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MADDE 1. — ICAO'nun Paris bürosunda salahiyetli temsilcimiz tarafından
Hükümetimiz adma 8 Kasım 1956 tarihinde imza edilmiş bulunan «Avrupa dâhili
tarifesiz hava servislerinin ticari hakları mevzuundaki çok taraflı Anlaşma» tas
dik edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanım neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memur
dur.
27 Haziran 1958
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AVRUPA DAHİLÎ TARİFESİZ HAVA SERVİSLERİNİN TİCARİ HAKLARI MEVZUUNDA
ÇOK TARAFLI ANLAŞMA
• Aşağıda imzaları bulunan Hükümetler işbu Anlaşmaya Tarat' olan her bir Devletin Avrupa
dâhilinde tarifesiz ticari uçuşlar yapan ve kendi tarifeli servislerinin hak ve menfaatlerini ihlâl
etmiyen hava gemilerinin, yolcu ve yük almak veya boşaltmak üzere, arazilerine serbestçe girebil
melerini prensibolarak kabul ettiğini,
7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'da imzalanan Milletlerarası
Sivil Havacılık Konvansiyonu
(Bundan böyle metin içinde sadece «Konvansiyon» olarak, geçecektir.) 5 nci maddesinin birinci fık
rasında münderiç olup münhasıran tarifesiz işletmeler1 tahsis olunan ve Konvansiyona dâhil bu
lunan Devletler arazilerine inen veya transit olarak gecen ve trafik harici maksatlarla bu arazi
ler üzerinde tevakkuf eden, hususi ve ticari, hava gemilerinin harekâtına kabili tatbik olan ahkâmın
kifayetini nazarı itibara almışlar ve
Konvansiyon besinci maddesinin 2,nci fıkrasında mezkûr bulunan ve. Milletlerarası tarifeli
servislerden gayri olup ücret veya kira ile yolcu,, yük ve posta almak veya boşaltmak üzere Millet
lerarası uçuşlar yapan ticari hava gemilerinin hakları mevzuunda daha ileri zihniyetti bir muta
bakata varmayı arzulamışlar ve bu maksatla aşağıdaki Anlaşmayı akdeylemişlerdir:
Madde — 1.
İşbu Anlaşma, Milletlerarası tarifeli hava servisleri haricinde olup ücret veya kira mukabilinde
milletlerarası uçuşlara tahsis olunan ve bu Anlaşmanın 11 nci maddesinde belirtilen arazilere sefer
yapan aşağıdaki sivil hava gemilerine kabili tatbiktir.
a) Avrupa Sivil Havacılık Komisyonuna âza'bulunan her- hatmi bir Devlet tarafından tuncu
edilen hava gemileri.
b) Âkıd devletlerden birinin bu devletin millî salahiyetli makamınca uçuş müsaadesi bah
şedilen bir tebaası tarafından işletilen hava gemileri.
Madde — 2.
1. Âkıd devletler, 1 nci maddede zikredilen ve aşağıdaki maksatlar için tahsis edilmiş bu
lunan hava gemilerinin, Konvansiyon 5. nci maddesinin 2. nci fıkrasında münderiç nizamları,
şartları veya tahditleri vaz'etmeksizin yolcu ve yük almak veya boşaltmak maksadiyîe kendi
arazilerine serbestçe girebilmelerini kabul ederler.
a) insan hayatı ile ilgili ihtiyaçları karşılamak maksadiyîe yapılan veya mahrem ihtiyaç• ların icabettirdiği uçuşlar.
b) İstiap haddi 6 kişiden fazla olmıyan ve varış yeri kiralayan veya kiralayanlar tarafın
dan tâyin olunan ve hiçbir yeri âmmeye tekrar satılmamak şartına muallak bulunup talep vu
kuunda işletme yapan ve arızi karakter arz eden taksi uçuşlar.
e) Bütün istiap haddi aynı hakiki veya hükmi şahıs tarafından kendi personel veya ticaret
' metamm nakli iğin kiralanıp hiçbir yeri tekrar satılmamak şartına muallak bulunan hava ge
milerinin yaptığı uçuşlar.
d) Hiçbir işletmeci veya işletmeciler grubuna, sahip bulundukları bütün hava gemilerine
şâmil bulunmak üzere aynı iki trafik merkezi arasında ayda bir defadan fazla sefer yapma
hakkını vermiyen münferit uçuşlar.
2. - Aynı işlem aşağıdaki faaliyetlerden her hangi birine tahsis edidmiş bulunan hava gemi
lerine tatbik edilecektir :
a) Münhasıran yük nakleden hava gemileri.
b) Tarifeli hava servisleri tarafından doğrudan doğruya ve kifayetli bir şekilde işletme
yapılmayan mm takalar arasında yolcu nakline tahsis edilen hava gemileri.
