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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Muhsin Zekâi Bayer'in, Tarım Ünitesi ve özel

likle buğday konusundaki gündem dışı demeci üzeri
ne, Tarım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi açıklamada 
'bulundu. 

Cahit Tutum, Danışma Meclisi çalışmalarının da-
'ha eflik'in hale getirilmesine ilişkin önlemler konusun
da gündem dışı söz aldı. 

Mülli Eğitim Komisyonu Başkanlığının, Kültür 
Varlıklarımı Koruma Kanun Tasarısının geçici bir 
'komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi reddedildi. 

(Komisyon Başkanlarının, geciken komisyon çalış-* 
malarının tamamlanmasına imkân vermek üzere ve 
'bu gecikme giderilinceye kadar Genel Kurulun Salı 

günleri toplanmamasına dair önergesi kabul edildi. 
1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının tümü 
üzerinde müzakereler tamamlandı, maddeleri üzerin
de bir süre görüşüldü. 

24 Şubat 1982 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

M. Vefik KÎTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah TOSYA

LI ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumlhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Mali îş-
ler Komisyonu Raporu. (2/16) (Raporun Başkanlı
ğa geliş tarihi : 22.2.1982) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
ıtariihi : 24.2J1982) 

2. — Danışma Meclisi Üyes'i Fuat AZGUR ve 
10 arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nuna 1425 sayılı Kanunla Eklenen ve 2013 sayılı Ka
nunla Değiştirilen Ek 6 ncı Maddenin 7 nci Fıkrası
nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mali 
İşler Komisyonu Raporu. (2/9) (Raporun Başkanlığa 
geliş tarihi : 22.2Jİ98-2) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma ta
rihi : 24.2.1982) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Santi : 14.00 

BAŞKAN ; Ba^aıiveMİ Fertti iSLİMYELl 
KÂTÎP ÜYELER : Kkııefr GENÇ, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Saym üyeller, Danışma Mecİsiinln 59 ncu BirÜeşiilmd'ni açıyorum, 

(BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele
re başlıyoruz^ 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Devlet Kon
seyi Başkanı Todor Jivkov'un davetlisi olarak 
24 - 27 Şubat 1982 tarihleri arasında Bulgaristan'a 
resmi bir ziyarette bulunacak olan Devlet Başkanı 

Milli Güvenlik Konseyi Başkam Orgeneral Kenan 
Evren'e, Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral 
Nurettin Ersin'in vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/87) 
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BAŞKAN — Bir sunuş var; Devlet Başkanlığı 
Tezkeresi okutuyorum. 

Panışma Meclisi Başkanlığına 

(Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi 
Başkanı Todor JÎVKOV'un davetlisi olarak 24 - 27 
Şubat 198'2 tarihleri arasında Bulgaristan'a resmi bir 
ziyarette Ibulünacağımdan dönüşüme kadar; Devlet 
Başkanlığına ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı
na en kıdemli Kuvvet Komutanı ve Milli Güvenlik 
Konseyi Üyesi olması nedeniyle, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Nurettin ERSİN vekâlet ede
cektir, 

. Gereğini rica ederim. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 

Devlet Başkam 
Genelkurmay ve Milli 

Güvenlik! Konseyi Başkanı 

(BAŞKAİN — DeVlet Başkanımıza hayırlı yolcu
luklar dileğiyle bilgilerinize sunarım, 

2. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısının Danışma Meclisi İçtüzüğünün 73 ncü mad
desi uyarınca, geri gönderilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi. (3/88) 

'BAŞKAN 
okutuyorum. 

Başbakanlığın bir tezkeresi var; 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17.2.1981 Tarih ve 1638 Sayılı Yazımız; 
Hlgide kayıtlı yazımızla Milli Güvenlik Konseyi 

Başkanlığına sunulan ve Başkanlığınıza devredildiği 
anlaşılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmösi Hakkında Kanun Ta-' 
sarısının, Danışma Meclisi İçtüzüğünün 73'ncü mad
desi uyarınca geri gönderilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
(Başbakan 

IBAŞKAN — Bilgilerinize 'sunarım.. 
3. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 

1897 Sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 10 ncu Mad
desinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının Danışma Meclisi içtüzüğünün 73 ncü 
maddesi uyarınca, geri gönderilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi. (3/89) 

(BAŞKAN — Başbakanlığın diğer bir tezkeresi 
var; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17.12.11980 Tarihli ve 7657 Sayılı Yazımız; 
llîgide kayıtlı yazımızla Milli Güvenlik Konseyi 

Başkanlığına sunulan ve Başkanlığınıza devredildiği 
anlaşılan '657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 Sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 10 ncu Mad
desinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının, Danışma Meclisi İçtüzüğünün 73 ncü 
maddesi uyarınca geri gönderilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

(BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 7497 sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ma
li işler Komisyonu Raporu. (1/110) (S. Sayısı : 72) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemimizin kanun tasarısı ve teklifleri ile ilgi

li bölümünün Çay Kurumu Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine müteallik kısmında mevcut 
Tasarı üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. 

