp Birleşik Milletler âzasından
otan veya onlarla müşareket halinde bulunan veyahut içinde bulundu
ğumu»; dünya cidali esnasında bitaraflığı muhafaza eden her hangi bir
devlet, kabulünü Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine büdirmek su
retiyle işbu anlaşmayı kendisini ilzam eden bir taahhüt olarak kabul
edebilir ve bu kabul keyfiyeti ihbarnamenin Amerika Hükümetinin eline
geçmesi tarihinden itibaren hüküm ifade etmeye başlar
Meriyete girişîşbu muvakkat anlaşma 26 Devlet tarafından kabul edildiği zaman
aravakkat meriyete girer.
Onu müteakip, kabulünü Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine
üatoar eden her Devlet için ihbarnamenin mezkûr hükümetin eline geçmesi
tarihinden itibaren lüzum ifade etmeye başlar.
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, adı geçen Beynelmilel Sivil
Havacılık Konferansında temsil edilmiş olan bütün hükümetleri işbu mu
vakkat anlaşmanın mevkii meriyete girmesi tarihinden ve anlaşmamn ka
bulünü mübeyyin bütün ihbarnamelerin vürudundan haberdar eder
Tasdikan lilmakal
(Esas anlaşmadaki ahkâmın aynıdır).

EK : IV
Milletlerarası I lava Ulaştırma sözleşmesi
Beynelmilel sivil havacılık teşkilâtının âzası olup işbu Beynelmilel
Hava Nakliyatı Anlaşmasını imza ve kabul eden Devletler aşağıdaki hu»usatı beyan ederler
MADDE _ 1
KISIM : 1
Âkit Devletlerden her biri diğer Âkit Devletlere tarifeye bağlanmış
Beynelmilel Hava Servisleri için aşağıdaki hava serbestilerini bahşeder:
1. Ülkesi üzerinden yere inmeksizm uçup geçmek imtiyazı;
2. Trafikten gayri maksatlarla inmek imtiyazı (teknik iniş yapmak
larrtiyazı);
3. Hava nakil vasıtasının tâbiiyetini haiz olduğu Devletin ülkesinden
«imiş olduğu yolcu, posta ve hamuleyi indirmek İmtiyazı;
4. Hava nakil vasıtasının tâtoüyetini haiz olduğu Devletin ülkesine
gidecek yolcu, posta, hamuleyi almak imtiyazı;
5. Herhangi diğer bir Akit Devletin ülkesine gidecek yolcu, posta ve
hamuleyi almak imtiyazı ve herhangi diğer bir Âkit Devletin ülkesinden
gelen yolcu, posta ve hamuleyi indirmek imtiyazı;
S, 4, 5 nci bentlerde tasrih edilen imtiyazlar münasebetiyle her Âkit
Devletin taahhüdü, hava nakil vasıtasının tabiiyetini haiz olduğu Devletin
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ana vatanından itibaren ve ana vatanına müteveccihen aşağı yukarı doğru
bir hava yolu üzerindeki geçit servislerine şâmüdir.
işbu kısımda mevzuubahls imtiyazlar beynelmilel hava servislerine
açık olmamak üzere askerî maksatlar için kullanılan hava limanlarına
şâmil olmıyacaktır. Bilfül müsademata veya askerî işgale sahne olan raıntakalarda ve harb zamanında bu kabil mıntakalara giden ikmal yolları
boyunca, mezkûr imtiyazların tatbiki salâhiyettar askerî makamatm tas
vibine bağlı bulunacaktır
KISIM: 2
Yukarda mezkûr İmtiyazlar, her ikisi de 7 Aralık 1944 de Şikago'da
tanzim olunan beynelmilel Sivil Havacılık muvakkat Anlaşmasının ve
mevkii tatbika girdiği vakit, Beynelmilel Havacılık Konvansiyonunun ah
kâmına tevfikan, tatbik olunacaklardır.
KISIM • 3
Diğer bir Âkit Devletin hava nakliyat şirketlerine teknik iniş yap
mak imtiyazım veren bir Âkit Taraf, adı geçen şirketlerin mezkûr inişle
rin yapıldığı noktalarda makul mikyasta ticari servislerde bulunmasın!
talep edebilir.
Böyle bir talep aynı yol üzerinde işüyen şirketler arasında tefrikkâr
muameleyi iltizam etmiyecek, tayyarenm taşıma iktidarım nazarı itibara
alacak ve alâkadar Beynelmilel Hava Servislerinin normal işlemesine veya
Âkit Taraflardan birinin hukuk ve vecibelerine zarar ika etmiyecek ma
hiyette olacaktır.
KISIM : 4
Akit Devletlerden her biri diğer Âkit Devletlerin hava nakil vasıta
larına kendi ülkesinin bir noktasmdan ücretle veya kiralama suretiyle
yolcu, posta ve hamule alarak diğer bir noktasına taşımasına müsaade et
memek hakkım muhafaza eder. Âkit Devletlerden her biri böyle bir im
tiyazı münhasıran herhangi diğer bir Devlete veya herhangi diğer bir
Devletin böyle inhisar mahiyetinde bir imtiyazı istihsalden imtina etmeyi
taahhüt eyler
KISIM: 6
işbu Anlaşma hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Âkit Taraflarda»
her biri
1. Kendi ülkesi dâhilinde feferiamgı bir 'Beynelmilel Hava Servisinin
takip etmesi icabeden yolu veya kullanabileceği hava limanlarını tâyin
edebilir,
2. Mezkûr hava limanları ve sair tesisatın istimali için muhik ve
makul harçlar vazedebilir; mezkûr harçlar mümasil Beynelmilel Hava
servislerinde işUyen kendi millî tayyarelerinin adı geçen limanlar ve tesi
satı kullanmak için verecekleri harçlardan ziyade olmıyacaktır. Şu ka
dar ki, alâkadar bir Âkit Tarafın müracaatı üzerine, hava limanları vesair tesisatın istimali için vazedilen harçlar, yukarda mezkûr konvansiyon
mucibince teşkil edilen Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı tarafından tet
kike tabi tutulacak ve mezkûr teşkilât alâkadar Devlet veya Devletlerin
mütalâasma arzedılmek üzere bu meseleye dair rapor vererek tavsiyele
rini bildirecektir
-

KISIM: 6
Âkit Taraflardan her biri diğer bir Devletin hava nakliyat şırketımn
esaslı mülkiyetinin ve müessir kontrolünün Âkit Taraflardan birinin te
baasının elmde bulunduğuna kani olmadığı ahvalde veya mezkûr şirketin
ülkesi üzerinde işlediği Devletin kavaninine riayet etmediği veya işbu An
laşmadan mütevellit taahhütlerini yerme getirmediği hallerde adı geçen
şirkete ruhsatiye veya müsaade vermekten imtina etmek veya ruhsati
yeyi geri almak hakkım muhafaza eder.
MADDE _ II
KISIM 1
Âkıd Devletler işbu Anlaşma hükümleriyle kabili telif olmayan ara
larında mevcut karşılıklı taahhüt ve anlaşmaları işbu Anlaşmamn ilga
ettiğini kabul ve böyle taahhüt ve anlaşmalara girişmekten tahtına eyleme
yi taahhüt ederler.
işbu Anlaşma ile kabil; telif olmayan herhangi diğer taahhütlere gi
rişmiş olan herhangi bir Âkit Devlet kendisinin bu taahhütlerden kurtul
masını temin için lâzımgelen tedbirleri alacaktır. Herhangi bir Âkid Dev
letin, bir hava nakliyat şirketi işbu Anlaşma ile gayrı kabili telif taahhüt
lere girişmiş bulunduğu takdirde tebaası bulunduğu Devlet bu taahhütlerin
derhal inkızasını temin için mümkün olan gayreti sarfedecek ve her halü
kârda işbu Anlaşmamn meriyete girmesini mütaakıp kanunen mümkün
olan dik fırsatta mezkûr taahhütlerin inkızasını temin edecektir.
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KISIM : 2

Yakardaki kısmın hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, herhangi bir
Âkit Devlet işbu Anlaşma hükümleriyle gayrı kabili telif olmıyan Beynel
milel Hava Servislerine mütaalllk herhangi anlaşmalara girişebilir. Bu
kabil anlaşmalar derhal konsey nezdinae tescil olunacak ve konsey bunları
mümkün olan süratle ilân edecektir.
MADDE _ III
Âkit Devletlerden her biri, diğer Devletler üzerinden geçen servıslerın tesisi ve işletmesinde diğer Âkit Devletlerm mıntakavı servisle
rine lüzumundan fazla mâni olmamak veya onların diğer Devletler üze
rinden geçen servislerinin inkişafına engel olmamak içm mezkûr Dev
letlerin menafimi lâyıkı veçhile gozönünde tutmayı taahhüt eyler
MADDE — IV
KISIM

1

Her hangi bir Âkit Devlet imza veya kabul zamanında dermeyan
olunacak bir kaydı ıhtırazıyl .işbu anlaşmaya ılhaketmek suretiyle, 1 in
ci maddenin 1 mcı kısmının (5) mcı bendinde musarrah hukuk ve veci
beleri bahs v e kabul etmıyebıleceğı gibi, anlaşmamın kabulünden sonra
tıer hangi bir zamanda, Konseye altı ay evvelinden haber vermek su
retiyle, mezkûr hukuk ve vecibelerden rucû edebilir
Böyle bir Âkit Devlet Konseye altı ay evvelinden haber vermek
suretiyle mezkûr hukuk v e vecibeleri, yerme göre ya ilk defa olarak ve
yahut tekrar deruhte edebüır Hiç bir Âkit Devlet mezkûr bend ahkâ
mı ile mulzem bulunmıyan diğer bir Âkit Devlete karşı mebhusünanh
oendde munderıç hukuku bahşetmekle mükellef kılınmaz
KISIM 2
Bir Âkit taraf diğer bir Âkit tarafın işbu anlaşma mucibince ha
reketini kendısmi haksız bir vazıyette veya muşkılâta mâruz bırakma
mak olduğuna kani bulunduğu takdirde meselenin tetkik olunmasını
Konseyden rica edebilir. Konsey bunun üzerine meseleyi tetkik edecek
ve alâkadar Devletleri istişareye davet edecektir. İstişare suretiyie
müşkülün halli mümkün olmadığı takdirde Konsey tetkıkatı neticesini
ve tavsiyelerini alâkadar Âkit taraflara bildirebilir. Bunu müteakip alâ
kadar bir Âkit Devlet Konseyin kanaatince, lâzımgelen tashih tedabirinl
almaktan mâkul olmayan bir şekilde temerrüd ettiği takdirde, Konsey
yukarda mezkûr teşkilâtın Assambelesme, adı geçen Âkit Devlet mevzuübahıs tedabirı almcıya kadar işbu Anlaşmanın kendisine bahşettiği
hukuk ve imtiyazların talik edilmesini tavsiye edebilir. Assamble sülusan ekseriyetinin reyi ile mezkûr Âkit tarafın hukukunu, muvafık göTeceği müddetece veya mezkûr Devlet tarafından tedabiri lâzıma alın
dığına Konsey karar verincıye kadar, talik edebilir
KISIM • 3
İşbu Anlaşmanın tefsir veya tatbtkma dair ıkı veya daha ziyade
Âkit Devletler arasında vukuagelen her hangi bir ihtilaf müzakere İle hallolunamadığı takdirde, yukarda zikredilen konvansiyonun tefsir veya
tafcbikına dair vâki olan ihtilâfların halline mütedair olan mezkûr kon
vansiyonun X V i n nci faslı ahkâmı aynı şekilde tatbik olunacaktır.
MADDE _ V
İşbu Anlaşma yukarda mezkûr konvansiyonun meriyeti müddetmce
mevkii meriyette kalacaktır. Şu kadar ki, işbu Anlaşmaya iştirak eden
her hangi bir Âkit Taraf Amerika Birleşik Develtleri Hükümetine bir
sene evvel haber vermek suretiyle, Anlaşmadan rucu edebilir ve Birle
şik Amerika Devletleri Hükümeti işbu ihbar ve rücu keyfiyetinden der
hal butun diğer Âkit Devletleri haberdar eder
MADDE _ VI
Yukarda mezkûr konvansiyonun mevkii meriyete girmesine değin,
işbu Anlaşma metninde D7 ncu maddenin 3 üncü kısmı ile VII ncı mad
deden gayri yerlerde, mezkûr konvansiyona atfıkelâm edildikçe 7 Aralık
1944 de Şıkago'da tanzim olunan muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık
Anlaşması kastedilmiş gibi telâkki olunacak, ve Beynelmilel Sivil Hava
cılık Teşkilâtından, Assambleden ve Konseyden bahsolundukça, yerine
göre muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı, muvakkat Assamb
le ve muvakkat Konsey kastedilmiş gibi telâkki olunacaktır
MADDE _ VII
îşbu Anlaşmada «Ülke» kelimesi yukarda mezkûr konvansiyonun
2 ncl maddesindeki tarife göre mâna ifade eder.

