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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İrlanda Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma,
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma, Mali İşler ve Milli Savunma,
İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. ( 1 / 2 1 )
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Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Başkanlığı
Sayı : 101 -895/04753

8 Temmuz 1981

MÜLLt ıGOVENUİK ıKJONflSEYÎ BİAŞIKANLIÖtNA
Dışfişlîeaii IBakanlığımca hazırlanan Ve Bakanlar Kurulunca Başkanlığınıza larzı 3 . 7 . 1981 tarihinde kararîaştırıiîan «Türkiye Cumhuriyeti ile telamda Cumhurîyeıti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması'
nmn Onaylanması Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı» iJe gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğini emirlerime arz ederim.
Bütend ULUSU
Barbakan

GEREKÇE
Bilindiği gibi, uluslararası sivil havacılık alanında liki devlet arasındaki 'tarifeli hava seferleri, hu devlet
ler arasında aktedilen bir anlaşma 'ile düzenlenımıektedir.
Hükümebknliz. (Ülkemizin coğrafi durumunu ve uluslararası hava servislerimin ülkemizden geçmesini a
sağlayacağı çıkarları go^önünde tutarak bütün ülkelerle yurdumuz arasında iktisadi, ıteknıik ve kültürel bağ
ları güçlendirmek ve aynı zamanda milli sivil havacılığımızı teşvik ve kalkındırmak amacıyla bugüne kadar
bir çok ülkeyle Hava Ulaştırma Anlaşmaları imzalamıştır.,
IBu meyanda Türkiye 'ile İrlanda arasında 'giderek 'gelişen (ilişkiler ve ıM ülke arasında özellikle turizm bakımıın'dan 'direkt hava seferlerimin yapılması gerektiği gözönünde tutularak, sözkonusu seferlerin hukuki te
melini saptamak üzere Türkiye - İrlanda Anlaşması 214 Ocak 1980 tarihimde iımzalanımııştır.
/Bu anlaşma hükümleri, ıgenel olarak diğer devletlerle yaptığımız model anlaşmadan esıinlenmıiş olup, karşiilılkllıılik esasına dayanmaktadır. Sözkonusu anlaşma çerçevesinde hava trafiği ile ilgili ulusal kanuni ve ni
zamlara riayet 'edilmek şartıyla her iki ülke arasında tarifeli hava servisleri işletilebilecektıir.
'Bu anlaşmanın taraflarca onaylanmasını müteakip, Türkiye ile İrlanda arasında direkt hava seferlerinin
başlatılması mümkün olacaktır. Ayrıca, anlaşma her ikıi ülkenin hava yollarına İrlanda ve Türkiye üzerinden
»başka ülkelere de seferler düzenleme imkânı 'sağlamaktadır. Böylece Türk Hava Yolları ileride Kuzey Atlan
tik yollarında uçmaya başladığı tafcdirde ıShannon'un ara nokta olarak kullanılabileceği saptanmıştır.
(Söz konusu anılaşma Turizm de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerim gelişmesine önemli katkı
da 'bulunacaktır.
Anlaşma İrlanda tarafından onaylanmıştır.

— 2 —

BayuAfhk, Ulaştu-mia, ikam ve İskân, Turizm ve T^nıtoıa^KiOimisyoaıu Raporu
TC
Danışma Meclisi
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve
İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu
Esas No. : 1/21
Karar No. : 3

15 Aralık 1981

ÖANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile irlanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması'
ma Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Halkikımda Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 15 Aralık 1981 günlü
Gündemlinde ilgili Hükümet Temsilaileri olarak Ulaştırma ıBaikanılığından ismet Erüstıün ve Di'şişleri (Bakanlı
ğından Rıza Tümen ve 'MİMli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinden IKur. Ylrt». Dıinıçer ince ve MıMü Sa
vunma Bakanlığımdan Hv, Alb. Hüseyin Şaşımaz'm iştirakiyle tetkik ediknıişüir.
Komisyonumuzun Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeleri sonunda, Tasarı olumlu karşılarumuş ve
aynen 'kabulüme karar verilmiştir.
Mali işler ıKom'isyonıuna havalesi için Yüksek Baş kanlığınıza saygıyla havale olunur.
A, Fehmi KUZUOĞLU
Başkan*

Ayhan FIRAT
ıBaşkanvekiM

Zeki YILDIRIM
Sözcü

4., Güngör ÇAKMAKÇI
Kâtip

Mehmet AYDAR
Üye

Şükrü BAŞBUĞ
Üye

Halil EVLİYA
Üye

Mehmet HAZER
Üye
Toplanitida bulunamadı

Ali Mazhar HAZNEDAR
Üye

Atalay PEKÖZ
Üye

Ahmet SARP
Üye

Mustafa YÜCEL
Üye

Lütfullah TOSYALI
Üye

Hidayet UĞUR
Üye

Hayri SEÇKİN
Üye
Toplantıda bulunamadı
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Mali İşler Komisyonu Raperu
TC
Danışma Meclisi
Mali İşler Komisyonu
Esas No. : 1/21
Karar No. : 17