Komisyonun yerini almasını rica ediyorum. 
Tasarının 2 nci maddesinde değerli üyelerimiz ta-

(1) 72 S. Sayılı Basmayazı 22.2.1982 Tarihli 58 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

rafından birtakım önergeler verilmiş idi. Bu önerge-" 
ler üzerinde Komisyonumuz bir rapor hazırlamış du-
dumdadır; bu raporu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlhğai 
11497 sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının, Danış
ma Meclisi'riin 22 Şubat 1982 tarihli Birleşimindeki 
görüşmelerinde dikkate alınması kabul edilerek Ko
misyonumuza havale olunan önergeler Komisyonu
muzun 24 Şubat 1982 tarihli Birleşiminde ilgili hü
kümet temsilcileri de hazır bulundukları halde de
ğerlendirilmiştir, 

I. - Tasarının 2 nci maddesi ile değiştirilen 
10 ncu maddesinin (e) fıkrasında yer alan üretici 
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temsilcisinin çıkartılması ve yerine Tarım ve Orman 
Bakanlığı Temsilcisinin konulmasını öngören öner
geler komisyon üyelerinin çoğunluğunun oyu ile ka
bul edilmiş ve (e) işaretli fıikra (d), (d) işaretli fıkra 
ise (e) olarak değiştirilerek hüküm bu yolda yeniden 
düzenlenmiştir. 

Yukarıda yapılan değişiklikle uygunluk sağla
mak üzere aynı maddenin 4 ncü fıkrası da aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir : 

ı«Maliye Bakanlığınca inlha edilecek üyenin mali 
ve iktisadi konularda, diğer bakanlıklarca inha edi
lecek üyelerin de çay üretimi veya endüstrisi konu
larında bilgi ve tecrübe sahibi olması gereklidir» 

II. - Aynı maddenin son fıkrasında yer alan 
«değiştirilebilirler» deyiminin «değiştirilirler» şeklin
de düzenlenmesini öngören teklif Komisyonumuzca 
reddedilerek, 440ı sayılı Kanunda ve Komisyon met
ninde yer alan şekli ile muhafazası ittifakla kabul 
edilmiştir, 

III. - Geçici 5 nei madde metninde yer alan 500 
liralık ücretin 15Ö0 lira olarak tespitini yani hükü
metten geldiği şekilde kabulünü öngören teklif Ko
misyonumuzca da reddedilmiş ve komisyon metnin
de ısrar edilmesi ittifakla karar altına alınmıştır, 

Malü İşler Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 2. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu
nun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tiJN 

Maidde 10. — Çay Kuımmüinuln YönetÜm Ku
rulu :' 

a) Genel Müdürle iki Genel Müdür Yardımcı
sı, 

b)' Maliye Bakanlığının teklifi ve müşterek ka
rarname ile atanan bir üye, 

c) Gümrük ve Tekel Bakanlığının teklifi ve müş
terek kararname ile atanan bir üye, 

id) Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi ve müş
terek kararname ile atanan bir üye, 

e) işçi temsilcisi bir üye, 
iden teşekkül eder. 
Yönetim Kurulunun Başkanı Genel Müdürdür. 
ÎBaşkan ve Üyelerin nitelikleri hakkında 440 sa

yılı kanunun ilgili hükümleri uygulanır, 
Maliye Bakanlığınca inha edilecek üyenin mali 

ve iktisadi konularda diğer Bakanlıklarca inha edi
lecek üyelerin de çay üretimi veya endüstrisi konu
larında bilgi ve tecrübe sahibi olması gereklidir. 

Teşekkül bünyesi dışından yönetim kuruluna ka-< 
titanlarım üyelik süreleri 3 yıldır. Niteliklerini kay
bedenler, sürelerini tamamlamadan da üyeliğe geti-
rilmelerindeki usule göre değiştirilebilirler. Değişti^ 
rilen veya başka sebeplerle süresi tamamlanmadan 
üyelikten ayrılanların yerlerine getirilenler, ayrılan 
üyelerin süresini tamamlarlar, Süreyi tamamlayan 
üyelerin tekrar atanmaları ve seçilmeleri mümkün-ı 
dür, 

Gereğinin ifası dileğiyle yüksek başkanlığa saygı 
ile arz olunur. 

Süleyman Sırrı KIROALI İsmail ŞBNGÜN 
IBaşkan IBaşkanvekili 

Üretici Temsilcisinin 
Kaldırılmasına Muhalifim 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

Erdoğan ©AYIK 
Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

Mehmet HAZER 
Üye 

İmzada 'bulunmadı 

Mehmet KANAT 
Üye 

(d) fıkrasının: kaldırılması 
görüşündeyim. 

Hamdl ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

•İmzada bulunmadı 

Salih İNAL 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

BAŞKAN — Komisyonun madde teklifi, rapo
run dışında ayrıca sunulacaktır. 

Bu Rapor üzerinde bir açıiklama yapmanız müm
kün mü? Komisyondan rica ediyorum. 

MALİ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — Sayın Başkan, Rapor gayet açık, 
daha önceki Birleşimde de çok detaylı tartışıldı. Ge
nel Kurulun vaktini fazla almak işitemiyoruz, açık 
olduğu kanaatindeyiz. 
« Arz ederim. 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerimde Komisyonun 
kabul ettiği metni okutuyorum. 

MADDE 2. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanu
nunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril -
mistir. 