MADDE _ V n i
Anlaşmanın

vmza

ve

kabulü

(III numaralı ekin son maddesinin aynıdır)

EK: ııı
M i l l e t l e r a r a s ı H a v a Servisleri T r a n s i t Sözleşmesi

Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtının âzası olup işbu Beynelmi
lel Hava Servisleri Transit Anlaşmasını imza ve kabul eden Devletler
aşağıdaki hususatı beyan ederler
MADDE _ 1
KISIM

1

Akıt Devletlerden her biri diğer Âkit Devletleıe tarifeye bağlan
mış Beynelmilel hava servisi için aşağıdaki hava serbestilerini bahşeder:
1) Ülkesi üzerinden yere inmeksızin uçup geçmek İmtiyazı,
2) Trafıkden gayri maksatlarla inmek imtiyazı (Teknik mış yap
mak imtiyazı)
İşbu kısımda mevzuubatus imtiyazlar Beynelmilel Hava Servisle
rine açık olmamak üzere askerî maksatlar için kullanılan Hava Lam an
larına şamil olmıyacaktır. Bilfiil müsademata veya askerî işgale sah
ne olan mıntaklarda ve harb zamanında bu kabil mıntakalara giden ikmal
yolları boyunca, mezkûr imtiyazların tatbiki salâhıyettar askerî makamatın tasvibine bağlı bulunacaktır
KISIM • 2
Yukarda mezkûr imtiyazlar, her ikisi de 7 Aralık 1944 de Şıkago'da
tanzim olunan Beynelmilel Sivil Havacılık Muvakkat Anlaşmasının
ve mevkü tatbike girdiği vakit Beynelmilel Sivil Havacılık Konvansiyo
nunun ahkâmına tevfikan tatbik olunacaklardır
KISIM : 3

Diğer bir Âkit Devletin hava nakliyat şirketlerine teknik iniş yap
mak imtiyazını veren bir âkit taraf, adı geçen şirketlerin mezkûr inişle
rin yapıldığı noktalarda makul mikyasta ticari servislerde bulunmasını
talep edebilir.
Böyle bir talep aynı yol üzerinde işliyen şirketler arasında tefrikkâr
muameleyi istilzam etmiyecek, tayyarenin taşıma iktidarım nazarı İti
bara alacak ve alâkadar beynelmilel hava servislerinin normal işlemesine
veya âkit taraflardan birinin hukuk ve vecibelerine zarar ika etmiyecek
mahiyette olacaktır.
KISIM : 4
İşbu anlaşma hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, âkit taraflardan
her biri:
1 - Kendi ülkesi dâhilinde her hangi bir beynelmilel hava servisinin
takip etmesi icabeden yolu veya kullanabileceği hava limanlarını tâyin
edebilir.
2 - Mezkûr hava limanları ve sair tesisatın istimali İçin muhik ve
makul harçlar vazedebdlrr;mezkûr harçlar mümasil beynelmilel hava ser
vislerinde işleyen kendi millî tayyarelerinin mezkûr liman ve tesisatı kul
lanmak içm verecekleri harçlardan ziyade olmıyacaktır. Şu kadar ki, alâ
kadar bir âkit tarafın müracaatı üzerine hava limanları ve sair tesisatın
istimali için vazedilen harçlar yukarda mezkûr konvansiyon mucibince
tesis edilen bu Beynelmilel Sivil Havacılık teşkilâtı tarafından tetklka tabi
tutulacak ve mezkûr teşkilât alâkadar Devlet veya Devletlerin (mütalâasına
arzedilmek üzere bu meseleye dair rapor vererek tavsiyelerini bildire
cektir
KISIM : 5
Âkit taraflardan her biri diğer bir Devletin hava nakliyat şirkeönin
esaslı mülkiyetin ve müessir kontrolünün âkit taraflardan birinin teba
asının elinde bulunduğuna kani olmadığı ahvalde veya mezkûr şirketin
ülkesi üzerinde işlediği Devletin kavaninine riayet etmediği veya İşbu
anlaşmadan mütevellit taahhütlerini yerine getirmediği hallerde adı ge
çen şirkete ruhsatiye vermekten imtina etmek veya ruhsatiyeyi geri al
mak hakkım muhafaza eder.

Sayfa; 8876

12

(Resmi Gaae&ei

HAZİRAN 1 9 4 6
—

MADDE _ 2
K I S I M

1

Bir âkit t a r a f diğer b ı ı â K i t tarafın işba anlaşma mucibince haıeketımn kendisim haksız b i r vazıyete veya müşkülâta maruz bırakmakta
olduğuna kanı bulunduğu takdirde meselenin tetkik edilmesini konsey
den rica edebilir Konsey bunun uzerme meseleyi tetkik edecek ve alâka
dar Devletleri istişareye davet edecektir İstişare süratiyle müşkülün halli
mumkun olmadığı takdirde konsey tetkıkaltı neticesini ve tavsiyelerini
alâkadaı âkit taraflara bildirebilir Bunu mutaakıp alâkadar bir Âkit
Devlet konseyin kanaatmce, lâzımgelen tashih tedabırmı almaflıtan ma
kul olmıyan bir şekilde temerrüt ettiği takdirde, konsey yukarda mez
kûr teşkilâtın assamblesme, adı geçen Âkit Devlet mevzuubahıs tedabırl
alıncaya kadar işbu anlaşmanın kendisine bahsettiği hukuk ve imtiyaz
ların tabiî edilmesini tavsiye edebilir Assamble sulusanı ekseriyetin reyi
ile mezkûr âkit taraf hukukunu muvaf'k göreceği müddetçe veya mez
kûr Devlet tarafından tedibin la^ıme alındığına konsev karaı verinceye
kadar talik edebilir
KISIM

—

IIHIIIIMIH ^

de bulundurulacaktır. Her iki metin Bırleşîk Amerika Devletlen Hükü
metinin hazmeı evrakında muhafaza edilecek ve mezkûr Hükümet tara
fından ısbu Anlaşmayı imza veya kabul eden bütün Devletlerin Hukümetleıme tasdikli suretler gönderilecektir
Milletlerarası Sivil Havacılık Konferansı
Nihai Senet
B l R l N C I KISIM [*]

Nihai Mukarrerat
Hükümetleri,
Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansında temsil edılmelen l«jxr
Birleşik Amerika Hükümeti tarafından vâki daveti kabul ederek;
Devlet isimlerinin alfabe sırasına gore islimleri aşağıda munderıç
murahhaslarını tâyin etmişlerdir

2

işbu Anlaşmanın tefsir veya tatbıkma dair ı k ı veya daha ziyade
Âkit Devletler arasında vukua gelen her hangi bir ıntıiâf müzakere ile
•hallolunamadığı takdirde, yukaıda zikredilen konvansiyonun tefsir ve
ya tatbıkına dair vâki olan ihtilâfların halime mütedair olan mezkûr kon
vansiyonun X V I I I mcı faslı ahkâmı aynı şekilde tatbik olunacaktır

MADDE __ 5
İşbu Anlaşmada «Ülke» kelimesi yukarda mezkûı konvansiyonun
2 ncı maddesindeki tarife gore mâna ifade eder

Ve işbu murahhaslar Birleşik Amenka Heyeti Murahhasası Reisi/
olan Adolf A Berle Jr 'un muvakkat riyasetinde 1 Kasım 1944 de Şikage
(Illinois) da toplanmışlardır
Vaşmgton'dakı Danimarka Elçisi M Henrik de Kaufmann ile Vaşmgton'dakı Tayland Elçisi M Mom Rajawongse Promoj şahsı olarak
hazır bulunmaları ıçm Birleşik Amenka Hükümeti tarafından vâki davete icabetle ilk Heyeti Umumiye ıçtımaına iştirak etmişlerdir. Konfe
rans, salâıhıyetnarneler komıtesmm teklifi üzerine Danimarka ve Tay
land Elçilerinin mutaakıp Heyeti Umumiye ıçtimalarma iştirak etmeleri
ni tasvip eylemiştir
Birleşik Amerika Hariciye Nezareti Beynelmilel Konferanslar Dai
resi Reisi M Warren Kelchner, Amerika Reisicumhurunun tascHM ile,
konferansın Kâtibi Umumiliğine tâyin edilmiş ve Birleşik Amerika Ti
caret Nezareti Sivil Havacılık idaresi Mudurtü Theodore P. Wnght kon
feransın teknik kâtipliğine tâyin olunmuştur.
Birleşik Amerika Heyeti Murahhasası Reisi Adolf A. Berle J r , kon
feransın 2 Kasım 1944 de toplanan heyeti umumiye İçtlmaında konfe
ransın daimi reisliğine intihap edilmiştir
Fransa Heyeti Murahhasası Reisi M Max Hymans ve Çin Heyet*
Murahhasası Reisi Kıa-ngau Chang konferans ikinci reisliklerine intihap
edilmişlerdir.
Heyeti murâhhasalar reislerinden mürekkep olan ve konfera»*
muvakkat reisinin nyasetınde bulunan idare heyeti, âzalarının isimleri
aşağıda munderıç bulunan sevk ve idare komitesini tâyin eylemiştir

MADDE _ 6

Sevk ve İdare Komitesi

MADDE _ 3
İşbu Anlaşma yukarda mezkûr konvansiyonun meriyeti muddetınce mevkii meriyette kalacaktır, şu kadar kı, işbu Anlaşmaya iştirak eden
her hangi bıı Âkit Taraf Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine bir
sene evvel haber vermek suretiyle Anlaşmadan rucu edebilir ve Birleşik
Amerika Devletleri Hükümeti işbu ihbar ve rucu keyfiyetinden derhal
butun diğer Âkit Devletleri haberdar eder
MADDE _ 4
Yukaıda mezkûr konvansiyonun mevkii meriyete girmesine değin,
İşbu Anlaşma metninde, ikinci maddenin 2 ncı kısmı ile beşinci madde
den gayrı yerlerde, mezkûr konvansiyona atfıkelâm edildikçe 7 Aralık
1944 te Şikago'da tanzim olunan muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık
Anlaşması kastedilmiş gibi telâkki olunacak ve Beynelmilel Sivil Hava
cılık Teşkilâtından, assambleden ve konseyden bahsolundukça, yerme
göre, muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık teşkilâtı muvakkat asamble
ve muvakkat konsey kastedilmiş gibi telâkki olunacaktır