8 Ocak 1982

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Tüıikıiye Cumhuriyeti de 'Manda Cumhuriyetti Hükümetli Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması'nın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun tasarısı, Komisyonumuzun 4 Ocak 1982 .tarihli-Bideşıiminıde tilgiM Hükümet ıtemıstiloileri de hazır bulundukları halde 'incelenip görüşüldü.
I. Tasarı, 24 Oealk 1980 tarihinde Dublin'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile irlanda Cum
huriyetti Hülkümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaştması'nıın omylaniinasiinın uygun bulunmasiını öngörmektedir.
Tasarının gerekçesinde de ifade olunduğu üzere milletlerarası sdıvtü havacılık sıözleşmeleri, 5 Haziran 1945
tarihli IŞIiıkago Konferansında tespit edilen 'Miietlenarası ISîvil Havacılık Sözleşmesi hükümleri esas ahomıajk su
retiyle liıki taraifh anlaşmalara dayalı olarak gerçekleştirilmekte olup görüşmeye konu tasarı bunlardan biridir.
Türküye lile İrlanda .arasında direkt hava seferilerinin başlatılmasını ve bu ükli ülkenin hava yollarına llnlanda
ve Türkiye 'üzerinden başka ülkelere de seferler düzenlenebttflmesıi imkânlarının sağlanmasını! ve Türk Hava Yol
larımın IKuzey Atlaatilk hatlarında sefer vaomıava haşladığında ıShannon'un ara nokta olarak kullanılabilmesini
öngören anlaşmaya esas tasarı, ülke yaırarınıa mütalâa olunarak Komisyonumuzca da benimsenmiştir..
II. Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
İşbu ıraıporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Süleyman Sırrı KIRCALI
Başkan

IsmaU ŞENGÜL
Başkanvekü

Mehmet PAMAK
Sözcü

Hilmi SABUNCU
Kâtip

Mustafa ALPDÜNDAR
Üye

Erdoğan BAYIK
Üye

Muzaffer ENDER
Üye

Kamer GENÇ
Üye

Doğan GÜRBÜZ
Üye

Mehmet HAZER
Üye

Salih İNAL
Üye

Mehmet KANAT
Üye

M, Velid KORAN
Üye

Hamdi ÖZER
Üye
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Ragıp TARTAN
Üye
Toplantıda bulunma
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Mili Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu
TC
Danışma Meclisi
Milli Savunma, İçişleri ve
Dışişleri Komisyonu
Esas No. : 1/21
Karar No. : 29

1? Şubat 1982

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türtkıiye Cumhuriyeti Hükümetli ile îrlanıda Cumhuriyeti Hülk'ümetıi Arasımda Hava Ulaştiınma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun ıBulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve gerekçesıi'yle (konuya 'ilişkin belgeler ligıiM Bakanlılk ıtemsilailerinıinde ikatıllmasıyia Komisyomumıuzca iincelenip görüşüldü.
Tasarının .tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı., Gerekçesi uygun görülerek tasarı ©akanlar Kurulumdan
gelen şekliyle aynen ıka'bul edildi.
Rapoıruırouz, Danışma Meclisi Başkanlığına saygıyla arz olumur.,
Eşref AKINCI
Başkan

A, Asım İĞNECİLER
IBaişkanveküiü

H, İbrahim KARAL
Sözcü

Remzi BAN AZ
Kâtip

E, Yıharım AVCI
Üye

Ender CİNER
Üye

İsmail Hakkı DEMÎREL
Üye

Ali DİKMEN
Üye

Adnan ERSÖZ
Üye

Abbas GÖKÇE
Üye

Avni MÜFTÜOĞLU
Üye

Fahri ÖZTÜRK,
Üye

Aydın TUĞ
Üye

Namık Kemal YOLGA
Üye

Halit ZARBUN
Üye
(İmzada bulunamıadı)
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

(BAYINİDIRUK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKAN,
TÖRİÎZİM VE TANITMA KOMltiSYONUNUN
KİABUL ETTİĞİ METİN

Türfcfiye Cumhuriyeti Hükümetti ile İrlanda Ctrnıihuıliyeti Hükümeti Arasımda Hava Ulaşhırmıa 'Anlaşması
nın Onayjanımaismııı Uygun (Bulunduğu Hakkında
Kamili Tasarısı

Türkiye Cıurihuriyeti Hükümeti ile İrlanda Cumhuri
yeti HüMünieti Arasımda Hava Ulaştırma Amtaşuıasınuı Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkımda
Kanun Tasarısı

ıMlAİDDE II. — 24 Ocak 1980 tarihinde Dublin'de
(imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ile 'trlanda
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Uılaşftıırıma Anlaşmasımın onaylatılması uygun bulunmuştur.