Madde 10. — Çay Kurumunun Yönetim Kurulu: 
a) Genel Müdürle iki Genel Müdür Yardımcısı, 
b) Maliye ıBakanlığının teklifi ve müşterek karar

name ile atanan bir üye, 
c) Gümrük ve Tekel Bakanlığının teklifi ve müş-

ıterek kararname ile atanan bir üye, 
d) Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi ve müş

terek kararname ile atanan bir üye, 
e) îşçi temsilcisi bir üye, 
den teşekkül eder. 
Yönetim Kurulunun Başkanı Genel Müdürdür. 
Başkan ve üyelerin nitelikleri hakkında 440 sayılı 

Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

Maliye Bakanlığınca inha edilecek üyenin mali ve 
iktisadi konularda diğer bakanlıklarca inha edilecek 
üyelerin de çay üretimi veya endüstrisi konularında 
bilgi ve tecrübe sahibi olması gereklidir. 

Teşekkül bünyesi dışından yönetim kuruluna katı
lanların üyelik süreleri 3 yıldır. Niteliklerini kaybe
denler, sürelerini 'tamamlamadan da üyeliğe getirilme-
lerindeki usule göre değiştirilebilirler. Değiştirilen ve
ya başka sebeplerle süresi ıtamamlanmadan üyelikten 
ayrılanların yerlerine getirilenler, ayrılan üyelerin sü
resini tamamlarlar. Süreyi tamamlayan üyelerin tek
rar atanmaları ve seçilmeleri mümkündür. 

BAŞKAN — Komisyonun 2 nci madde ile ilgili 
yeni metnini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

AKtF ERGÎNAY — Teklif hakkında konuşaca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Konuşmanız mümkün değil. 
AKtF ERGİNAY — Değişiklik teklifi burada 

kabul edilmiş; fakat Komisyon uymamıştır. Uyma
ması bakımından o teklifi yapan kişi olarak söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz, îç-
tüzük görüşmelerinden beri bir hususu hep beraber 
oylarınıza sunuyorum ve uygulaımada yürütmekteyiz. 

Önergeler verildikten, önergeler üzerinde müzake
re açıldıktan sonra, bu önergeler Komisyona iade 
edilmektedir. Komisyon nazarı dikkate alıp alma
makta serbesttir. Hazırladığı metin huzurunuza gelir 
ve huzurunuzda oylara sunulur. Eğer şayet Komis
yonun metni kabul edilmezse, ondan sonra tekrar 
önergelere geçilmesi mümkün bulunmaktadır. 

I ©u itibarla, bu metni oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde Ko
misyonun getirdiği şekilde kabul edilmiştir. 

I Tasarının 3 ncü ve 4 ncü .maddesi kabul edilmiş 
I bulunmaktaydı. 
I 5 nci maddeye geçiyorum. 5 nci madde ile ilgili 

olarak Komisyon eski metninde ısrar etmektedir. Es
ki metni tekrar okutacağım, ancak bundan evvel bir 
hususu belirtmek istiyorum. Müsaade ederseniz üye-

I lerimize dağıtılan metinde bir ikinci fıkra düşmüş va-
I ziyettedir. Bu ikinci fıkrayı da beraber okutuyorum. 

Dikkatlerinize sunarım. 

MADDE 5. — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanu-
I nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 5. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce ruhsat almadan tesis edilmiş çay 
bahçeleri ile geçici 4 ncü madde uyarınca ruhsata 

I bağlanmış fakat eksik veya yanlış beyanname veril
miş çay bahçelerine bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren iki ay içinde bağlı bulunulan Çay 

I Fabrikalarına başvurulmak ve bir defaya mahsus ol
mak kaydıyla ölçümler yapılarak ruhsat verilir. 

Çay Kurumunca tespit edilecek teknik ve fenni 
I esaslara uymayan kayıt dışı çay bahçeleri de Çay Ku-
I rumunun mütehassıs elemanları tarafından teknik ve 
I fenni esaslara uydurulmak ve gereken teknik bilgi ve-
I rilmek suretiyle tescil ettirilir. 
I Yeni verilecek çay bahçeleri ruhsatları için Çay 

Kurumunca yapılacak ölçümleme ve diğer giderler 
karşılığı olarak üreticiden dekar başına maktuen 500 

I lira ücret alınır. 

BAŞKAN — Bilindiği veçhile Sayın Samsunlu 
I bu maddede Hükümet Tasarısındaki metnin kabulünü 

teklif etmişti. Komisyonumuz kendi metninde ısrar 
I etmektedir. 

Bu itibarla, 5 nci maddeyi Komisyonun ısrar et
tiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Komisyonun 5 nci madde metni 
kabul edilmiş bulurımaktadıır. 

I 6 nci maddeyi okutuyorum. 

I MADDE 6. —̂ Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

I BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka-

I bul edilmiştir. 
I 7 nci maddeyi okutuyorum. 
I MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-
I rütür. 

163 — 



Danışma Meclisi B : 59 24 . 2 , 1982 O : 1 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde (ka
bul edilmiştir. 

Tümünü oylamadan önoe leh ve aleyhte birer sa
yın üyemize söz vermek İstiyorum. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Söz 'istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Lehinde mi aleyhinde mi söz isti
yorsunuz efendim?.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Evvela bir ihtiyacı görerek parmak basan ve ta

sarı biçiminde Yüksek Meclisimize Tasarıyı getiren 
Hükümete, üreticimin ıstırabını, ülkenin çay ihtiyacını 
görerek gerekli tashihleri vukufla ve isabetle yapan 
değerli Komisyonumuza minnet ve şükranlarımı su
narak bir - lilki tem en mimi dile getirmek istiyorum. 