Anlaşmanın

imza ve

kabulü

1 Kasım 1944 te Şikago'da toplanan Beynelmilel Sivil Havacılık
Konferansına aşağıda vâzıulımza murahhas işbu Anlaşmayı imzalarken,
namına Anlaşmaya imza vazedilmiş bulunan-Hukumetlerden her birinin
Anlaşmanın imza edilmiş olması, keyfiyetin mezkûr Hükümet tarafından
Anlaşmanın kabulünü tazammun ve Hükümeti ıcabeden bir taahhüt teş
kil edip etmediği zımnında mumkun olan en yakın tarihte Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümetine malûmat vermesi lâzımgeldığı hususunda
mutabık kalmışlardır
Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtına âza olan her hangi bir Dev
let, kabulünü Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine bildirmek sure
tiyle işbu Anlaşmayı kendisine ıcabeden bir taahhüt olarak kabul edebi
lir ve bu şekilde bir kaoui ihbarın Amerika Birleşik Devletleri Hüküme
tine vâsıl olduğu andan itibaren hukuım ifade eder
işbu Anlaşma Âkit Devletleı arasında, her birinin kabulü vâki ol
dukça, mevkii meriyete girer, bunu mutaakıp kabulünü Amerika Hükü
metine bildiren her Devlet ıçm, kabul haberinin mezkûr Hükümete mu
vasalatı tarihinden itibaren hukum ifade etmıye başlar Amerika Hükü
meti Anlaşmanın muhtelif Devletlerce kabulü tarihlerim ve kabul eden
her Devlet ıçm meriyete girdiği tarihi, vâzıulımza olan ve kabul eden
bütün Devletlere tebliğ eder Tasdıkanlılmakal, aşağıda vâzıulımza usu
lüne tevfikan salâhıyettar kılınmış murahhaslar, işbu Anlaşmayı imza
lan yanındaki tarihlerde Hükümetleri namına imza ederler
7 Aralık 1944 te Şikago'da ingilizce olarak tanzim edilmiştir. Her
biri aynı derecede muteber olmak üzere İngilizce, Fransızca ve ispanyol
ca lisanlarında tanzim edilmiş bir nüsha Vaşıngton'da imza edilmeye ama

Muvakkat Reis, Konferans tarafından tesis edilen umumi komıtems
isimlen aşağıda yazılı olan azalarım tâyin etmiştir.
Âzalık

Teklifleri Komitesi

Saldhıyctnam

eler Komitesi

Kaideler ve Nızaııot

Komitesi

30 Kasım 1944 de Koordinasyon Komitesi Heyeti idare tarafmdar.
aşağıdaki azalardan mürekkep olmak üzere tâyin edilmiştir
Koordinasyon Komitesi

[' ] Birinci kısım nılhaı nmkarreratm metoına ve 1 i l â I V numaralı eklerin
metinlerim, ikmcı kısım teknik zeyillerin projelerini teşkil eden V numaralı e l i
ihtiva eder

Sayfa: 8877

(Regmî Ga*«te)
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Konferans dört teknik komiteye taksim edilmiştir Bu komitelerin
konferans tarafından intihap edilmiş olan erkânının ve kom itelerce tesis
olunan tâli komiteler erkânının isimleri aşağıda dercolunmuştur
KOMİTE : I
Çok taraflı Havacılık Konvansiyonu ve Beynelmilel
Havacılık Teşekkülü
Reis

Tâli

Komite

8

Gumruk usulleri, manifestolar
Reis
İkinci Reis
Kâtip
Tâli

Komite

9

Kazaların tahkiki, (Arama ve kurtarma dâhil olmak üzere)
Reis
İkinci Reis
Kâtip

İkinci Rel«
Kâtip
Muavin
Tâli

Komite

Tâli

l

Beynelmilel teşkilât

Komite

10

Neşriyat ve formülerler
Reis

Reis
Kâtip
Tali Komite

M

İkinci R»ls
Kâtip
KOMİTE

Hava seyrüseferi esasları

III

Muvakkat Havayolları

Reis
Kâtip

Tali Komite

S

Hava münakalâtı esasları
Reis

Reis
İkinci Reis
Kâtip
Kâtip Muavini
Tâli Komite 1

Kâtip

KOMİTE • II
Teknik standardlar ve usuller

Reis
İkinci Reis
Raportör Murahhas
Kâtip
Kâtip Muavini
ı

Muvakkat Havayolları Anlaşmaları Standard şekli
Reis
Raportör
Kâtip
KOMİTE : IV
Muvakkat Konsey

Tâli

Komite

. 1

Muhaberat usulleri; Havayolları şebekeleri
Reis

Reis
ikinci Reis
Kâtip
Kâtip Muavini
Tâli

İkinci Reis
R_aportör Âza
Kâtip

l

Muvakkat Konseyin terekküp vs teşekkülü
Tâli

Komite

%

Uçuş kaideleri; Hava trafik kontrolü usulleri
Reis
ikinci Reis
Kâtip
Tâli Komite S

Uçuş personeli ve makinist personelin ruhsatıyelendırılmesine
mutaallık standardlar, borda yevmiye defterleri
»Reis
İkinci Reis
Raportör Aza
Kâtip
Tâli

Komite

J,

Hava nakil vasıtalarının uçuşa elverişliliği
Reis

İkinci Reis
Kâtip
Tâli

Komite

: s

Hava nakil vasıtalarının tescili ve hüviyetlerinin tesbttl
Reis
İkinci Reis
Kâtip
Tâli

Komite

Reis
Kâtip

Tâli

İkinci
Kâtip Reis
Tâli

Komite

7

Havacılık harita ve plânları

: «

Reis
Kâtip
Nihai Heyeti Umumiye İçtimai 7 Aralık 1944 te vukubulmuştur. Kon
feransı, muhtelif komitelerin, tâli komitelerin ve Heyeti Umumiye ıçtimalarının zabıtlarında ve raporlarında munderıç muzâkeratı neticesinde
aşağıdaki anlaşma metinleri tesbit edilmiştir
-

Beynelmilel Sivil Havacılık Muvakkat Anlaşması
I numaralı eki teşkil etmektedir
Beynelmilel Sivil Havacılık Konvansiyonu
II numaralı eki teşkil etmektedir
Beynelmilel Hava Servisleri Transit Anlaşması
IIT numaralı eki teşkil etmektedir
Beynelmilel Hava Münakalâtı Anlaşması
IV numaralı eki teşkil etmektedir
Aşağıdaki kararlar ve tavsiyeler kabul edilmişlerdir.
I
Nihai

Reis

Komite

Muvakkat Konseyin salâhiyet ve vazifelen

6

Meteoroloji malûmatının toplanması ve yayılması

Reis
İkinci Reis
Raportör Âza
Kâtip

Komite

mukarreratın
N tanzimi
TANZÝMÝMI

Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansı
Nihai mukarrerat metnini, 4 Aralık tarihli 34 numaralı jurnalda kâ
tibi umumi tarafından derpiş olunan telkinata göre kâtibi umumilik tara
fından tanzimine ve metnin Koordinasyon Komitesi 'tarafından tekrar
gözden geçirilmesine,
Nihai mukarrerat metninin konferansın heyeti umumiye içtimaında
tesbit etmiş olduğu kati anlaşma metinlerini ihtiva etmesine ve nihai he
yeti umumiye ıçtımamda bu metinde tadilât yapılmamasına karar veril
miştir.
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(Resmî Gazete)

Sayfa: 8878

II
Teknik ekler projelen

Birçok hususlarda tatbik olunan usullerin Devletler arasında âzami
imkân derecesinde standart bir hale getirilmesinin, salim, seri ve kolay
hava seyrüseferi bakımından mühim olduğunu; ve bu hususatm alelûmum
gayet mütenevvi ve karışık meselelere bağlı bulunduğunu ve birçok
yeni inkişaf sahalarına ihtiyaç gösterdiğini; ve işbu konferans müzakeratı esnasında, müzakerata iştirak eden teknisyenlerin muvafık görmek
hususunda mutabık kaldıkları usul ve nizamatın inkişaf ettirilmesi yo
lunda hayli ileri gidilmiş olmakla beraber vaktin darlığının ve doğrudan
doğruya iştirak edebilen personel adedinin azlığının burada tesbit edilen
bazı mukarreratın kifayeti veya doğruluğu üzerinde müzakeratm kati
bir hükümle neticelenmesine müsait olmadığını nazarı İtibara alan Bey
nelmilel Sivil Havacılık Konferansı:
Beynelmilel Sivil Havacılık Konvansiyonunun eklerine mutaallık
olup işbu mukarrerat metninin V numaralı ekini teşkil eden projelerin
aşağıdaki esaslar dâhilinde konferansça kabul edilmesine karar vermiştir:
A) Burada tesbit olunan projeler kenferansa iştirak eden Devletler
tarafından derhal ve devamlı surette tetkik edilmek üzere kabul oluna
caklardır.
B) Bunlar muhtelif eklerin şayanı arzu olan saha ve sureti tertibine
birer numune olarak kabul edileceklerdir.
C) İştirak eden Devletler ilâve, hazf veya tadile mütaallik olarak
yapmak istiyebilecekleri tavsiyeleri 1 Mayıs 1945 den evvel Birleşik Ame
rika Hükümetine (veyahut o zamana kadar tesis edilmiş bulunduğu tak
dirde muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtına) göndermeyi ta
ahhüt ederler.
D) Birleşik Amerika Hükümeti (veyahut muvakkat Beynelmilel Sivü Havacılık Teşkilâtı) bu telkinleri muhtelif vesaikin mevzularıyle meş
gul olmak İçin muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı tarafından
tesis edilecek olan teknik komitelerin içtlmalarına evvelden hazırlanmak
üzere diğer İştirak eden Devletlere gönderilecek, ve mezkûr içtlmalar,
eklerin konvansiyona zeyil edilmek için nihai şekilde kabul edilmeleri
maksadiyle, mümkün olan en kısa zaman zarfında toplanacaklardır
E) O zamana kadar, teknik tâli komiteler tavsiye edilen usuller üze
rinde mutabık kalabildikleri nispette, bütün dünya Devletlerinin, mevcut
beynelmilel vecibelerim gözönünde tutarak, mümkün olan süratle ve im
kan derecesinde kendi milli usullerini bu usullere doğru tevcih etmeleri
teşvik olunur.