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

ıMlAİDDE 2. — Bu (Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen' kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu Kanun 'hükümlerini
Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul «dli'limiştir.

Bakanlar

Başbakan
B. Ulusu

3 . 7 . 1981

Devlet Bak. - Başbakan
Yrd,
Z., Boykota

Devlet Bak. - Başbakan
Yrd.
T« Özal

Devlet Bakanı
Prof. Dr. î. Öztrak

Devlet Balkanı
M. özgünes

Devlet iBafcanı
Prof. Dr. 'M. N. Özdas

Adalet Bakanı
C. Menteş

Milli Savunma Bakanı
Ü. H., Boyutken

İçişleri Bakam
S.< Çetimr

Milli Eğitim Bakam
H, Sağlam

Bayındırlık Bakanı
Dr, T. Önalp

Dışişleri Balkanı V.
Prof. Dr. 1. Öztrak
Ticaret Balkanı
K. Cantürk

'Maİye Balkanı
K. Erdeni

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam
R. Baturalp
Prof. Dr. N. Ayanoğlu

Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek

Çalışma Balkanı
Prof. Dr, T. Esener

Turizm ve Tanıtma Bakam
/., Evliyaoğlu

İmar ve İskân Bakanı
Dr, Ş, Tüten
Sosyal Güvenlik Bakam
S, Side
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Ulaştırma Bakanı
N. özgür

Sanayii ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı
Ş, Kocatopçu
S. Bingöl
Köy İşleri ve Koop. Bak. Gençlik ve Spor Bakam
M. R, Güney
V, özgül
Kültür Bakam
C* Baban
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MALİ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ IMETİN

MİLIİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METÎN

TiMĞye Cumhuriiyetıi Hükümeti İle İrfanda Cumhu
riyeti IHÜlkliiiıneMİ Arasında Hava OJaşbnma Aıflaşmasmm Onaylanmasının <Uygun (Bıdımldlnğıı Hafldkınrtla
Kamın Tasan&ı

Türfcîye Cumhuriyeti Httfcümeti dOefafcmldlaCunthuriyeti HüMfrne*J Atımında Hav» Ulîaşttrmıa AnTaşmafiamn'Onaylanraaaunn Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
mın Tntsnrısı

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Tasarının .2 nci maddesi aynen ka
bul vedümiçltir.

•MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul (edilmiştir.