Geneli üzerinde arz ettiğim gibi, ülkemizin çay ih
tiyacı 80 ila 90 bin tondur. Bu sene üretilen çayın 
miktarı 40 bin tondur. Kalitemin üstünlüğü söz gö
türmez. Ancak, yurt ihtiyacı ihmal edilmeyecek ka
dar büyüktür. Üreticinin çay üretimine devamını, yuri 
ihtiyacını karşılayacak çay üretimine imkân verilme
sini ortaya koyacak ilkelerin, değerli yöneticilerimiz
ce saptanarak 1982 yılı kampanyasında bu üretimin 
devamını sağlayacak. Daha açıkçası ile çay bahçele
rinin sökülerek, mısır ıtarlalarına, portakal bahçelerine 
dönüşmesini önleyecek ve üreticiyi' teşvik edecek kri
terleri mutlaka getirmesini bekliyor, emeği geçenlere 
saygılar ve şükranlarımı sunuyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Tasarının aleyhinde söz almak isteyen?.. 
AHMET SAMSUNLU — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Samsunlu buyurun efendim. 
AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Ben Tasarının tümü hakkında aleyhte söz alma

dım. Tasarı üreticinin büyük sorunlarına çözüm ge
tirilmek için Hükümet tarafından hazırlanmış ve ge
nelde Yüce Meclisçe tasvip görmüştür. Bu bakımdan 
benim de desteğime sahiptir. 

Yalnız... 
BAŞKAN — Sayın Samsunlu, usulümüzü lüt

fen... 
AHMET SAMSUNLU — Efendim, geçeceğim, 

söyleyeceğim Sayın Başkan. 

RAŞKAN — Eğer, şayet aleyhinde söz almamış 
iseniz size söz vermemin usulen mümkün olmadığını 
tekrar ifade etmek mecburiyetindeyim. 

AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkanım, ben 
tümünün aleyhinde olmadığını ortaya koymak için 
bir - iki cümle kullandım, aleyhinde olduğum kısmı 
belirteceğim. 

BAŞKAN — Evet, onu bekliyorum efendim, lüt
fen. 

AHMET SAMSUNLU — Efendim, Mali İşler 
Komisyonumuz Hükümetimizin getirmiş olduğu 1 500 
liralık teklifi, 500 liraya indirmiştir ve bu 500 lira
ya indirilirken, hangi hesaplara dayanılarak bunun 
500 liraya indirildiği ortaya konmamıştıır. Hükümet 
uzun çalışmalardan sonra üreticinin durumunu, dev
letin şartlarını gözönüne alarak 1 500 lirayı gerekli 
görmüştür. Komisyonun bunu 500 liraya hangi se
beple indirdiğini halen anlamış değiliz. 

İnşallah iyi hesaplamışlardır. Memleketin ve üre
ticinin iki tarafın da lehine bir çözüm getirmişlerdir. 
Genelde tutumumuz şu olmamalıdır : Devamlı Dev
lete yük getiren bir anlayıştan kurtulmalıyız. Geç
miş yıllarda da devamlı olarak Devleıtten alıp, başka 
taraflara aktarmak düşüncesi Devlet idaresinde hâ
kim olmuştur ve hunun neticesinde birçok kuruluş
ların mali durumları çok bozulmuştur. İnşallah ben 
yanılmış olurum ve bu 500 lira ile de bu işlemler ye
rine getirilebilir, fakat şahsi görüşüm, Devletin de 
vergi alması gerektiği, Devletin de birtakım gelirlere 
sahip olması noktasında toplandığından, önergemi 
vermiştim, Yüce Meclisçe reddolunmuştur, buna da 
uyacağım. Görüşlerim bu noktadadır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenımesine Dair Kanun Tasarısının tümünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İr

landa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaş
tırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma, Mali İşler 
ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları. (1/21) (S. Sayısı; 74) (1) 

(1) 74 S. Sayıh Basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 

— 164 — 



Danışma Meclisi B : 59 

BAŞKAN —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İrlanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesine ge
çiyoruz. 

Hükümet ve Komisyonun yerini almasını rica 
ediyorum. 

Temsilci (belgesini okutuyorum : 

Danışma /Meclisi Başkanlığına 
«TC Hükümeti ile İrlanda Cumhuriyeti Hüküme

ti arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
nın» Yüce Meclisinizin Genel Kurulunda 24 Şubat 
1982 günü saat 14.00'de (görüşülmesinde bulunmak 
üzere Danışma Meclisi İçtüzüğü gereğince aşağıda 
adı ve soyadı yazılı kişinin yetkilendirilmiş bulundu
ğunu saygı ile arz ederim. 

İlhan ÖZTRAK 
Dışiişleri Bakanı! V. 

Adı, soyadı : Rıza TÜRMEN 
Görev unvanı : (Milletlerarası Siyasi İlişkiler Ge

nel Müdürlüğü Daire Başkanı. 
BAŞKAN —• Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okun
ması kabul edilmiştir. 

Buyurun okuyun efendim. 
(Komisyon' raporu okundu) 
BAŞKAN —> Tasarının tümü üzerinde söz almak 

isteyen sayın üyeler işaret buyursunlar?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Maddelere' geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İrlanda Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 24 Ocak 1980 tarihinde Dublin'de 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İrlan
da Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur . 