2 — Muvakkat Beynelmilel Sivil Havacüık Teşkilâtının beynelmilel
hava seyrüseferinde kullanılan numaralandırma usullerinin ve ölçü sis
temlerinin ve ebadın tavsifinin daha ziyade yeknasaklaştırılması mevzuu
nu devamlı tetebbüata ve tavsiyelere açık bulundurmağa karar vermiştir.
V
Hava Nakil Vasıtalan

üzerinde

mülkiyetin

devri

Beynelmilel işletmelerde kullanılacak hava nakil vasıtalarının satı
şı mülkiyetin devri ile alâkadar hukuki meseleler üzerinde muhtelif Hü
kümetlerin umumi bir Anlaşmaya varmasını zaruri kılacağım nazarı itıbare alan Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansı,
işbu Beynelmilel Sivil Havacılık Konferasmda temsil olunan muh
telif Hükümetlerin, hava nakil vasıtaları üzerinde mülkiyetin devrine
mütaallik bir konvansiyonun kabulü maksadiyle bir Beynelmilel hususi
hava hukuku konferansının yakın zaman zarfında toplanması hususunun
mütalâa etmelerini ve mezkûr hususu hava hukuku konferansının mü
zakere esasları arasında, her ikisi de 1931 de Comité International Tech
nique d'Experts Juridiques Aériens (CITEJA) tarafmdan kabul olunan
A) Rehin ve sair ayni teminata ve hava imtiyazlarına mütaallik
mevcut Konvansiyon projelerinin; ve
B) Hava nakil vasıtalarınm mülkiyetine ve havacılıkta tesciline
mütaallik mevcut Konvansiyon projelerinin bulunmasını tavsiye eder.
Hava nakil vasıtalarınm İhtiyatî haczine mütaallik 29 Mayıs 1933
tarihli Roma Konvansiyonu
Hava nakil vasıtalarının temin ettiği seri nakil imkânlarından âzami
istifade temin olunabilmesi için hava nakil vasıtalarının beynelmilel ti
carette süratle ışliyefoılmelerlnm elzem olduğunu, haciz koyan bir alacak
lının evvelemirde usulü veçhile ve mahkemeden hüküm ve icra kararı
almadan veyahut buna muadil bir icra hakkı iktisap eylemeden hava na
kil vasıtalarına haciz ve el koymasının beynelmilel ticarette hava nakil
vasıtalarının süratle işlemesini haleldar edeceğini nazarı itibara alan Bey
nelmilel Sı/ıl Havacılık Konferansı,
işbu Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansında temsil edilen Hü
kümetler arasında uçuncu Beynelmilel hususi hava hukuku konferansı
esnasında 29 Mayıs 1933 de Roma'da imzalanan «Hava Nakil Vasıta
larının ihtiyatı haczine mutaallık bazı kaidelerin tevhidi konvansiyonu»
nu elyevm tasdik eylememaş veya buna iltihak etmemiş bulunanların
mezkûr konvansiyonu tasdik veya buna iltihakın şayanı arzu olup ol
madığını mütalâa etmelerini tavsiye eder
-

rn

VII

Teknik personel

Beynelmilel hava seyrüseferine mütaallik işlerde elverişli beynelmi
lel standartların tekâmül ve idamesi İçm bu saha ile alâkadar sanatların
ve muhtelif usullerin teknik ehliyeti haiz personel tarafmdan daimi surette
tetkik edilmesi lâzım geldiğim nazarı itibara alan
Beynelmilel Sivil Havacılık

Konferansı

Muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtının, teşekkülünden
sonra mümkün olan en kısa zaman zarfında, Kâtibi Umumiliğinde, hava
cılık fennin ve usullerinin devamlı tetebbüa bilhassa ihtiyaç gösteren saha
larında ihtisas sahibi olan müsait bir personel istihdam etmesine ve Kâ
tibi Umumiliğin teknik ehliyet sahibi olan işbu âzalarının beynelmilel
standart projelerinin ve şayanı tavsiye usullerin hazırlanmasına mütaallik
meselelere dair tahliller yaparak muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık
Teşkilâtına rapor yermeğe ve beynelmilel hava münakalâtının salim ve
muntazam bir şekilde sevk ve idaresine âmil olacak sair etudler yaparak
rapor vermeğe memur edilmelerine karar vermiştir
IV
Metre ölçü sistemi

Milletler ve kıtalararası hava yollarında hava trafikine mütedair ka
ideler ve nizamlarda standart bir ölçü sisteminin kullanılmasının mezkûr
işletmelerin selâmetine ziyadesiyle yardımı olacağmı ve muhtelif memle
ketler üzerinden yapılacak uçuşların hazırlığında ve uçuş esnasında uçuş
ve sair işletme personelinin gozonünde tutulması lâzım gelen kaide ve
nizamlar ve sair cetvellerde kullanılan adetlerin kolaylıkla hatırda tutu
labilecek yuvarlak rakamlardan müteşekkil bulunmasının gayet ehemmi
yetli telâkki edildiğini, nazarı itibara alan Beynelmilel Sivil Havacılık
Konferansı;
1
Metre sisteminin başlıca beynelmilel Standart olarak kullanıl
ması kabili tatbik veya şayanı arzu görülmiyen ahvalde beynelmilel seyrusefef ile doğrudan doğruya alâkadar neşriyat ve talimatnamelerde
münderiç ölçülerin gerek metre ve gerek ingiliz sistemi ile ifade olunması
lâzımgeldiğine;

CITEJA

ıçtımalarına
tekrar ıptıdar ve bunlarla
müşterek
hareket olunması

1925 de Patus'de toplanan birinci Beynelmilel Hava Hususi Hukuku
Konferansında kabul olunan bir tavsiye mucibince tesis edilen Comité In
ternational Technique d'Experts Juridiques Aériens (CITEJA) nın zaman
zaman toplanacak hususi Hava Hukuku Konferanslarında nihai olarak ka
bul edilmek üzere beynelmilel kovansıyon projeleri hazırlamak suretiy
le bir Beynelmilel Hususi Hava Hukuku Kanununun tekâmülüne doğru
hayli terakki yapmış olduğunu; ihzar safhasında bulunan CITEJA pro
jelerinin itmamı ve hava hususa hukuku sahasında yem etudlere başlan
ması suretiyle mezkûr Kavanin Mecmuasının daha ziyade tekâmül et
tirilmesinin beynelmilel Sivil Havacılığın inkişafına ehemmiyetli surette
yardım edeceğini; nazarı itibara alan Beynelmilel Sivil Havacılık Kon
feransı :
1 işbu Sivil Havacılık Konferansında temsil edilen muhtelif Hü
kümetlerin, harp dolayısıyle talik edilen Cıteja ıçtımalarına mümkün
olan en yakın tarihte tekrar iptidar olunmasını temin etmenin, Cıteja
Kâtibi Umumiliği masarıfatına karşı lâzım gelen yardımlarda bulunulmasınm, ve Cıteja ıçtimalarına iştirak edecek hukuk mutahassısları tâ
yininin ne derece şayanı arzu olduğunu mütalâa etmelerini; ve
2 Cıteja'nm faaliyetim muvakkat Beynelmilel Sivil Havacılık
Teşkilâtının ve 6 Aralık 1944 de Şıkago'da tanzim edilen Beynelmilel
Sivil Havacılık Konvansiyonu ahkâmına tevfikan tesis olunacak daimi
Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı vücude geldikten sonra bu teşkilâ
tın mesaısıyle teşrik etmenin ne derece şayanı arzu olduğunu dahi mü
talâa etmelerini tavsiye eder
VIII
Muvakkat Hava Yollan için Standart Anlaşma

şekli

Askerî harekâtın cereyanının dünyanın bazı mmtakalarmda harbin
sivil hava trafiğinde sebebiyet verdiği duraklamayı bertaraf edeceğini,
Bir çok Devletlerin sivil nakliyat sistemleri ve tesisatı kâfi olmak
tan çok uzak bulunan bir derekeye duşmuş bulunmakla beraber, diğer

12 HAZİRAN 1945

iaraftan geniş mikyasta seri nakliyat yapmakta, yoksulluk içindeki mem.
leketlere yardım taşımakta, ve normal alış veriş ve ticaretin avdetini
tesri etmekteki müessirliğlni gösteısmiş olan tayyarenin kullanılmasında
vâsi imkânlar bulunduğunu;
Hava nakliyatı imkânlarının gayet buyuk olduğu kadar ilerisi kes-*
tırılemez bir mahiyette bulunması dolayısiyle, daha ilende daha daimi
tertibatı mevkii tatbıka koyabilmek için amelî tecrübe kazanmak maksadiyle aradaki tebeddül devresi içinde erken inkişafı teşvik etmenin şa
yanı arzu olduğunu,
Her Devletin kendi arazisi fevkındekı hava sahası üzerinde tamamen
ve münhasıran hâkimiyet sahibi olduğunu; ve
Hava servislerinin işletilmesi İçin Devletler arasında yapılabilecek
olan anlaşmalar arasında mümkün olan âzami derecede yeknasaklık bu
lunmasının şayanı arzu olduğunu, nazarı itibara ala» Beynelmilel Sivil Ha
vacılık Konferansı
ıl - Her Devletin herhangi diğer bir Devlete veya hava şebekesine
inhisar şeklinde transit, teknik iniş ve ticaret maksadıyle giriş hakla
rını betahsıs bahşeden ahkâmı bir anlaşmaya vazetmekten veya her
hangi bir Devletin hava şebekesini hariç bırakmayı veya bunlara karşı
tefrikkâr muamele yapılmasını istilzam eden anlaşmalar aktinden içti
nap eylemesini, ve mevcut ve meriyette olan anlaşmalarının müsaade
ettiği ilk fırsatta mevcut olan inhisar mahiyetinde veya tefrikkâr hak
ları refeylemesini
2 - Aşağıda dercolunan standart anlaşma projesinin ihtiva ettiği
maddelerin yukarda mezkûr anlaşmalara ithal edilecek standart mad
deler olarak kabul olunmasını, ve ancak alâkadar Devletlerin hususi ah
valde ihtiyaç görülen ibare değişikliklerini yapmak ve munzam mad
deler ilâve etmek hakkının, mezkûr tadilât ve ilâveler standart madde
lerle gayri kabili telif olmamak şartiyle, mahfuz kalacağının, ve bun
dan başka işbu mukarrerat hükümlerinin hiç bir Devletin diğe> Devletlenn hava şebekeierıyle anlaşmalar yapmasına, bu anlaşmalar yukarda
mezkûr maddeleri kabiliyeti tatbıkıyelerı nispetinde ihtiva etmek şar
tiyle, mâni olmıyacağınm nazarı itibara alınmasını tavsiye eder.
Muvakkat Havayolları

Sayfa: 8879

(Resmî Gazete)