MADDE 3. — Tasarının 3 neti maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRLANDA HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞ
TIRMA ANLAŞMASI
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve İrlanda Hükümeti,
1944 Aralık ayının yedinci günü Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ve Ulus
lararası Hava Servisleri Transit Anlaşması tarafları olup, kemdi ülkeleri arasında ve ötesinde hava servisleri
kurmak amacıyla bir anlaşma akdetmek isteyerek,
Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır :
MADDE : 1
Tanımlar
Bu Anlaşma bakımından, metin aksini gerektirmedikçe :
a) «Şikago Sözleşmesi» terlimi, bu Sözleşmenin 90 ncı Maddesi uyarınca kabul edilen Ekleri de kapsa
mak üzere 1944 Aralılk ayının yedinci günü Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi
ve bu Sözleşmenin 90 ncı ve 94 ncü Maddelerine gör© Sözleşme veya Eklerinde yapılan ve her iki Âkit Taraf?
ça kabul edilmiş olan değişiklikler anlamını taşır;
b) «Havacılık makamları» terimi, Türkiye Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma (Bakanı, İrlan'da bakı
mından Taşıma ve Enerji Bakanı ve her iki taraf bakımından da, anılan Bakanlar tarafından yapılan görevleri
yerine getirmeye yetkilendirilen başka bir kişi Ve kuruluş anlamını taşır;
c) «Tayin edilen havayolu işletmesi» terimi, bu Anlaşmanın 3 ncü Maddesi uyarınca tayin edilen ve yetki
lendirilen havayolu işletmesi anlamını taşır;
d) ı«Ülke» terimi, Şilkago Sözleşmesinin 2 nci Maddesinde belirtilen anlamı taşır;
e) «Hava servisi», «uluslararası hava servisi»,, «havayolu işletmesi» ve «teknik iniş» terimleri, Şikago Söz
leşmesinin 96 ncı Maddesinde belirtilen anlamlan taşır;
f) «Kapasite» terimi, aşağıda belirtilen anlamları taşır ;
— Bir uçak bakımından, o uçağın bir hattın bütününde veya bir bölümünde kullanılabilecek olan, yol
cu ve yük taşımaya elverişli hacmi',
— Belli bir hava servisi bakımından, bu serviste kullanılan uçağın kapasitesi ile, bu uçakla belli bir süre bo
yunca belli bir hattın bütününde veya bir bölümlünde yapılan sefer sayısının çarpımı;
g) «Trafik» terimi, yolcu, bagaj, kargo ve posta anlamını taşır.
MADDE : 2
Trafik Hakları
1. Âkit Taraflardan her biri, ötekine, bu Anlaşmanın I numaralı Bk'inde belirtilen hatlarda tarifeli ulus
lararası hava servisleri kurması amacıyla, bu Anlaşmada belirtilen hakları tanır. Bu servislere ve hatlara bun
dan böyle sırasıyla «üzerinde anlaşılan servisler» ve «belirlenen hatlar» denecektir. Her Âkit Tarafça tayin
olunan havayolu işletmesi, belirlenen bir hatta, üzerinde anlaşılan bir servisi işletirken, aşağıdaki haklardan
yararlanacaklardır :
a) Öteki Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmak;
b) Anılan ülke içerisinde teknik iniş yapmak, ve,
c) Anılan ülke içerisinde, o hat için bu Anlaşmanın I numaralı Ek'inde belirtilen noktalara, bu Anlaş
ma hükümlerine uygun olarak uluslararası trafik bırakmak ve almak amacıyla iniş yapmak.
2. IBu maddenin 1 nci fıkrasındaki hiçbir husus, bir Âkit Tarafın havayolu işletmesine, öteki Âkit Ta
raf ülkesindeki bir noktadan, aynı Âkit [Taraf ülkesindeki bir başka noktaya bırakılmak üzere, ücret veya kira
karşılığında trafik almak hakkının verildiği anlamına gelmeyecektir.
Danışma Meclisi
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MADDE : 3
İşletme Yetkileri
1. Âkit Taraflardan herbiri, ötekine, belirlenen hatlarda, üzerinde anlaşılan servisleri işletmek amacıyla
bir havayolu işletmesi tayin ettiğini yazılı olarak bildirmek hakkına sahip olacaktır.
2. Öteki Akit Taraf, böyle bir tayin bildirisini aldığında, bu maddenin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları hüküm
leri saklı kalmak üzere, tayin edilen havayolu işletmesine gerekli işletme yetkisini gecikmeden tanıyacaktır.
3. Akit Taraflardan her birinin havacılık makamları, öteki Âkit Tarafça tayin edilen bir havayolu işlet
mesinden, bu makamlarca Şikago Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, uluslararası hava servislerinin işle
tilmesinde uygulanması normal ve makul olan kanun ve nizamlarda belirtilmiş şartlan yerine getirmeyi ye
terli bulunduğu hususunda kendilerini tatmin etmesini isteyebilir.
4. Âkit Taraflardan herbirinin, tayin edilen bir havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve fiili kontrolü
nün, havayolu işletmesini tayin eden Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğu kanısına varmaması
halinde, bu maddenin 2 nci fıkrasında sözü edilen işletme yetkisini tanımayı reddetmek veya tayin edilen ha
vayolu işletmesinin, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde belirtilen hakları kullanmasında gerekli gördüğü kayıt
ları koymak hakkı olacaktır.
5.' Bir havayolu işletmesi böylece tayin edilince ve kendisine yetki tanınınca, üzerinde anlaşılan servis
leri herhangi bir zamanda işletmeye başlayabilir; şu şartla ki, bu Anlaşmanın sırasıyla, 9 ncu maddesi, 10 ncu
maddesi ve II numaralı Eki hükümlerine uygun olarak, kararlaştırılmış bir kapasite, saptanmış bir ücret tari
fesi ve onaylanmış bir uçuş tarifesi o servis için yürürlükte bulunsun.
MADDE : 4
işletme Yetkisinin Geri Alınması ve Hakların