BAŞKAN — Sayın Türmen, tasarı üzerinde, özel
likle 1 nci maddeye de atıf yapılmak suretiyle bir 
açıklama yapar mısınız?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ RIZA 
TÜRMEN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

1944 yılında Şikago'da toplanan Uluslararası Ha
vacılık Konferansında ticari hava hakları da çok ta-
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raflı bir sözleşme ile düzenlenmek istenmiştir; ancak 
bu konferansta böyle bir imkân bulunamadığından, 
havacılıkta, trafik hakları bugün ikili anlaşmalarla 
düzenlenmektedir. Bütün dünyada yapılan bu ikili 
anlaşmalar 1946 yılında Amerika ile İngiltere ara
sında Bermuda'da yapılan ikili anlaşma tipine da
yanmaktadır. Türkiye'nin yaptığı diğer havacılık an
laşmalarında olduğu gibi, bu İrlanda Anlaşması da 
Bermuda tipi, prototip bir anlaşmadır. 

Bu anlaşma, daha çok çerçeve anlaşması niteliğin
dedir. Anlaşmadaki ara noktalar, uçağın taşıma ka
pasitesi, uçağın uçuş frekansları, haftada kaç kere 
uçacağı gibi hususlar, iki havayolu arasında anlaş
ma, taraflarca onaylandıktan sonra, oturup, görüşü
lüp ayrıca kararlaştırılmaktadır. 

Her iki anlaşmada da gerek İrlanda, gerek İspanya 
Anlaşmasında da ortak hükümler vardır prototip an
laşma olduğu 'için. Çok büyük bir benzerlik göster
mektedir. 

Bu hükümlere baktığımız takdirde, trafik hakları, 
işletme yetkileri, işletme yetkilerinin geriye alınma
sı, gümrük vergilerinden ve diğer vergi ve resimlerin
den bağışıklık, ikmal maddelerinin depolanması, mali 
bükümler, kapasite bükümleri, ücret tarifelerinin 
saptanması; yürürlük ve anlaşmazlık durumunda ya
pılacak hususlar gibi hususları içeren başlıkları taşı
maktadır. 

Sayın Başkan, 
İrlanda Anlaşması 24 Ocak 1980 tarihinde Dub

lin'de imzalanmıştır ve İrlanda Hükümeti tarafından 
onaylanmıştır. Bundan önce Türk Hava Yolları geçen 
yaz Dublin'e charter seferleri yapmıştır ve Türkiye 
ile İrlanda arasında belirli bir trafik kapasitesi oldu
ğu, bu charter seferlerinden de görülmektedir. 

Bu anlaşma ile ilgili olarak arz edeceğim bunlar
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun ilave edeceği bir husus?.. Yok. 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... 1 nci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAiN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... 'Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun bükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... 3 ncü madde kabul edil
miştir. 
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Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte konuş
mak isteyen sayın üyelere söz vermek istiyorum. 

Söz almak isteyen sayın üyemiz?.. Yok . 
Tasarı açık oya sunulacaktır. 
Oyların toplanması için kupalar dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan üyemiz var mı 

efendim?.. Yok, 
Oylama işlemi bitmiştir, kupaları kaldırınız. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Oylama sonucunu arz ediyorum 

efendim : 

Oy sayısı 134; kabul 134, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetiyle İrlanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 134 ka
bul oyuyla Danışma Meclisince kabul edilmiş bulun
maktadır. Hayırli olsun. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İs
panya Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma, {Mali İşler ve 
Milli Savunma, İçişleri ve Dîşişleri komisyonları ra
porları (1/53) (S. Sayısı : 75) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
ispanya Delvlet'i Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna1 

İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
tmar ve îskân, Turizm ve Tanıtma, Mali işler ve 
Milli Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonları1 

raporları üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet 'temsilcisinin belgesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına! 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ispanya Hü

kümeti Arasında Hava Ulaştırmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
Yüce Meclisinizin Genel Kurulunda 24 Şubat 1982 
günü saat 14.00"te görüşülmesinde bulunmak üzere, 
Danışma Meclisi içtüzüğü gereğince, aşağıda adı ve 
soyadı yazılı kişinin yetkilendirilmiş bulunduğunu 
saygıyla arz ederim. 

Dışişleri Bakanı V. 
llhairi ÖZTRAK 

(1) 75 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Adı, Soyadı : Rıza Türmen 
Görev Unvanı : Milletlerarası Siyasi İlişkiler Ge

nel Müdürlüğü Daire Başkanı. 
BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup okun

mamasını oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okun
ması kabul edilmiştir. 

(Mitli Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu 
raporu okundu) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz almak1 

isteyen sayın üyeimiz?.. Yoktur. 
Komisyonun bir açıklaması?.. Bahis konusu de

ğil. 
Sizden rica edebilir miyim, Tasarı üzerinde bir 

genel açıklama yapmanızı Sayın Türmen. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ RIZA 

TÜRMEN — Sayın Başkan; irlanda Anlaşması içini 
arz ettiğim hususlar ispanya Anlaşması için de ge
çerlidir. 

İspanya Anlaşması, 15 Temmuz 1975 tarihinde 
Madrit'de imzalanmıştır, ispanya da Anlaşmanın 
lonay işlemlerini tamamlamak üzeredir. 