ıçm Standart Anlaşma

şekli

1 - Akıt taraflar işbu anlaşmaya muzeyyel ekte [*] tarif edilen
Beynelmilel sivil havayolları ve servislerinin • tesisi için lâzımgelen yine
aynı ekte musarrah haklan, işbu haklar kendısme verilen Akıt Tarafın
reyine gore adı geçen servisler - ister derhal ister sonra tesis olunsun bahşederler
2 - A) Yukarda mezkûr şekilde tarif edilen hava servislerinin her
birinin, alâkadar havayolunu muayyen bir Hava Nakliyat Şirketine ve
ya Şirketlerine tahsis etmek hakkı (1) numaralı bend mucibince kendi
sine verilmiş olan Âkît Taraf mezkûr yol ıçm bir Hava Nakliyat Şir
ketine müsaade verdiği anda işletilmesine başlanacak ve hakkı bah
şeden Âkit Taraf, işbu Anlaşmanın (7) ncı maddesi hükümleri m»hfuz
kalmak şartiyle, alâkadar Hava Nakliyat Şirketi veya Şirketlerine lâ
zımgelen işletme musaadesmı vermekle mükellef bulunacaktır, Şu kadar
kı, kendisin^ yol tahsis edilen Şirketin, işbu Anlaşmanın derpiş ettiği
işletmelere başlamadan evvel, haklan bahşeden Âkit Tarafın salâhiyet,
tar havacılık makamatı nezdınde, mezkûr makamatın alelusul tatbik et
liği kavanin ve nizamat mucibince, ehliyetini isbata davet olunabilmesi
ve askerî musademat sahası olan veya işgal altında bulunan veyahut
bu kabil ahvalin tesiri altında bulunan mmtakalarda mezkûr şekilde
işe başlama keyfiyetinin salâhiyettar askerî makamatın tasvibine bağlı
bulunması şarttır
B) İşbu anlaşma ahkâmına tevfikan kendısme ticari haklar bahş
edilen herhangi bir Âkıd Tarafın mezkûr ticari hakları, muvakkat im
kânsızlık halleri müstesna, muımkün olan en yakın tarihte tatbik eyle
mesi lâzımgeldıği müsellemdir.
3. Âkit Taraftan herhangi birisi tarafından bir hava nakliyat şir
ketine veya işbu anlaşmaya iştirak etmıyen herhangi bir Devlete evvel
ce verilmiş olan işletme haklarının kendi hukoımlenne göre meriyeti berlevam olacaktır

A) Âkit Taraftan her biri hava limanları ve saıir tesisatın kullanıl
ması ıçm muhik ve mâkul harçlar tahsili, veya bunların tahsilolunmasına müsaade edebilir Mamafih, Âkit Taraflardan her biri mezkûr harç
ların adı geçen hava limanları ve tesisatın istimali için diğerlerine mü
masil beynelmilel servislerde işlıyen kendi millî tayyarelerinin verdiği
harçlardan yüksek olmamasını kabul eder
B) Bir Âkit Taraf ülkesine diğer bir Âkît Taraf veya anın tebaası
tarafından getirilen ve münhasıran bu İkinci Âkit Tarafın hava nakil
vasıtalarının istimaline mahsus olan akaryakıt, yağ ve yedek aksama,
ülkesine girilen Âkit Tarafça, gümrük resimleri, muayene harçlan ve
sair millî rüsum veya harçların vazı bakımından, tebaa muamelesi ve en
ziyade mazharı müsaade Devlet muamelesi gösterilecektir.
C) Ekte tarif olunan yolları ve servisleri İşletmeğe salâhiyettar kı
lman Akıt Tarafların hava yollarına ait sivil nakil vasıtalan İçinde bu
lundurulan akaryakıt, yağ, yedek aksam, alelade teçhizat ve komanya,
diğer Akit Taraflar ülkelerine giriş ve çıkışta, yukarıda zikredilen levazmıat adı geçen hava nakil vasıtaları tarafından mezkûr ülke içindeki
uçuşlarda istihlâk edi'se bile, gumruk resmi, muayene harcı veya bun
lara benzer rüsum ve harçlardan muaf tutulacaktır
5 Bir Akıt Tarafça verilen veya muteber kılınan uçuşa elverişlilik
vesikaları, ehliyetnameler ve ruhsatiyeler, ekte tanf edilen havayolları
nın ve servislerinin işletilmesi için diğer Âkit Taraflarca muteber olarak
kabul edilecektir Mamafih, her Âkit Tarafın, kendi tebaasına başka bir
Devlet tarafından verilen ehliyetname ve ruhsatiyeleri, kendi ülkesi
üzeninden uçuşlar için tanımamak hakkı mahfuzdur
6 A) Bir Âkit Tarafın, beynelmilel sivil seyrüseferde işllyen hava
nakil vasıtalarının kendi ülkesine giriş veya çıkışma veyahut bu kabil
vasıtaların kendi ülkesi içlinde bulunduğu sırada işletilmesi ve seyrüse
ferlerine mutaallık kavanin ve nizamatı milliyet bakımından ayırt edil
meksizin butun Âkit Tarafların hava nakil vasıtalarına tatbik edilecek ve
mezkûr vasıtalar tarafından giriş veya çıkışta veya mezkûr tarafın ül
kesinde bulunulduğu müddetçe bunlara riayet edilecektir
B) Bir Âkit Tarafın giriş, gümrükten geçiş, hicret, pasaport, güm
rük ve karantinaya mutaallik nizamat gibi hava naki} vasıtalarının yol
cu, personel veya haımulesımın kendi ülkesine gınş veya çıkışına mutaallık
kavanin ve nızamatına adı geçen yolcu ve personel tarafından veya ha
mule ıçm, mezkûr Âkit Tarafın ülkesine giriş veya çıkışta veya ülke için
de bulunulduğu müddetçe riayet edilecektir
7 Âkit Taraflardan her bin, diğer bir Devletin bir hava nakliyat
şirketinin esaslı mülkiyetinin ve müessir kontrolünün işbu anlaşmaya İş
tirak eden taraflardan birinin tebaasının elinde bulunduğuna kani olma
dığı hallerde, veyahut bir hava nakliyatının şirketi üzerinde İşlediği mem
leketin kanunlarına, yukardakı altıncı ımaddede tarif olunduğu veçhile
riayet etmediği veyahut işbu anlaşmadaki taahhüdatmı yerine getirmediği
takdirde mezkûr şirkete ruhsatiye veya müsaade vermemek veya bunları
geri almak hakkını muhafaza eder
8 İşbu Anlaşma veya bununla munasebettar butun mukaveleler mu
vakkat ^Beynelmilel Sivil Havacılık teşkilâtı nezdinde tescil edilecektir.
9 (Arzu olunduğu takdirde buraya, tafsilâtı her anlaşmanın tara
feyni arasında müzakereye bağlı bulunan tahkime mutaallik hükümler
ilâve edilebilir )
10 İşbu Anlaşma, umumi çok taraflı bir havacılık konvansiyonu ta
rafından tadıl veya iptal olunmadığı müddetçe meriyette kalacaktır, bean
şart ki, ı^bu Anlaşma ahkâmına tevfikan bahşedilen servis hakları, hava
nakliyat şirketleri alâkadar bulunan Âkit Tarafa bir sene evvelinden ha
ber verilmek şartiyle, refedıletoılır İşbu ihbar, haber veren Âkit Tarafla
yollan işleten Akılt Taraflar arasında muzakerata imkân verecek iki ay
lık bir müddetten sonra herhangi bir zamanda vâki olabilir
IX
Uçuş vesaiki ve

Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansı
Muvakkat Beynelmilel SıVıl Havacılık teşkilâtının, tesis olunduğu
zaman, üzerinde başlıca Beynelmilel Havayolları işletilecek olan ımıntakaların lisanında uçuş vesaiki ve formülerlerin neşri meselesini mütalâa
etmesi rica olunmasına karar vermiştir

4. Tefrikkâr muameleleri önlemek ve gösterilen muamelede müsa
vatı temin etmek maksadıyle aşağıdaki hususatta mutabık kalınmıştır
[*]

Havayollarının tarifi ve bahşedilen gerek yalnız transit gerek telknıık uıış

veya ticaret maksadıyle gınş haklarının ve bu hakların bahsinin tabi kılındığı şart
ların tarifi bir eikte munderıç bulunacaktır

T e k n i k ınaş b a k l a n veya ticari haklar

bahsedildiği takdirde A, iniş yapılabilecek limanlanın ve\a yolcu, yuk ve postanın
ahmıl ve tahliyesine mutaallık ticari haklar verilen limanların tasrihini ve bu hak
arın hangi Akit taraflara verildiğine dair bir kaydı ihtiva edecektir-

Formülerler

X
Bazı

meselelerin tetebbu edilmek üzere
olunması

Muvakkat Konseye havale

tavsiyesi Beynelmilel Sivil
Havacılık

Konferansı

İşbu konferansta temsil edilen Devletler arasında üzerinde anlaş
maya varılamıyan meselelerin, ve betahsıs (Belli başlı olarak hava nakli
yatına mutaallık bir Beynelmilel Hava Konvansiyonunun bir faslının pro-

^Tf,
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jesi olan) 358 sayılı vesikanın II, X, XI, XII nci maddelerinin başlıkları
nın ifade ettiği mevzularla, konferansın 384, 385, 400, 407 ve 429 sayılı
vesikalarının ve bununla alâkadar diğer butun vesaikin 6 Aralık 1944 de
Şikago'da tanzim edilen Beynelmilel Sivil Havacılık Muvakkat Anlaşma
sı mucibince vücuda gelen muvakkat konseye havale edilecek mezkûr
meselelerin devamlı surette tetkik olunması ve mumkun olan İlk fırsatta
muvakkat konseye bunlara dair bir rapor tevdi edilmesi hakkında talimat
verilmesini tavsiye eder
XI

Ek F, Yevmiye defteri şeraiti
Ek G, Beynelmilel hava seyrüseferinde ışliyen sivil hava nakil vası
taları içm uçuşa elverişlilik şeraiti
Ek H, Hava nakil vasıtalarının tescüı ve alâmeti farikaları
Ek I, Beynelmilel havacılığın meteorolojik korunması
Ek J, Hava harita ve plânları
Ek K, Gümrük usulleri ve manifestolar
Ek L, Kazalarda arama, tahlisiye ve tahkikat
Doc. 497

Vesaikin teksiri

GD/7$

Beynelmilel Sivil Havacılık Konferansı

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION CONFERANCE

Birleşik Amerika Devletleri Hükümetinin işbu nihai mukarrerat
mstninı; komitelerin raporlarını; umumî içtimaların zabıtlarını, konfe
ransta akdolunan çok taraflı anlaşmaların metinlerini teksir ettirmeye,
ve İşbu konferansın mesaisi ile nrunasebettar olan bunlardan gayrı vesaik
içinden neşri menfaati âmmeye muvafık olacağına kanı olduklarının neş
rine müsaade etmeğe salâhıyettar kılınmasına karar vermiştir

Countries Signing the Documents

•p a a

Country
Final
Act

XII
Beynelmilel Sivil Havacılık

§« s
sag

m

X

X

Konferansı

1. Birleşik Devletler Reisicumhuru Franklin D Roosevelt'e işbu kon
feransı toplamak hususundaki teşebbüsünden ve konferans hazırlıkların
dan dolayı şükranını arzetmeğe,
2. Reis Adolf Berle, J r a, Konferansa şayanı tahsın bir surette reh
berlik etmesinden dolayı derin takdirlerini ifâ"de etmeğe,
3 Kâtibi Umumilik memurin ve mustahdentinine konferansın gaye
lerine erişmesine yardım yolunda gösterdikleri yorulmaz hizmetlerinden
ve ihtimamkâr gayretlerinden dolayı takdirlerini ifade etmeğe karar ver
miştir.
Tasdikan lilmakal, aşağıda isimleri münderıç murahhaslar işbu nihai
mukarrerat metnini imza ederler
7 Aralık 1944 tarihinde Şıkago'da ingilizce olarak tanzim edümiştir.
Her biri aynı derecede muteber olmak üzere ingilizce, Fransızca ve ispan
yolca lisanlarında tanzim edilen bir nüsha Vaşington'da imza edilmeğe
amade bulundurulacaktır Her İki metin Birleşik Amerika Devletleri Hü
kümetinin Hazmei Evrakında muhafaza edilecek ve mezkûr Hükümet ta
rafından konferansta temsil olunan hükümetlerin her birine tasdikli su
retler gönderilecektir
(NOT
Ekler ayrıca aşağıda gösterildiği şekilde tevzi olunmaktadır
Rumuzu
I - EK (Beynelmilel Sivil Havacılık muvakkat
Anlaşması
GD/
II - Ek Beynelmilel Sivil Havacılık Konvansiyonu
GD/
III - EK Beynelmilel Hava Servisleri Transit Anlaşması GD/
İV - EK Beynelmilel Hava Nakliyatı Anlaşması
GD/
V - EK Teknik ekler projelen
GD/
Beynelmilel Sivil Havacılık