Kullanılmasının

Durdurulması

1. Âkit Taraflardan herbiri, aşağıdaki hallerde, bir işletme yetkisini geri almak veya bu Anlaşmanın 2 nci
maddesinde belirtilen hakların öteki Âkit Tarafça tayin edilmiş bir havayolu işletmesi tarafından kullanılma
sını durdurmak veya bu hakların kullanılmasında gerekli gördüğü kayıtları koymak hakkına sahip olacak
tır :
a) O havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve fiili kontrolünün, havayolu işletmesini tayin eden Âkit
Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğu kanısını taşımaması, veya
b) O havayolu işletmesinin, bu hakları tanıyan Âkit Tarafın kanun ve nizamlarına uymaması, veya
c) O havayolu işletmesinin, herhangi bir şekilde, bu Anlaşmada belirtilen şartlara uygun olarak işletme
yapmaması.
2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında sözü edilen, yetkinin geri alınması, hakların kullanılmasının durdurul
ması veya kayıtlandırılması işlemlerinin derhal, yapılması, kanun ve nizamların daha ağır ihlallerini önlemek
için zorunlu olmadıkça, bu hak ancak öteki Âkit Tarafla istişareden sonra kullanılacaktır.
MADDE:5
Gümrük Vergilerinden ve Diğer Vergi ve Resimlerden Bağışıklık
1. Âkit Taraflardan herbirinin tayin edilen havayolu işletmesi tarafından uluslararası servislerde işleti
len uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mutad donatım, akaryakıt ve yağlama yağları ve (yiyecek, içecek ve tü
tün dahil) uçak kumanyası, öteki Âkit Taraf ülkesine varışta, tekrar yurt dışına çıkarılıncaya kadar veya
uçuşun o ülke üzerinde yapılacak bölümünde uçak içinde kullanılıncaya kadar uçakta kalmak şartıyla, bütün
gümrük vergileri, muayene ücretleri ve diğer vergi ve resimlerden bağışık olacaktır.
İ4 Aşağıdakiler de yapılan hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin dışında, aynı resim ve vergilerden
bağışık olacaktır :
a) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, o Âkit Taraf makamlarınca saptanan miktarları aşmamak ve
öteki Âkit Tarafın uluslararası bir servis yapan uçağında kullanılmak üzere uçağa alınan kumanya;
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b) Âkit Taraflardan birinin ülkesine, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesince uluslararas:
servislerde kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parçalar;
c) Uçuşun uçağa alındığı Âkit Taraf ülkesi üzerinde yapılan bölümünde kullanılacak bile olsa, öteki Âkit
Tarafın tayin edilen havayolu işletmesince uluslararası servislerde işletilen uçakların ikmaline ayrılmış olan
akaryakıt ve yağlama yağları.
3. Yukarıda 1 nci ve 2 nci fıkralarda sözü edilen maddelerin gümrük gözetimi veya denetimi altında tu
tulması zorunlu kılınabilir.
MADDE:6
Mutad Havacılık Donatımının ve İkmal Maddelerinin Depolanması
Âkit Taraflardan herbirinin uçaklarında bulundurulan malzeme ve ikmal maddeleri ile mutad havacılık
donatımı, öteki Âkit Taraf ülkesinde, ancak o ülkenin gümrük makamlarının müsaadesi ile boşaltılabilır.
Böyle bir durumda, bunlar tekrar ülke dışına çıkarılıncaya kadar veya gümrük nizamları uyarınca başka bir
şekilde elden çıkatılıncaya kadar, sözü edilen makamların gözetimi altında tutulabilir.
MADDE : 7
Direkt Transit Trafiği
Âkit Taraflardan herbirinin ülkesinden transit geçen yolcular, çok basitleştirilmiş bir kontroldan daha
fazla bir kontrola tabi tutulmayacaklardır. Doğrudan doğruya transit geçen bagaj ve yük, gümrük vergileri
ve diğer benzeri vergi ve resimlerden bağışık olacaktır.
MADDE : 8
Mali Hükümler
1, Âkit Taraflardan herbiri, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesine, trafik taşınması do
layısıyla o ülkede sağladığı kazançların masraftan artan kısmını, yürürlükte bulunan kambiyo mevzuatına uy
gun olarak, varsa resmi kambiyo kuru üzerinden, aksi halde kazançların sağlandığı kura eşit bir kur üzerin