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Ancak her hangi bir âkıd devlet yukarıdaki ikinci fıkrada zikredilen faaliyetlerin, bu anlaş
mada belirtilen araziler dâhilinde işletme yapan, kendi tarifeli servislerinin hak ve menfaat
lerini ihlâl ettiğine kanaat getirdiği takdirde bu faaliyetlere nihayet verilmesini talebedebilir. Her
hangi bir âkıd devlet icra edilmiş veya edilmekte bulunan bu kabîl faaliyetlerin mahiyet ve vüs
atleri ile alâkalı tafsilât istiyebilir,
Yukardaki ikinci fıkranın (b) bendinde zikredilen faaliyetle alâkalı olarak her hangi bir Âkıd
Devlet, hava meydanı veya meydanlarını da ihtiva etmek üzere, mmtakaların tevsii hususunda
serbest olduğu gibi bu tevsi hususunu her zaman için tadil ve bu mıntakalar arasında tarifeli ser
visler tarafından doğrudan doğruya ve kifayetli bir şekilde işletme yapılıp yapılmadığı keyfiyeti
ni tâyin ©debilir,
Madde — 3,
Âkıd Devletler talimatnamelerle, anlaşmanın 5 nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan
gayrimuntazam hava nakliye seferlerine mütaallik şart ve takyidata riayeti şart koştukları ikinci
maddede zikredilen haller müstesna olmak üzere bu kabîl talimatnamelerle şart veya takyidatm,
bu hususta bir talimatname neşredecek alâkalı Âkıd Devletçe tesbit edileceği hususunda mutabık
tırlar. İşbu Nizamname aşağıdaki esasları ihtiva edecektir :
a) Lüzumlu müsaadeyi istihsal etmek için matlup malûmatın verilme müddeti (şayet lüzumlu
ise, evvelden bir müsaade müracaatinde bulunımk suretiyle). Burada bahis mevzuu olan müddet,
münferit uçuşlar veya dörtten fazla olmıyan seri uçuşlar için iki tam iş gününü tecavüz etmîyeeektir. Daha çok adeddeki seri uçuşlar için daha uzun bir müracaat zamanı tesbit olunabilir.
b) Diplomatik kanallardan geçmemek şartiyle bu malûmatın verilebileceği (şayet hacet varsa
müracaat ile birlikte) havacılık makamı.
c) Münferit veya dörtten fazla olmıyan seri uçuşlarda lüzumlu olan müracaat için istenecek
malûmat aşağıdakilerden daha fazla olmıyacaktır: ;: v
1) İşletmeyi yapan şirketin adı,
2) Hava gemisinin tipi ve tescil markalan,
*
3) Varış tarihi ve tahminî varış zamanı ve ayrılış tarihi ile zamanı,
4) Hava ıgemisinin takibedeceği yol ve uğrıyacağı mahaller,
5) Uçuş maksadı, yolcuların adedi, yüklenecek veya boşaltılacak dan yükün cinsi ve miktarı,
Madde — 4
1. İşbu Anlaşmanın tefsir veya tatbiki ile alâkalı olarak Âkıd Devletler arasında bir anlaşmaz
lık zuhur ettiği takdirde evvelâ bu anlaşmazlığı aralarında müzakere yolu ile bertaraf etmek im
kânlarım arıyacaklardır.
2. Bu suretle anlaşmazlığı bertaraf edemedikleri takdirde :
a) Bir hakem mahkemesine veya her hangi bir diğer şahsın 'kararına müracaat edebilirler.
b) Bir devlet, böyle bir hakem heyetine başvurulmasına dair isteğini diğer bir devlete bildir
dikten sonra geçecek bir aylık müddet zarfında, taraflar hakeme müracaat suretiyle bir hal tarzı
hususunda şayet bir mutabakata varamazlar veya münazaayı hakeme havale etmeyi kabullendik
ten sonra, tahkim heyetinin teşekkül tarzı veya bu heyetin tâyin ettiği şahsın üzerinde üç ay için
de mutabakata, varamazlarsa, alâkalı her Âkıd Devlet, karar istihsali zımnında meseleyi Beynel
milel Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine arz edebilir. Konseyin hiçbir âzası, kendisinin de alâkalı
bulunduğu bir anlaşmazlığın Konseyce tetkiki sırasında rey kullanamaz. Eğer mezkûr Konsey me
seleyi tetkikten imtina ederse, mevzuubahis Âkıd Devletlerden her hangi birisi Beynelmilel Adalet
Divanına (International öourt of Justiee) müracaat edebilir.
3. Âkıd Devletler işbu maddenin ikinci fıkrasına tevfikan verilen her hangi bir karara ittiba
etmeyi kabul ederler.
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4, Her hangi bir Akıd Devlet işbu maddenin ikinci fıkrasına tevfikan verilen bir karara ittiba
etmediği takdirde diğer Âkıd Devletler işbu Anlaşma gereğince kendisine bahşedilen hakları tahdidedebilir, geri alabilir veya feshedebilirler.