Belki, ilave edilmesi gerekten bir husus, İspanya! 
Anlaşması, özellikle turizm bakımından önem taşı
yacak bir anlaşmadır. İki ülke arasında hava sefer
lerinin başlaması, özellikle Türkiye bakımından tu
ristik değer taşıyacağı düşünülmektedir. Ta!bü, şunu 
da belirtmek gerek : Anlaşmanın onaylanması, iki 
ülke arasında hava seferlerinin başlaması anlamına 
mutlaka gelmemek'tedir. Anlaşma onaylandıktan 
sonra, hava şirketleri ekonomik şartları da gözönün-' 
de bulundurarak sefer açıp açmamayı kararlaştır-1 

maktadırlar. 
Bunları arz etmek isttemiştim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Devleti 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 

Tasarısı1 

MADDE 1. — 15 Temmuz 1975 gününde Mad
rid'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İspanya Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üyemiz?,. Yok. 
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Komisyonumuz, bu maddeye ilişkin Anlaşmanın 
üzerindeki maddi hataların tashihi kaydıyla, madde
nin aynen kaibul edilmesi lazım geldiği fikrindedir. 

Bu düşünce içinde 1 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... 1 nci madde 
kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı gününde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul 
edilmiştir, 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler 3 ncü madde kaibul 
edilmiştir. 

Tasarıyı açık oya sunmadan evvel leh ve aleyhin
de görüşmek isteyen sayın üyeye söz vermek isterim; 

buyurun efendim, var mı?.. Son söz almak isteyen 
üyemiz yok. 

Açık oyunuza sunuyorum. 
Kupaları dolaştırınız. 
Oyunu kullanmayan üyemiz var mı efendim?.. 

Yok. Oylama işlemi bitmiştir, kupaları kaldırınız. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Oylama sonucunu arz ediyorum : 
Oy sayısı 135, kaibul 135. Türkiye Cumhuriyetti Hü
kümeti Ue İspanya Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
ilişkin Kanun Tasarısı, 135 kabul oyuyla Danışma 
Meclisince kaibul edilmiştir; hayırlı olsun. (Alkışlar) 

Değerli üyeler; gündemimizde bir başka madde 
•bulunmadığı için, 25 Şulbat Perşembe günü saat 14.00 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.00 

* • 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İrlanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anjlâşmasının 
Onaylanınaisıınım Uygun BuHumdıiğu Hakkında Kamın Tasarısına (S. Sayısı : 74) Verilen Oylanın Sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydım 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Tevffik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alıpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Alltop 
Hikmet Altuğ 
fcmiaKl Atfım 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldıranı Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
İmren Aykut 
Mustafa A. Aysan 
Fuat Azgur 

B 
Remızli Banaz 
ibrahim Baramıgil 
Şükrü Başbuğ 
Rıectali Baltuııtalp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

C 
Mahir Canova 
Abdüllbaıki Cebeci 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

Üye sayısı : 16Q 
Oy verenler : 11314 
Kabul edenler : 13(4 
Reddedenler : 
Çekıümiseırler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

— 
— 
261 
— 

(Kabul Edenler) 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
ismail Hakkı Demirci 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

1 
Abdüfaıdir Erener 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

H 
Feyzi Feyzioğlu 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
ihsan Gökseli 
ibrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Halü Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtanı 

Turhan Güven 
Vaihap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asım iğneciler 
Salih inal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
ReJhimji KaralbJaisanıoğlıı 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kıroah 
M. ötkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

iN 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral \ 
Adtnjan OM1 

Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Nazmi önder 

Tülay Öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 
Nermin öztuş 
Fatımi özföirk 
Kâzım Öztürk 

İP 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Salbuncu 
Muzalfler Sağışman 
Ahmet Samsunlu 
Paşa Samoğlu 
Ahmet Sarp: 
Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

A. Avni Şahin 
ibrahim Şenocakl 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
LütfuMah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Bekir Tünay 
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Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

i y 

Isa Vardal 
V 

Şerafettin Yarkın 

Osman Yavuz 
Muammer Yazan 
Tungut Yeğenağa' 
Zeki Yıldırım 

Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 

Z 
Haüt Zarbun 

(Oya Katılmayanlar) 

Şenle* Ajkjyiol 
Orhan Akhkaçtı 
Mehmet Aydan 

B 

M. Nedim Bilgiç 

D 

Vehbi Muhlis Dabakoğhı 
(Rapor) 
Fikri Oevrimael (iz.) 

£ 

Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem (İz.) 
Feridun Ergin <llz) 
S&ŷ rrti Bflselkj 

Ayhan Fırat 

O 
Feyyaz Gölcüklü (İz.) 

H 
Beşir Hanütoğulları 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Ratfet îbrahimoğlu 
Fenni Islimyeli (Bşk. V.) 

K 
M. Vefik Kitapçıgil (Bşk. V. 