den transfer hakkı tanıyacaktır.
2, Transfer, her iki Âkit Tarafça kabul edilebilen konvertibl bir dövizle yapılacaktır.
3, 8 nci madde kapsamına giren transferler, Âkit Taraflar arasında yürürlükte bulunan herhangi bir
ödeme anlaşması hükümlerine göre ve kendi ülkelerinde yürürlükte bulunan kambiyo mevzuatına uygun ola
rak yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyetinden yapılacak transferlerde, yukarıda sözü edilen kazançların transfe
ri için gereken döviz, Merkez 'Bankası veya başka bir yetkili milli banka tarafından tahsis veya transfer edi
lecektir.
MADDE : 9
Kapasite Hükümleri
1. Her iki Âkit Tarafın havayolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında, belirlenen hatlarda üzerinde anla
şılan servisleri işletmeleri için âdil ve eşit imkân sağlanacaktır.
2. Âkit Taraflardan herbirinin 'havayolu işletmesi, üzerinde anlaşılan servisleri işletirken, öteki Âkit Ta
rifin tayin edilen hava yolu işletmesinin çıkarlarını, onun aynı hatların ibütünü veya bir bölümü üzerinde
sağladığı servisleri uygun olmayan bir oranda etkilememek üzere, ıgözönünde bulunduracaktır.
3. Âkit Tarafların tayin edilen 'havayolu işletmelerinin sağladığı, üzeriride anlaşılan servislerin, belir
lenen hatlardaki kamu ulaşım ihtiyaçları ile ya'kın ilişkisi bulunacak ve bunların ilk amacı, havayolu işlet
mesini tayin eden Âkit Tarafın ülkesinden çıkan ve ülkesine gidecek olan trafiğin taşınması için varolan
veya olması: maikul bir şekilde beklenen taşıma ihtiyaçlarını, makul bir hamule faktörü ile karşılamaya yete
cek bir kapasiteyi sağlamak olacaktır.
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4. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen havayolu işletmesinin belirlenen hatlar üzerinde, öteki Âkit
Taraf ülkesindeki noktalarla üçüncü ülkelerdeki noktalar arasında trafik taşıma hakkı, kapasitenin ilgili
bulunduğu aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde kullanılacaktır:
a) (havayolu işletmesini tayin eden Âkit Tarafın ülkesine gelecek ve ülkesinden gidecek trafik ihtiyaç
ları;
h) o havayolu işletmesinin geçtiği bölgenin, o 'bölgedeki Devletlerin havayolu işletmderince kurulmuış
diğer taşıma servislerinin de dikkate alınmasından sonraki trafik ihtiyaçları; ve
c) uzak menzilli havayolu işletmeciliğinin ihtiyaçları.
Yukarıdaki (a), (b) ve (e) alt-fıkralarına ilişiklin olarak uygulanacak şartlar, nihai olarak, Âkit Tarafların
haJvacthik• makamlarınca saptanacaktır.
5. Sağlanacak kapasite ve işletilecek servislerin sıklığı, servislere başlanmadan önce, tayin edilen havayolu
işletmeleri tarafından, onların anlaşmaması halinde de, Âkit Tarafların havacılık makamlarınca saptanacaktır.
'Başlangıçta saptanan bu kapasite ve servis sıklığı, zaman zaman aynı şekilde gözden geçirilebilir ve ye
niden düzenlenebilir.
MADDE : 10
Ücret Tarifelerinin Saptanması
1. Aşağıdaki fıkralarda, «ücret tarifesi» terimi, posta taşımasına ait ücretler veya şartlar hariç, acentalık ve diğer yardımcı hizmetlerin ücretlerini ve şartlarını 'da kapsamak üzere, yolcu, bagaj ve yük taşıması
için ödenen ücretler ve 'bu ücretlerin uygulama şartları anlamını taşır.
2. Âkit Taraflardan birjnin havayolu işletmesi tarafından öteki Âkit Tarafın ülkesine veya ülkesinden
yapılacak taşımalar için konulacak ücret tarifeleri, işletme maliyeti, makul bir kâr ve diğer havayolu işlet
melerinin ücret tarifeleri de içinde olmak üzere bütün ilgili unsurlar gözönünde tutularak makul düzeylerde
saptanacaktır,.
3J BU Maddenin 2 nci fıkrasında sözlü edilen ücret tarifeleri, mümkünse, her iki Âkit Tarafın tayin edilen
havayolu -işletmeleri tarafından, hattın 'bütünü veya bir bölümü üzerinde işleyen diğer havayolu işletmelerine
danışıldı ktan sonra, anlaşmaya varılarak saptanacak ve bu anlaşma, mümkün olan hallerde, Uluslararası Hava