67 - I
67 - n
67 - n i
67 - IV
67 - V

Konferansı

(Nihai mukarrerat a V numaralı ek
Teknik eklerin projelen

EK s V [*]
Teknik eklerin projelen

Afghanistan
Australia
Belgium
Bolivia
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
(Costa Rica
Cuba
Czechoslovakia
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Ethiopia
France
Greece
Guatemala
Haiti
Honduras
Iceland
India
Iran
Iraq
Ireland
Lebanon
Liberia
Luxembourg
Mexico
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Norway
Panama
Paraguay
Peru
Philippine Commonwealth
Poland
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Syria
Turkey
Union of South Africa
United Kmgdom
United States of America
Uruguay
Venezüella
Yugoslavia

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Danish Minister
Thai Minister

52~
X
X

36
X
X

54

38

Ek A, Havayollan şebekeleri
Ek B, Muhaberat usulleri ve sistemleri
Ek C, Uçuş kaideleri
Ek D, Hava trafik kontrol usulleri
Ek E, Uçuş ve makinist personelin
allik standartlar

<o u

I1

rulısatıyelendirllmesmı müta

[*] N i h a i muikarreratm i k i n c i kısmı olarak ayrıca neşredilmiştir.

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X [3]

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X [3]
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X [1]

X
X
X

X [2]
X
X
X [3]

X
X
X [3]

34
X
X

27
X
X

16
X
X

36

29

18

[1] With reservation.
[2] Did not include Newfoundland,
{3] Ad referendum.
December 21, 1944
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Maliye Bakanlığından .

İtiraz

Ankara Ilının Ayaş İlcesine bağlı ve adları aşağıda yazılı 36 cuzutamda yapılan bina tahriri bitmiştir Bu cuzütamlardaki binalara tahrir
komisyonunca konulan iratlar 3692 numaralı kanun gereğince mükellef
lere tebliğ edilmiş, bunlardan dokuz cuzutamda bulunan binalar iratla
rına itiraz edilip geri kalan yirmi yedi cuzutamdaki binalar iratlarına
itiraz edilmemiiştir
İtirazlar, sözü geçen kanunun 35 inci maddesi gereğince kurulan
bina ve arazı vergilen itiraz komisyonunca incelenerek 1944 bütçe yılı
içinde kararlara bağlanmış itiraz edilmeyen cuzütamlardaki binalar irat
ları da - kanuni surenin itirazsız geçmesi yoliyle - aynı bütçe yılı içinde
kesinleşmiştir
ıBu cüzutamlarda bina vergilen - 2802 numaralı kanun gereğince
1945 bütçe yılından itibaren yem iratlar üzerinden alınacaktır
İtiraz

Ayaş Ecesi merkezi
Şeymek
Zirkayı
Tekke
Tlske

Köyü
>
>
¡tiras

Başayaş
Başbereket
Ortabereket
Bayat
Feruz
Evci
Gökler
Bayram
Melal
Dastarlı
Boyalı
Ilıca
ilhan
Kadıobası

eden cuzutamlar

etmıyen

Köyü
>
>
>

>

»
>
>
>

»

>
>

Çukurviran
Salıhlar
Çanilli
Yeregömü

Köyü

»

>

>

cusutamlar

Çağa ve Gönese
Afşar
Akkaya
Oltan
Gençalı
TJğurçayın
Sapanlı
Garipçe
Karavlranağbaş
Kamanlar

Köyü
>
>

»
»
>

eden cuzutamlar

1945 bütçe yılından ıtııbaren
Eleşkirt merkazi
Arifbey
Çerkeş
Çllikan Eleşkirt

Hoşyaan
Köyü
>

Itıra*

etmıyen

Köyü

Molla Süleyman
Pırabat
Abis

«
»
»

cılzutamlar

1944 bütçe yılından itibaren
Şamıyan
Müsüryan
Esatkömü
Aşağıkopuz
Aykan
Asef
Abdi

Köyü
>

»
>

»
>

»

Aşağı ve Y Gicmınik
Amat
Arapmömü
Bavına
Badıllı
Bözmezln
Bıdır
Çell
Gelyan
Köle
Kayabey
Keşiş

»
»
»
>
>

»
»
»
>

»
>

Kazı
Kopal
Hamzfk&n
Haşto
Haydaroğlu
Mardo
Mollahüseyln
Mollazade
Saruca
Sultanabat
Soğan
Şadıyan
Şahnezer
Tavo
Yığmtepe
Yukarıkopuz
Remi kân
Vlretek

Koya
>

»

»
»

»
»
>

»

»

»
>

»
»
»
>

•

»

>

»
»

İtiraz

>

Adahkuzu
özçaltı

1

»
»

Meyvabükü

»
1439

Ankara ilinin Beypazarı ilcesine bağlı Üregll, öz, Uruş, T. örencik,
Sağır, Cimder, Kalta, Adaveran ve Incepelıt köylerimde yapılan bina tah
riri bitmiştir. Bu cuzütamlardaki binalara tahrir komisyonunca konulan
iratlar 3692 numaralı kanun gereğince mükelleflere tebliğ edilmiş, edilen
itirazlar, sözü geçen kanunun 35 inci maddesine göre kurulan bina ve
arazi vergileri İtiraz komisyonunca incelenerek 1944 bütçe yılı içinde ka
rarlara bağlanmıştır.
Bu cüzutamlarda bina vergileri - 2802 numaralı kanun gereğince 1945 bütçe yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır
1437

Ağrı İlinin Eleşkirt ilcesine bağlı ve adları aşağıda yazılı seksen üç
cüzütamda yapılan bina tahriri bitmiştir
Bu cuzütamlardaki binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar
3692 numaralı kanun gereğince mükelleflere tebliğ edilmiş, bunlardan
sekiz cüzütamdakı binalar lratlanna İtiraz edilip geri kalan cuzütamlar
daki binalar İratlarına itiraz edilmemiştir
itirazlar, sözü geçen kanunun 35 mci maddesine göre kurulan bina
ve arazi vergileri itiraz komisyonunca incelenerek 1944 bütçe yılı İçinde
kararlara bağlanmış, itiraz etaılyen cuzutaımlardan otuz yedisinde bina
İratları - kanuni sürenin itirazsız geçmesi yoliyle - 1943, otuz sekizinde
1944 bütçe yıllan İçinde kesinleşmiştir.
Bu cüzutamlarda bina vergileri - 2802 numaralı kanun gereğince aşağıda gösterilen tarüüerden itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır.

etmıyen

cuzutamlar

1945 bütçe yılından itibaren
Kârısıyan
Karpalo
Karabacak
Kâskân
Hanzır
Sıvık
Türkalı
Remedan
Hayrangöl
Avhank
Dedemaksut
Rutan
Tahlr
Mırangı

Köyü

»
»

»
»
>

»
>

»
>
>

»
»

Alakıç
Abuzeyt
Bölükbaşı
Çatkösedan
Cihanbey

Çatalıpaşa
Çürük
Davutkömü
Balkılıç
Karpalo
Mılan
Sarı
Ahmetbey
Bekokömü
Erzaü
Cevirgevirk
Cevrlgejo
Krıkan
Karacehennem
Haçlı

>

Mollaosman

>

Memltan
Toprakkale
Çılıkanhaylaz

»

Köyfl
>

»

*
»

»
»
»

»
»
>
>
>

»
»

»
>

»
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Manisa Tiınin Eşme ilçesi merkeziyle beraber adları aşağıda yazılı
yirmi altı cuzütaımda yapılan bina taıhrin bitmiştir.
Bu cuzütamlardaki binalara tahrir komisyonunca konulan iratlar
3692 numaralı kanun gereğince mükelleflere tebliğ edilmiş, bunlardan on
dört euzütamdaka binalar iratlarına itiraz edilip on iki cüzütamda bulu
nan binalar lratlanna itiraz edilmemiştir.
itirazlar, sözü geçen kanunun 35 mci maddesine göre kurulan bina
ve arazd vergileri itiraz komisyonunca incelenerek 1944 bütçe yılı içinde

Sayfa;

8882
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kararlara bağlanmış, itiraz edilmiyen cüzutamlardakı binalar iratları da
-kanuni sürenin itirazsız geçmesi yolıyle - aynı bütçe yılı içinde karar
lara bağlanmıştır.
Bu cuzutamlarda bina vergileri - 2802 numaralı kanun gereğince 1945 bütçe yılından itibaren yeni iratlar üzerinden alınacaktır
İtiraz eden cuzutamlar

tice merkesn
Çakal
Kayapınar
Balabana
Eşmetaş
Hardallı
Manavu

Köyü
>

»
>
İtiraz

Kayalı
Narh
Şehitti
Poslu
Yeşllkavak

>

Esmeli
Güneyköy
Ürküden
Kemer
Kıranköy
Taknak
Bozlar

»

»

etmıyen cuzutamlar

Köyü

»

Yelegen

»
»
»
»

Cevizli
Narmcalı
Köseler
Dışkaya
Sirge
Saraeık

1440

butun mahkemelerde muddeı muddeaaleyh ve üçuncu şahıs sıfatıyle ha
zır bulujımak üzere Aftkra'da Ambarlar Caddesmde Uğur Apartmanının
10 numaralı dairesini kanuni ikametgâh ittihaz eylemiş olan Akif Guntıan ı
tâyin eylediğini bildirmiştir.
Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki
25 Haziran 1927 tarihli kanun hükümlerine uygun bulunmakla ilân olu
nur
1423
Türkiye'de yangın ve nakliyat sıgoıita işleriyle meşgul olmak uzeıe
kanuni hükümler dairesinde tescil ve ilân edilerek bugün faaliyet halin
de bulunan Şark Sigorta Şirketi bu kerre müracaatla istifa etmiş olan
Sıtkı Ne.nlızade yerme Ankara Acenteliğine, şirket namma yangın ve
nakliyat sigorta işleriyle meşgul olmak ve bu işlerden doğacak dâvalar
da bütün mahkemelerde müddei, muddeaaleyh ve üçüncü şahıs sıfaJtiyle
hazır bulunmak üzere Ankara'da Ambarlar Caddesinde kâm Uğur Apart
manının 10 numaralı dairesini kanuni ikametgâh ittihaz eylemiş olan İtti
hadı Millî Turk Sigorta Şirketi Ankara Acentesi Akif Gunhan'ı tâyin
eylediğini bildirmiştir
Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki
25 Haziran 1927 tarihli kanun hükümlerine uygun bulunmakla ilân olu
nur.
1424

Ekonomi Bakanlığından :
Denizli İlinin Tavas İlcesine bağlı Çardak - Yolaltı köylerinde olup
işletilmesi 26 Şubat 1325 tarihli fermanla Ali Haydar ve arkadaşları uh
delerinde ihale edilmiş bulunan zımpara madeninin imtiyazı Maadm Ni
aamnamesinin değişik 59 ve 60 ncı maddeleri gereğince Bakanlar Kuru
lunun 7/5/1945 tarihli ve 3/2504 sayılı karariyle bozulmuş ve bu maden
mekşuf madenler araşma konulmuştur
1426/3- 2
Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden
Miktarı

Cinsi
Saban

Klg.