I» 
Mehmet Famak 

fit 
M. Talât Saraçoğlu 
Dündar Soyer 

İsmail Şengün 
T 

Cahit Tutam 
Şadan Tuzcu 

Y 
Namık Kemal Yolga 
(Rapor) 
Mustafa Yücel (Rapor) 

< • » 
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Türkiye Cumhuriyeti HUkiimeti i e İspanya Devleti Hükümeti Arasımda Hava Oaştırıma Anlaşmasının Onajj1!-
lannıasmın Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısına (S. Sayısı : 75) Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

i 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı; 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aks>oy 
'Sanfen Alktydfl 
Ertuğrul Alatiı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündan 
Yavuz Aitop 
Hikmet Altuğ 
IsımiaM lAflaüı i 
Aydemir Aşkın 
E. Yildır-ım Avcı 
Etjhem Ayan 
Nurettin Âyanoğiu 
Mehmet Aydan 
İmren Aykut 
Mustafa A. Aysan 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Rıec&li Batarialp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

C 
Mahir Canova 
Abdülbaki Cebeci 

Üye sayısı : 16Q 
Oy verenler : 11351 
Kabul edenler : İ3ı5| 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler : 

—< 
—' 
•25 
— 

(Kabul edenler) 

Ender Ciner 
Orhan Civelek 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dalı 
İsmail Hakkı Demirci 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer, 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Abdüllkadir Erener 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlüı 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmıi Eryılmaz 
Halil Evliya 

Fî 
Feyzi Feyzioğlu 

O 
Kamer Genç 
Abdurraihman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Gökseli 
İbrahim Göfctepe 
Abdullah Pulat GözÜbüyük 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtani 

Turhan Güven 
Valhap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Rafet İbrahimoğlu 
A. Asım iğneciler 
Salih. İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
RaJhlmfi Kıanaihasıalnloğlıu i 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Uitlkan Kocatürk 
Mehmet VelM Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Ser da Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzüoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlioğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Attnlaln OM 

6 
Feridun Şakiır Öğünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 

Nazmi Önder 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özen 
Nuri Özgöker 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin Öztuş 
Fahri Öztünk 
Kâzım Öztünk 

F 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzafferi Sağışjman 
Paşa Sanoğlu 
Ahmet Sarp, 
Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

S 
A. Avni Şahin 
İbrahim Şenocafc 

T! 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan, 
M. Ali öztürk Tekeli 
Caviıdan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutan 
Bekir Tünay 
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Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bafhtüyar Uzunoğlu 

Orhan AkMcaçtı 

B 
M, Nedim Bilgiç 

D 

Vdhlbi Muhlis Dabakoğlu 
<jRiapoaı) 
Fikri Devrimsel (îz.) 

E 
A. Nedim Eray 

V I 3 İ İ D 9 M 
Isa Vardal 

Şeraföttin Yarkm , ? g _ ~ 

Muammer Yazar 
•iftIraiMhman Yılmaz 
gF^^YıJmaz 

Sadi Erdem: (İz.) 
F^OöuA^ı^J^z^aHaO 
Sflyajmfr Erptft/ 

Ayhan FJ 

(Oya Katılmayanlar) 
00.M : İBJ£ 

Necdet G ö b o l ^ ? î M a J 

Halil Gelendost 

IÜAJ2UVT 

Fenni îslMySP^Bşk. Af.) 

Jgt .H1A3AJI [AY IfcfcMAJYO — S. 

aai ftaj^UaHT av ] ^ ^ M ^ ^ J B ş k , v.] 
ÎO H^|CIİIAJHOY8tMO>l 

bbsM 
Pe^anQ«toü*ttıiri-(ta^nj> 

ioi^3â finuriB^I ufl av 

(£T : myaZ .?.) (OII\J) .ırcıoqıfiJI unoYailmo^ ıaıI?İ if 
(£8QI.£.8I : MhıB* amiı^BG) 

-i i ali iîarnüMH idûYJ-ujrlrntO aYİJİ'iüT - (£) 
IIJÇEIU r rîıT rhrıım^j ilafnıfıiüiT itırrhfrrfriTfir>> abn&İ 

-ubnutufl nu^yU mnıaBmriJîlYjfi'nO mnızfimç&lflA £m 
-ŞBIU .jtıhıfoniYifiH av i2ii£8£T nun£^I Jsbfli:>foLfiH uğ 
lalşt İIEM .sml'infiT av rnshuT ,n£>tel av i£ml ,£rmıJ 
n^lno^ziımo^l hal'giçıG av iıa-Içiişl <£rrMHJV£2 iiliM av 
: irthfiJ £.rntı§£a) OY : mv.£2 .2) (I£\l) .ıt£hoq£i 

-aİ ali ilarnüiüH iJaynuflrrujD aybhiJT — (£) 
£tnııJş£lU £V£H £bni8£iA ii&mM'üH. toalvoa £Vjn£q 
£nüğubınuljjfi[ nu^yU wıni8i£ra!n£ly£:nO flimaamşfiktA 
,£nnı]ç£lU .jti'hıbfl'ivjfifl av IZO&ZBT xıurî£.JI niit'giil 
av ıblşt İIEM ,£ra)ırr£T av msiıuT «niblfeİ av îfirnl 
^£i mlnoYsülmosi halçitgıü av foalşişl f£mnüY£2 iiliM 
: Lrinfiî £mJıı|£0)' (£Y : ıgıvjfift .2) (E£\İ) ,nfitıoq 

(£8ÇI.£.Çİ 

z 
Halit Zarbun 

İsmail Şengün 

T 

Şadan Tuzcu 

Turgut Yeğenağa 
Zeki YıDdırım 
Namıik Kemal Yolga 
(Rapor) 
Mustafa Yücel (Rapor) 

• « • » 
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Danışma Meclisi 
GÜNDEMİ 