Taşıma 'Birliğinin ücret tarifelerinin hazırlanmasında uyguladığı usullerin 'kullanılması yoluyla sağlanacaktır.
4. (Böylece üzerinde anlaşmaya varılan ücret tarifeleri, başlangıç için önerilen tarihten en az doksan (90)
gün önce, her iki Âkit Tarafın havacılık makamlarının onayına sunulacaktır. Özel durumlarda hu süre, anılan
makamların anlaşmaları şartıyla, kısaltılabilir.
5. IBu onay açıkça hildirilehilir. Eğer havacılık makamlarının hiç 'biri, hu Maddenin 4 ncü fıkrası uya
rınca sunulan ücret tarifelerini onaylama'dıiklarını, sunulma tarihinden başlamak üzere otuz (30) gün içinde
bildirmezlerse, hu ücret tarifeleri onaylanmış sayılacaktır. Onaya sunulma süresinin 4 ncü fı'krada önigörüldüğü
şekilde kısaltılmış olması hal iride1, havacılık makamları, tarifelerinin onaylanmadığının 'bildirilmesi için geçecek
sürenin otuz (30) günden az olması hususunda anlaşabilirler.
6. Bir ücret tarifesi üzerinde bu Maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca anlaşmaya varılamazsa, veya bu Mad
denin 5 nci fıkrasına göre uygulanan süre içinde bir havacılık makamı, öteki havacılık makamına, 3 ncü
fıkra hükümleri uyarınca üzerinde anlaşmaya varılan herhangi bir ücret tarifesini onaylamadığını bildirirse,
Âkit Tarafların havacılık makamları tavsiyesini yararlı saydıkları herhangi bir 'başka Devletin havacılık ma
kamına danıştıktan sonra ücret tarifesini aralarında anlaşara'k saptamaya çalışacaklardır.
7. Eğer havacılık makamları, hu Maddenin 4 ncü fıkrasına göre kendilerine sunulan herhangi bir ücret
tarifesi üzerinde veya herhangi Ibir ücret tarifesinin bu Maddenin 6 ncı fıkrasına göre saptanmasında anlaşma
ya varamazlarsa, anlaşmazlık, hu Anlaşmanın 16 ncı Maddesi hükümlerine göre çözümlenecektir.
8. Bu Madde hükümlerine göre saptanmış olan bir ücret tarifesi, yeni bir ücret tarifesi saptanıncaya 'kadar
yürürlükte kalacaktır. Bununla birlikte, bir ücret tarifesinin yürürlük süresi, hu fıkra hükmüne dayanılaralk,
başka bir şekilde sona ermiş olacağı tarihten haşlamak üzere on iki (12) aydan fazla uzatılamayacaktır.
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MADDE : 11
Bilgi ve İstatistikler
Âkit Taraflardan herbirinin (havacılık makamları, öteki Âkit Tarafın havacılık makamlarına, istekleri
üzerine, 'birinci Âkit Tarafın havayolu işletmelerince, üzerinde anlaşılan servislerde sağlanan kapasitenin göz
den (geçirilmesi amacıyla makûl olarak gerekebilecek periyodik ve başkaca istatistik bildirimleri verecektir.
Bu 'bildirimler, o havayolu işletmesince üzerinde anlaşılan servislerde taşınan trafik miktarlarının ve bu trafi
ğin (ilk çıkış ve son varış yerlerinin saptanması için gerekli Ibütün bilgileri içine alacaktır.
MADDE : 12
İstişare
Yakın bir işbirliği anlayışı içimde, Âkit Tarafların havacılık: ımakamıları, bu Anlaşmanın hükümlerinin ye
rine getirilmesini ve bunlara yeterli bir şekilde uyulmasını sağlamak amacıyla, zaman zaman birbirleri ile isti
şare edeceklerdir.
MADDE : 13
Değişiklikler
1.1 Âkit Taraflardan! biri, bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün değiştirilmesinin uygun olacağını dü
şünürse, öteki Âkit Tarafla istişare isteminde bulunabilir; havacılık makamları arasında ve müzakere veya
yazışma yoluyla yapılabilecek olan böyle bir istişare, istek tarihinden itibaren altmış (60) günlük bir süre
içinde başlayacaktır. Böylece üzerinde anlaşmaya varılan herhanıgi bir değişiklik, diplomatik nota teati'sıi ile
teyid edildiğinde yürürlüğe girecektir.
2. Hatlardaki değişiklikler, Âkit Tarafların havacılık makamlarının aralarında doğrudan doğruya anlaş
maya varmalarıyla yapılabilir.
MADDE : 14
Çok Taraflı Sözleşmelere Uygunluk
Bu Anlaşma, her iki Âkit Taraf için de bağlayıcı ola bilecek herhangi bir çok taraflı
şekilde değiştirilecektir.