Fiyatı

Tutarı

M bedeli

Lira K. Lira K. Lira

0.000

1 70 10J200

765

K. soğan
4.000
Tuz
12.000
Yumurta
aded 15-000
Mezar tahtası M. mikâp
50

40 1600
16 1920
6
900
2 20 11000

120

Kok kömürünü vagon
dan boşaltma ve laşıma ve istifi
Ton

700

4 00

2 800

144

67
825

ihale tarihi
25/6/1945 pazartesi
saat 10 kapalı

-

1
Müessese hayvanlarının 1945 malî yılı İhtiyacı için 120 ton
yonca kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.
2
Muhammen bedel 7 800 muvakkat teminat 585 liradır.
3
İhalesi 22/6/1945 cuma günü saat 11 de müessesede toplanacak
Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır
4
Teklif mektupları ihale günü saat oHâ kadar verilmelidir. Şart
namesini görmek isteyenler her gün komisyona müracaat edebUlrler.
5 _ Muvakkat teminat mukabili nakit ve nakit mahiyetindeki ev
rakın merkez muhasebecdığı veznesine yatırılması İçin bir gun evvel ko
misyona müracaatla birer irsaliye almaları lâzımdır
1450/4-3

Ankara Jandarma Satm Alma Komisyonu Başkanlığından

25/6/1945 pazartesi
saat 10 açık
25/6/1945 pazartes
saat 14 kapalı

210

25/6/1945 pazartesi
saat 14 açık
1
Ankara Numune Hastanesinin 1945 malî yılı yedi aylık erzak
ve diğer mevat eksiltmeye konulmuştur ve ihale günleri hizalarında gös
terilmiştir
2
Taliplerin açık eksiltmelere girecekler yeni yıl Ticaret Cüdası
vesikası İle teminat mektubu veya makbuzlariyle birlikte muayyen olan
gün ve saatte hastanedeki komisyona müracaatları Kapalı zarf usuliyle
yapılacak eksiltmelerde de kanunun tanfatı dairesinde hazırlayacakları
mühürlü teklif mektuplarını muayyen olan günde ihale saatinden bir saat
evveline kadar hastanede müteşekkil komisyona vermeleri.
3

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma Komisyonundan

Şartnameler her gün Hastane İdaresinde görülebilir
1435/4- 2

Ticaret Bakanlığı İ ç Ticaret Genel Müdürlüğünden :
Türkiye'de yangın, hayat, nakliyat ve kaza sigorta işleriyle meş
gul olmak üzere kanuni hükümler dairesinde tesis ve ilân edilerek bugün
faaliyet halinde bulunan İttihadı Millî Sigorta Şirketi bu kerre müra
caatla Ankara B Acenteliğine Şirket namına Yangın, Nakliyat, Hayat ve
Kaza Sigorta işleriyle meşgul olmak ve bu işlerden doğacak dâvalarda

Oinsı

Miktarı
Kilo

Beher kilo
tahmin fiyatı
Kuruş

İlk teminat
Lira

1470
Kuru odun
280 000
Yukarda cins, miktar, beher kilosunun tahmin fiyatı ve ilk teminatı
yazılı kuru odun kapalı zarf eksiltmesiyle 27 Haziran 1945 çarşamba günü
saat (15) de alınacaktır
Şartnamesi her gün çalışma saatleri içinde komisyonumuzda görü
lebilir
Eksiltmeye girmek isteğinde bulunanların kanuni vesıkalarıyle be
raber ilk teminat makbuzu veya banka mektuplarım muhtevi teklifleri
belli gun ve saatten bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri
1399/4-1

Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından •
Sicilli ticaretin 911 numarasmda mıuseccel olan Malatya Bez ve
IplıkFabrıkası T. A Şirketinin 30 Mart 1945 gününde yaptığı Genel Ku
rul oturumuna ait zabıtnamenin Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarının
ve 1944 yılı hesabatma ait bilançonun ve zabıtnamede munderıç olduğu
veçhile Yönetim Kurulu üyeliklerine yemden seçilen Tevfık Evran, Fazlı
Tungan'm işbu seçim keyfiyetlerinin dairede saklı vesaıka müsteniden
vâki olan talebe binaen 15/5/1945 gününde tescil edildiği ilân olunur
1323/1-1

Satfa t S883

("Reifoı gaMfte)

12 HAZİRAN 1945
İsparta Asliye Hukuk Yargıçlığından :

İsparta'nın Sav Köyünden Osman kızı Havva vekili Avukat Kemâl
Nükür tarafından müvekkilinin kocası Ermenak İlçesinin Feliske Bucağı
Çukurbağ Köyünden Musa oğlu Halil İbrahim Hancı aleyhine açtığı bo
şanma dâvası üzerine dâvâlıya davetiye ^tebliğ edilmiş ve mahkemeye
gelmediğinden gıyap kararının tebliğine dair verilen karar üzerine gıyap
kararı berayı tebliğ bulunduğu mahalle gönderilmiş ise de dâvâlının git
tiği yerin belli olmadığından bilâ tebliğ iade edilmiş olmasından ilânen
gıyap kararının tebliğine ve yargılamanın 26/6/1945 tarihine bırakılma
sına mahkemece karar verilmiş olmakla İşbu ilân müddeti içinde dâvâlı
nın itiraz etmediği ve mahkemeye gelmediği veya bir vekil göndermediği
(takdirde yargılamanın gıyabında yapılacağı gıyap kararı makamına ka
im olmak üzere ilân olunur
1452/1-1

Tavşanlı Asliye Hukuk Mahkemesinden
Tavşanlı'nın Kavaklı Mahallesinden Azime Tenıızelın aynı mahal
leden Süleyman eşi Sıddıka ve kızları ıSaide ve Şefıka aleyhlerine açtığı
hasımlı veraset dâvasının yargılamasında :
Dâvalılardan»Şefika'nm yeri belli olmadığından yayım yolu ile çağrı
yapılmasına oturumun 28/6/1945 perşembe gunu saat 9 a bırakılmasına ka
rar verildiğinden dâvâlı Şefika'nın belli günde mahkemeye gelmesi veya
yetgili bir vekil göndermesi, gelmediğinde yokluğunda yargılamaya deam ve bundan böyle çağrı ve bildirmelerin mahkeme saloluna yapıştı
rılması suretiyle İşlem yapılacağının bilgi edinilmesi yayımlanır.
1448/1-1

Elbistan Sulh Hukuk Yargıçlığından .
Elbistan'ın Türkçayırı Köyünden Halil oğlu Mahmut özdemir ile
Büyüksevin Köyü öğretmeni Hulusi oğlu Necip Erol aralarında Elbistan
Sulh Hukuk Yargıçlığında ceryan etmekte olan alacak dâvasında dâvâlı
Necip Erol'un semti meçhulda olduğu anlaşılmış olup evvelcede kendisine
tebligatın Ankara Ulus Gazetesi vasıtasıyle neşriyat yapılmak suretiyle
tebligat ifa edilmiş ve mumaileyh mahkemeye gelmemiş olduğundan gı
yap kararı yerme kaim olmak üzere gazeteniz vasıtasiyle neşriyat ya
pılmasına karar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 21/6/1945 per
şembe günü mahkemeye gelmediği takdirde aleyhine ikame edilen dâva
nın gıyabında ceryan edeceği ilân olunur.
1241/4-1
ı

ğıbağlar Mahallesinden Hacı Hüseyin karısı Hatice ve Faika ve Mehmet
ve Zehra ve Battal Turan aralarındaki izalei şüyu davasının yapılan du
ruşmasında:
Muddeaaleyhlerden Bekir oğlu Mehmet Coşkunfırat'ın aranmasına
rağmen bulunduğu yer belli olmadığından buna ait gıyap kararının ilânen
tebliğine karar verilmiştir. Duruşma 21/6/1945 günü saat 9 a bırakılmış ol
duğundan Mahkemeye gelmediği takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 141 inci maddesi mucibince gıyap kararı yerin» kaim olmak
üzere ilânen tebliğ olunur.
1499

•

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Safranbolu Ajanlığından:
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesemizin kirk
iki milyon lira sermayesi tamamen ödenmiş olduğun
dan Statünün Ibu şekilde değiştirilmesi hakkında
İdare Meclisi kararı
Sülfirdk Asid ve Süperfosfat Fabrikalarımızın Demir ve ÇeUk Fab
rikaları Müessesemize bağlanması dolayıslyle Müessese sermayesinin
kırk iki milyon liraya çıkarılması hakkında 17/3/1944 tarih ve 28 sayılı
toplantısında, statünün, «Müessese itibari sermayesi 42 miloyn lira olup
39 milyon lirası tediye edilmiştir» şeklinde değiştirilmesi hakkında da
2/5/1944 tarih ve 43 sayılı toplantısında karar alınmış olduğundan ve bu
kerre 42 milyon liranın tamamı ödenmiş bulunduğundan Statünün buna
göre değiştirilmesi gerektiğine dair Umum Müdürlüğün 15/3/1945 tarih
ve H. M. 140 numaralı yazısı İdare Meclisimizin 16/3/1945 gün ve 22 sayılı
toplantısında okunmuş, teklifin uygunlanması karar altına alınmıştır.
ıGereğinin yapılması Hukuk Müşavirliğine bildirilir.
Sümerbank
Umum Müdürlük
Başkan V.
Cemal Esener

Aza
Naeif Kurfak

Aza

Aza

Abdurrahman

Hulki AUsbah

Erkmen

3460 sayılı kanunun 28 inci maddesi gereğince onanmıştır.
Resmî Mühür ve imza
T. C.
İktisat Vekâleti
Ekonomi (Bakanı Y.
imza
Okunamadı

•

Mihalıççık Asliye Hukuk Yargıçlığından:

istanbul Kızıltoprak Kuyubaşı Aralık Sokak No. 13 te kayıtlı ve
halen Mihalıççık'ta Sıtma Mücadele Sıhhat Memuru İbrahim oğlu Orhan
Acar'ın karısı Ankara Etfafye Meydanı Yenlşar Sokak No. 30/34 te Meh
met kızı Zehra Acar aleyhine açtığı boşanma dâvasında dâva olunan
Zehra bu gösterilen adreste bulunmadığı ve halen de yeri yurdu bilinememesinden ve kocası Orhan'm evini uzun zamandan beri terkedip halen de
dönmemesi hasebiyle kendisine 4/4/1945 gün ve 5673 sayılı Resmî Gezete
ile ilânen davetiye tebliğ edildiği halde 12/4/1945 günlü duruşmaya gelme
diğinden arkasından duruşma icrasma karar verilerek yeri yurdu bilinemlyen Zehra'ya 17/5/1945 perşembe günü için yine ilânen gıyap kararı
tebliğ edilmiş ise de davacı bu hususa dair muktazi masrafı kanuni müd
deti olan beş gün içinde mahkeme kalemine yatırmamış olduğundan Zehra
hakkındaki gıyap kararının hükümsüz sayılarak dâva olunan Zehra'ya
yeniden gıyap kararı tebliğine ve gıyabında şahit dinlenerek mezkûr
gıyap kararının muameleli yapılmasına ve duruşmanın 21/6/1945 perşembe
günü saat 10/20 ye talikına karar verilmiş olduğundan yevmi mezkûrda
duruşmaya gelmediği veya bir vekil de göndermediği takdirde hakkındaki
gıyap kararının tasdikiyle yargılamanın arkasından yapılacağı gıyap ka
rarma kaim olmak üzere yayımlanmak suretiyle tebliğ olunur.
1447/1-1
Malatya Sulh Hukuk Yargıçlığından:
Malatya'nın Kırçıval Mahallesinden Semerci Hacı Hüseyin olgu Celâl
Görgülü ve Emin Semercıoğlu Vekili Avukat Ali Sürmeli tarafından Aşa-