Madde — 5,
1, İşbu Anlaşma Avrupa Sivil Havacılık Komisyonuna âza bulunan Devletlerin imzasına açık
bulundurulacaktır.
2, Bu Anlaşma mümzi Devletlerin tasdiklerine arz edilecektir.
3, Tasdiknameler Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına tevdi edilecektir.
Madde — 6.
1. Vaziülimza Devletlerden ikisi tarafından tasdiknameler tevdi olunur olunmaz işbu Anlaşma,
ikinci tasdiknamenin tevdii tarihinden üç ay sonra başlamak üzere mevzuubahis iki Devlet beyninde
yürürlüğe girecektir. Bu tarihten sonra tasdikname tevdi eden her Devlet için tasdiknamenin tev
diinden üç ay sonra başlamak üzere yürürlüğe girecektir.
2. îşbu Anlaşma, yürürlüğe girer girmez, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Umumi Kâtipliğince Birleşmiş Milletler nezdinde tescil olunacaktır,
Madde — 7.
1. İşbu Anlaşma, yürürlüğe girdikten sonra, altı ay müddetle imzaya açık bulundurulacaktır.
Mütaakıben, Avrupa Sivil Havacılık Komisyonuna âza olup vaziülimza bulunmıyan Devletlerin il
tihakına açık bulundurulacaktır.
2. Vaziülimza bulunmıyan her hangi bir Devletin iltihakı keyfiyeti bir iltihak vesikasının Mil
letlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına tevdii ile katiyet kesbedecek ve Anlaşma işbu vesikanın
tevdii tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir.
Madde '— 8.
1. Her hangi bir Âkıd Devlet işbu Anlaşmayı, Avrupa Sivil Havacılık Komisyonu Riyasetine
ve Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına ihbar suretiyle, feshedebilir.
2. İşbu fesih keyfiyeti, bu yoldaki ihbarın Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı tarafından
alındığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girecektir.
F' P : ,

Madde — 9.

1. Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Umumi Kâtibi Avrupa Sivil Efavacılık Komisyonu
Riyasetiyle âza devletlerine aşağıdaki hususları bildirecektir.
a) Tevdi talihlerini mütaakıp otuz gün zarfında olmak üzere tevdi edilmiş bulunan tasdikna
me veya iltihak vesikaları ve bunların tevdi tarihleri.
_
b) Alındığı tarihleri mütaakıp 30 gün zarfında olmak üzere alınmış bulunan fesih ihbarı ve
bunların almış tarihleri.
2. Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Umumi Kâtibi aynı zamanda Avrupa Sivil Hava
cılık Komisyonu Riyasetiyle âza devletlerine Anlaşmanın 6 neı madde 1 nci fıkrası gereğince yü
rürlüğe girdiği tarihi bildirecektir.
Madde ~— 10,
1. Anlaşmada yapılması teklif olunabilecek her hangi bir tadilin nazarı itibara alınması
maksadiyle Âkıd devletlerin bir toplantı yapmak üzere davet olunabilmesi için davet teklifinin
ÜJpd devletlerin (% 25 i) yüzde yirmi beşi tarafından vâki olması v# işbu Anlaşmanın yürürlüğe
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giımesini mütaakıp 12 aydan evvel olmamak üzare Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına müra
caat olunması ieabeder, Böyle bir toplantı, Avrupa Sivil Havacılık Komisyonu Riyaseti ile yapıla
cak istişare sonunda. Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı tarafından Âkıd devletlere tebliğ tari
hinden üç ay sonraki her hangi bir tarihte akdolunacaktır.
2. Teklif olunan her hangi bir tadilin yukarda zikredilen toplantıda hazır bulunan Âkıd
Devletlerin üçte iki ekseriyeti tarafından kabul edilmesi şarttır.
3. îşbu tadil bunu tasdik eden devletler hakkında toplantı sırasında tasrih olunan adedde
Âkıd Devlet tarafından tasdikini mütaakıp ve yine bu toplantıda tesbit edilen tarihte meriyete
girecektir.
Madde — 11.
îşbu Anlaşma, alâkalı her Âkıd Devletin tasdiknamesini veya iltihak vesikasını tevdi esna
sında haklarında tatbik edilnuyeeeğiui beyan eylediği Atlantik Okyanusunda uzak ve yarı muh
tariyet statüsüne sahip adalar hariç olmak üzere, Âkıd Devletlerin ana vatan arazilerine tatbik
olunacaktır.
Tssdikan lümekâl usulü veçhile salâhiyettar kılman aşağıda vaziülimza murahhaslar hükü
metleri namına işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.
Bin dokuz yüz elli altı senesinin Nisan ayının 30 ncu gününde hor üçü de aynı derecede mu
teber olmak üzere çift nüsha halinde, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olarak Paris'te tanzim
edilmiştir. îşbu Anlaşma Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtına tevdi olunacaktır. Bu teşki
lât da her âza devlete bunun musaddak suretlerini gönderecektir.
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