sözleşmeye uyacak

MADDE : 15
Sona Erme
Âkit Taraflardan her biri, bu Anlaşmaya son vermek kararını her zaman öteki Âkit Tarafa bildirebilir; bu
bildirim aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık örgütüne de ulaştırılacaktır. Bu durumda, son verme bildi
rimi, süresinin bitiminden evvel anlaşmaya varılarak geri alınmadıkça; Anlaşma, bildirimin öteki Âkit Tarafça
alınışı tarihinden oniki (12) ay sonra sona erecektir. Öteki Âkit Tarafça bildirimin alındığı teyid edilmezse,
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün bilidirimi aldığı tarihten on dört (14) gün sonra alınmış sayılacaktır.
MADDE • 16
Anlaşmazlıkların Çözümü
1. Âkit Taraflar arasında, bu Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin bir anlaşmazlık çıkarsa,
Âkit Taraflar bu anlaşmazlığı önce müzakere yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır.
2. Âkit Taraflar, müzakere yoluyla bir çözüme varamazlarsa, anlaşmazlığın, karara bağlanması için bir kişi
veya kuruluşa havale edilmesini kararlaştırabilirler, veya Âkit Taraflardan birinin isteği üzerine anlaşmazlık, ka
rara bağlanmak üzere Âkit Taraflardan herbirinin seçeceği birer hakem ve böylece seçilen iki hakemin tayin edeDanışma: Meclis1!
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ceği bir üçüncü hakemden kurulan üç kişilik bir hâkem kuruluna sunulabilir. Âkit Taraflardan her biri, öte
kinden, arttaşmazlığın tahkimini 'isteyen bir biDdürimi diplomatik yoldan aldığı tarihten başlamak üzere altmış
(60) gün içinde bir hakem seçecek ve üçüncü hâkem de, bundan sonraki altmış (60) günlük süre içinde tayin
edilecektir. Âkit Taraflardan herhangi biri belirtilen süre içinde bir hâkem seçemezse veya üçüncü hâkem
belirtilen süre içinde tayin edilmezse, Âkit Taraflardan herhangi biri, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Kon
seyi Başkanının, durumun gereğine göre, bir hâkemi veya hakemleri tayin etmesini isteyebilir. Bu durumda üçün
cü hâkem, üçüncü bir Devletin uyruğu olacak ve hâkem kurulunun başkanlığını yapacaktır.
3. Âkit Taraflar, bu maddenin 2 nci fıkrası uyarınca verilecek herhangi bir karara uymayı taahhüt eder
ler.
MADDE : 17
Madde Başlıkları
Her maddenin üstünde bulunan madde başlıkları, bu Anlaşmaya, müracaat ve kolaylık sağlama amacıyla
konulmuştur ve hiçbir şekilde bu Anlaşmanın kapsamını veya amacını tanımlamaz, sınırlamaz ve belirlemez.
MADDE : 18
Tescil
Bu Anlaşma Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne tescil ettirilecektir.
MADDE : 19
Yürürlüğe Giriş
Bu Anlaşma ile, onun ayrılmaz parçası olan I ve II numaralı EK'ler, her iki Âkit Tarafça gerekli anayasal
işlemlerin tamamlanmasından sonra bu konudaki diplomatik notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecek
tir.
Yukarıdakileri, tasdiken, Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş aşağıda imzalan bulu
nan temsilciler bu Anlaşmayı imzalamışlardır.
Dublin'da, bindokuzyüzseksen yılının Ocak ayının, yirmidördüncü günü, Türkçe ve İngilizce dillerinde, her
iki metin de aynı ölçüde geçerli olmak üzere, ikişer nüsha olarak yapılmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
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EK - I
Hatlar
1. a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tayin edilen havayolu işletmesi, aşağıdaki hatlarda, her
iki yönde hava servisleri işletmeye yetkili kılınacaktır.
(1) Türkiye'deki noktalar - ara noktalar (Londra hariç) - Dublin.
(2) Türkiye'deki noktalar - ara noktalar - Shannon - ileri Noktalar.
b) iüçüncü ülkelerden alınan veya bu ülkelere gidecek olan trafiğin öteki Âkit Taraf ülkesine bırakıl
ması veya oradan alınması hakkı, aşağıdaki hatlarda tanınmıştır :
(1) Türkiye'deki noktalar - sonra kararlaştırılacak ara noktalar - Dublin.
(2) Türkiye'deki noktalar - sonra kararlaştırılacak ara noktalar - Shannon - sonra kararlaştırılacak ileri
noktalar.
2. a) irlanda Hükümeti tarafından tayin edilen havayolu işletmesi, aşağıdaki hatlarda, her iki yönde
hava servisleri işletmeye yetkili kılınacaktır :
(1) Irlanda'daki noktalar - ara noktalar (Londra hariç) - Ankara.
(2) Irlanda'daki noktalar - ara noktalar - istanbul ileri noktalar.
b) Üçüncü ülkelerden alınan veya bu ülkelere gidecek olan trafiğin öteki Âkit Taraf ülkesine bıra
kılması veya oradan alırtması hakkı, aşağııdaki haitilarda tanınmıştır :
(1) Irlanda'daki noktalar - sonra kararlaştırılacak ara noktalar - Ankara.
(2) Irlanda'daki noktalar - sonra kararlaştırılacak ara noktalar - İstanbul - sonra kararlaştırılacak ileri
noktalar.
3. Yukarıdaki hatların herhangi birindeki noktalar, servisin başlangıç noktası havayolu işletmesini tayin
eden Âkit Tarafın ülkesinde bulunması şartıyla, tayin edilen havayolu işletmesinin ihtiyarına bağlı olarak,
bütün uçuşlarda veya bunların herhangi birinde kullanılmayabilir.
4. Âkit Taraflardan her biri, servislerine, öteki Âkit Tarafın ülkesinden ileride veya Âkit Tarafların ülkeleri
arasında bulunan ilk ve noktaların dahil edilmesini isteyebilir. Bu istek, öteki Âkit Tarafın havacılık makamla
rının onayına bağlıdır.
EK n II
Uçuş Tarifelerinin Onaylanması
1!, Her bir Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi, her tarife dönemi için (yaz ve kış) uçuş tarifele
rini, uçak tipi de dahil olmak üzere, tarifenin yürürlüğe gireceği tarihten en az otuz (30) gün önce ötekıi Âkit
Tarafın havacılık makamlarının onayına sunacaktır. Özel durumlarda bu süre, anılan makamların rızası ile
kısaltılabilir.
2, Her bir Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesince uçuş tarifelerinin öteki Âkit Tarafın havacılık
makamlarına sunulmasından önce, her iki Âkit Tarafın havayolu işletmeleri, onaylanmasını kolaylaştırmak
amacıyla tarifeleri konusunda birbirine danışacaklardır.
3. Bu uçuş tarifelerini alan havacılık makamları, 30 gün içinde bunları onaylayacak veya değişiklik öneri
sinde bulunacak. Tayin edilen havayolu işletmeleri, tarifeleri ilgili havacılık makamlarınca onaylanmadan
önce servislerine başlamayacaklardır, hüküm, sonradan yapılacak değişikliklere de aynı şekilde uygulanacaktır.
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