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası
Safranbolu Ajanlığı
Sayı: 237
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinin 12 Mayıs 1945
tarih ve 6/909-19002 sayılı dilekçesi ile ilânını istediği yukarda aynen ya
zılı Statünün sermayesine ait değişiklik 3460 sayılı kanunun 28 inci mad
desi mucibince ilân olunur (237) sayılıdır.
18/5/1945

Arapkir Asliye Hukuk Yargıçlığından:
Divriği'nin Selimuşağı Köyünden Mehmet oğlu Halit vekili Hüsnü
Kaymaz tarafından açılan tescil dâvasının yapılmakta olan yargılanma
sında Arapkir'in Yukarı Decde Köyünden Han mevkiinde sarkan Divriği'
ye giden umumi şose, garben Ali Tuzluca ve hissedarı mülkü, şimalen Mamahurdan gelen Cılga, cenuben Yıkıkhan ve şafak ile çevrili çayırlık tarla,
kayıt ve senede gayrimerbut olarak altmış seneyi mütecaviz bir süreden
beri müvekkilinin ceddi bize Hasan'm elinde ve mülkiyeti altında olup
ölümünden sonra da kırk ve elli seneden beri fasılasız ve nizasız mmtekkill
Halit'ln malık sıfatiyle elinde ve husnu niyetle kendi mulkd olmak üzere
tescilini talep ve dâva eylediğinden yukarda mevki ve hudutları gösterilen
müddeablh çayırlık tarlada bir hak iddia edenler varsa Arapkir Asliye
Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri ve duruşmanın 22/6/1945 cuma
gunune bırakıldığı ilân olunur
1471/1-1

Sayfa: 8884
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Bayındırlık Bakanlığından:

12 HAZİRAN 1945
Beypazarı Sulh Hukuk Yargıçlığından.

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri İlânı
1 — Eksiltmeye konulan Iş: kontrol ve murakabesi Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve İmar işleri Başkanlığınca yapılacak olan Bolu i l i Gerede
İlçesinde yapılacak Cezaevi inşaatı ısıdır
Keşif bedeli (41 156,75) liradır.
2 _ Eksiltme 22/6/1945 cuma gunu saat 15 de Bolu'da Yersarsmtısı
inşaat Amirliği idare binasında yapılacaktır
3 — Eksiltme şartnamesi ve buna muteferrı evrak Ankara'da Ba
yındırlık Bakanlığı Yapı ve imar İşleri Başkanlığı üe Bolu'da Yersarsm
tısı inşaat Amirliğinde her gun görülebilir.
4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde
(3.086,76) liralık muvakkat temmat vermeleri ve bu işi yapabilecek ehli
yette olduklarına dair Bolu Yersarsmtısı Vesika Komisyonundan alınmış
ehliyet vesikası ibraz etmeleri şarttır.
Bu vesikayı almak içm isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil
günleri hariç) üç gün evvel bir dilekçe ile Bolu Valiliğine müracaat etme
leri ve dilekçelerine bir kalemde bu işe benzer (10 000) liralık bina işi yap
tıklarına dair işi yaptıran idareden alınmış vesika raptetmeleri muktazidır.
5 _ istekliler teklif mektuplarını eksiltme günü olan 22/6/1945 cu
ma günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Baş
kanlığına vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edümez
1462/4- 2
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri ilânı
1 — Eksiltmeye konulan iş: kontrol ve murakabesi Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve imar işleri Başkanlığınca yapılacak olan Bolu Ilı Gerede
ilcesine yapılacak Dispanser inşaatı işidir
Keşif bedeli (44394,43) liradır
2 _ Eksiltme 22/6/1945 cuma gunu saat 16 da Bolu'da Yersarsm
tısı inşaat Amirliği idare binasında yapılacaktır.
3 _ Eksiltme şartnamesi ve buna muteferri evrak Ankara'da Ba
yındırlık Bakanlığı* Yapı ve imar işleri Başkanlığı ile Bulu'da Yersarsm
tısı İnşaat Amirliğinde her gün görülebüir.
4— Eksiltmeye girebilmek ıçm isteklilerin usulü dairesinde (3329,58)
liralık muvakkat teminat vermeleri ve bu ışı yapabilecek ehliyette olduk
larına dair Bolu Yersarsmtısı vesika komisyonundan alınmış ehliyet ve
sikası ibraz etmeleri şarttır.
Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil
günleri hariç) uç gun evvel bir dilekçe ile Bolu Valiliğine müracaat et
meleri ve dilekçelerine bir kalemde bu işe benzer (10 000) liralık bma işi
yaptıklarına dair işi yaptıran idareden alınmış vesika raptetmeleri muktazidir.
5 — istekliler teklif mektuplarını eksiltme gunu olan 22/6/1945
cuma günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu
Başkanlığına vermeleri lâzımdır
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez
1464/4-2
Bayındırlık Bakanlığı yapı ve İmar işlen ilânı
1 — Eksiltmeye konulan iş. Kontrol ve murakabesi Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve imar işleri Başkanlığınca yapılacak olan ve 30/4/1945
tarihinde mutaahhıdıne ihale edildiği halde müddeti içinde mukavele aktetmeye yanaşmadığından ihalesi feshedilen Bolu'da Hükümet konağı sıh
hi ve elektrik tesisatı işidir
Keşif bedeli (15.720) on beş bin yedi yuz yirmi Uradır
2 _ Eksiltme 18/6/1945 pazartesi gunu saat 15 te Bolu'da Yersar
smtısı inşaat Amirliği idare binasında yapılacaktır
3 — EksUtme şartnamesi ve buna muteferrı evrak Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve imar işleri Başkanlığı ile Bolu'da Yersarsmtısı inşaat
Amirliğinde her gun görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek içm isteklilerin usulü dairesinde (1.179)
liralık muvakkat teminat vermeleri ve bu ışı yapabilecek ehliyette oldüklarşna dair Bolu Yersarsmtısı inşaat Vesika Komisyonundan alınmış
ehliyet vesikası İbraz etmeleri şarttır.
Bu vesikayı almak için İsteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil
günleri hariç) üç gün evvel bir dilekçe ile Bolu Ilı katına müracaat etme
leri muktazidir.
5 , Eksiltme açık olduğundan isteklilerin belirli gün ve saatte Bo
lu'da Yersarsmtısı inşaat Amirliği idare binasında müteşekkil Eksiltme
Komisyonunda hazır bulunmaları lâzımdır.
Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez
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Gayrimenkul malların açık artırma ilânı
Beypazarlı Kefeli oğlu Mehmet Kefeli'ye
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayrimenkulun ne olduğu. Üç
kattan ibaret ahşap hane ve» içerisinde mevcut buğday ambarı olup zernın katta bir mahzen, 1 samanlık, 1 ahır ve 2 ve 3 uncu katlarda üçer
oda, birer mutfak, birer kiler, salondan ibarettir.
Gayrimenkulun bulunduğu mevki, mahallesi, sokak numarası: Kur
tuluş Mahallesinde Mercanlı Sokağında tapunun kânunuevvel 1943 tarih
ve 15 No kayıtlı
Takdir olunan kıymet Yedi bin lira
Artırmanın yapılacağı yer, gun, saat Belediye dellâl dükkânı
26/6/1945 salı saat 12
1
işbu gayrimenkulun artırma şartnamesi 28/5/1945 tarihinden
itibaren 34 numara ile Sulh Hukuk Mahkemesinin muayyen numarasın
da herkesin görebilmesi ıçm açıktır ilânda yazılı olanlardan fazla ma
lûmat almak ıstıyenler, işbu şartnameye ve 34 dosya numarasıyle memu
riyetimize müracaat etmerîdır
2
Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin % 7,5 nısbetinde
pey veya millî bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. [24]
3
ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlaım ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren yirmi gun içinde
evrakı musbıteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabeder Aksı
halde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar
4 _ Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu malûmat almış ve bunları tamamen kabul etmiş
ad ve itibar olunurlar
5 _ Tâyin edilen zamanda gayrimenkul uç defa bağırıldıktan son
ra en çok artırana ihale edilir Ancak artırma bedeli muhammen kıyme
tin yüzde yetmiş beşmı bulmaz veya satış istıyemn alacağına ruçhanı
olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların o gayrimenkul ile temin
edilmiş alacaklarının ve bundan başka paraya çevirme ve paraların pay
laştırılması masraflarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artırma
taahhüdü bakı kalmak üzere artırma on beş gun daha temdit ve on be
şinci günü aynı saatte yapılacak artırmada, bedeli satış isteyenin ala~ağma ruçhanı olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile temm edilmiş a'acakları ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması
masraflarının mecmuundan fazlaya çıkmak şartıyle en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve satış talebi
düşer
6 _ Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse aızetmış olduğu bedelle almağa
razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gun müddetle
artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark
ve geçen günler ıçm % 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca
hükme hacet kalmaksızın ımemurıyetımızce alıcıdan tahsil olunur. Mad
de [33]
Arzu edenlerin tâyin olunan gun ve saatte hazır bulunmaları veya
kanuni bir mümessil göndermeleri ve gösterilen şartlara riayet etmeleri
lâzımdır
Şiran Asliye Hukuk Yargıçlığınden:
Şiran'ın Yukarıgersüt Köyünden Sadullah olgu Mehmet Kulaksız'ın
Şiran nüfus idaresiyle Mallyei Hazineye izafeten Malmüdürü aleyhine aç
mış olduğu gaipliğe hüküm dâvasında:
Müddei Mehmet Kulaksız Binmiş Köyünden Hamza oğlu ismail'in
Hayat ve memanatmın meçhul bulunması ve gaipliğine hüküm verilmesini
talep etmiş olduğundan ismail'in mirasçılarının 9/7/1945 gününden evvel
istida ile Şıran Asliye Hukuk Yargıçlığına müracaatları ilânen tebliğ olu
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nur.
Kayseri Sulh Hukuk Yargıçlığından:
Kayserl'nin Üsgöbü Köyünden Muharrem karısı Gülsüm vekili Avu
kat Rıfat Gözubuyük tarafmdan aynı köyde Enim oğlu Emin veresesi aley
hine açtığı şüyuun izalesi dâvasının yapılan yargılanmasında:
Dâvâlılardan Hasan oğlu Mustafa Özdamar'ın nerede olduğu biline
mediğinden davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Adı geçen Mus
tafa'nın duruşmanın bırakıldığı 10/7/1945 günü bizzat veya tâyin edeceği
vekili Kayseri Sulh Mahkemesine göndermediği takdirde hakkında gıyap
kararı verileceğini bildirir davetiye İlânen tebliğ olunur.
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