59 NOU BİRLEŞİM 

24 Şubat 1982 Çarşamba 

Saat : 14,00 
1, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 

% — SEÇİM1 

3, — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) — 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinim DeğişItMflmdsd ve Bu Kanuna Geçici 
Bir Madde BkJenmesdne Dalir Kanun Tasarısı ve Ma
li İşler Komisyonu Raporu. (1/İIİ0) (S. Sayısı : 72) 
(Dağıtma tarM : 18.2.1982) 

(2) — Türkiye CurnlıuriyeıtJi Hükümeti ile İr
landa Cumhuriyeti Hü'klüknıeti Arasmda Hava Ulaştır
ma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Halkkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaş
tırma, İmar ve İskân, Tuıriızm ve Tanıtoa, Mai İşler 
<ve Miii Savunma, İçişleri ve Dışiisleni (komisyonları 
raporlar^ (1/21) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tariM : 
19.2,1982) 

(3) — Türküye Cumhuriyeti Hükümeti ile İs
panya Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmaısınm Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırîık, Ulaştırma, 
îmıar ve İskân, Turizm ve Tamaıtma, Mali İşler ve 
M'iMi Savunma, İçişleri ve Dişileri komisyonları ra-
porflaır̂  (1/53) (S5 Sayısı : 75) (Dağıta» tarihi :. 
19.Z1982) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 74 

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 /21) 

TC 
Başbakanlık 8 Temmuz 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101 -895/04753 

MÜLLt ıGOVENUİK ıKJONflSEYÎ BİAŞIKANLIÖtNA 

Dışfişlîeaii IBakanlığımca hazırlanan Ve Bakanlar Kurulunca Başkanlığınıza larzı 3 . 7 . 1981 tarihinde ka-
rarîaştırıiîan «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 ba-
kımıın'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, kar-
şiilılkllıılik 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. 
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BayuAfhk, Ulaştu-mia, ikam ve İskân, Turizm ve T^nıtoıa^KiOimisyoaıu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 15 Aralık 1981 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/21 
Karar No. : 3 

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* 

4., Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip 

Halil EVLİYA 
Üye 

Atalay PEKÖZ 
Üye 

Lütfullah TOSYALI 
Üye 

Ayhan FIRAT 
ıBaşkanvekiM 

Mehmet AYDAR 
Üye 

Mehmet HAZER 
Üye 

Toplanitida bulunamadı 

Ahmet SARP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Üye 

Zeki YILDIRIM 
Sözcü 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Mustafa YÜCEL 
Üye 

Hayri SEÇKİN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Danışma 'Meclisi (S. Sayısı : 74) 
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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 tilgi-
M 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 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Mehmet HAZER 
Üye 

M, Velid KORAN 
Üye 

IsmaU ŞEN GÜL 
Başkanvekü 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

Toplantıda bulunma 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 74) 
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Mili Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

1? Şubat 1982 
TC 

Danışma Meclisi 
Milli Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/21 
Karar No. : 29 

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 Ba-
kanlılk 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 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMÎREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

A, Asım İĞNECİLER 
IBaişkanveküiü 

E, Yıharım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

H, İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK, 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

(İmzada bulunamıadı) 

Danışma Meclis'i (S. Sayısı : 74) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türfcfiye Cumhuriyeti Hükümetti ile İrlanda Ctrnıihuıli-
yeti Hükümeti Arasımda Hava Ulaşhırmıa 'Anlaşması
nın Onayjanımaismııı Uygun (Bulunduğu Hakkında 

Kamili Tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Bu Kanun 'hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

(BAYINİDIRUK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKAN, 
TÖRİÎZİM VE TANITMA KOMltiSYONUNUN 

KİABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cıurihuriyeti Hükümeti ile İrlanda Cumhuri
yeti HüMünieti Arasımda Hava Ulaştırma Amtaşuıası-
nuı Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkımda 

Kanun Tasarısı 

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

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

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

3 . 7 . 1981 

Devlet Bak. - Başbakan Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd, Yrd. 

Z., Boykota T« Özal 

Devlet iBafcanı Adalet Bakanı 
Prof. Dr. 'M. N. Özdas C. Menteş 

Dışişleri Balkanı V. 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

'Maİye Balkanı 
K. Erdeni 

Devlet Bakanı Devlet Balkanı 
Prof. Dr. î. Öztrak M. özgünes 

Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakam 
Ü. H., Boyutken S.< Çetimr 

Milli Eğitim Bakam Bayındırlık Bakanı 
H, Sağlam Dr, T. Önalp 

Ticaret Balkanı Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Balkanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr, T. Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakam İmar ve İskân Bakanı 
/., Evliyaoğlu Dr, Ş, Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Side 

Gümrük ve Tekel Bakam Ulaştırma Bakanı 
R. Baturalp 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 

TiMĞye Cumhuriiyetıi Hükümeti İle İrfanda Cumhu
riyeti IHÜlkliiiıneMİ Arasında Hava OJaşbnma Aıflaşma-
smm Onaylanmasının <Uygun (Bıdımldlnğıı Hafldkınrtla 

Kamın Tasan&ı 

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

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

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

MİLIİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METÎN 

Türfcîye Cumhuriyeti Httfcümeti dOe fafcmldla Cunthuri-
yeti HüMfrne*J Atımında Hav» Ulîaşttrmıa AnTaşmafia-
mn'Onaylanraaaunn Uygun Bulunduğu Hakkında Ka

mın Tntsnrısı 

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

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

M A D D E : 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. 

M A D D E : 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, acen-
talık 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 tarif eleri 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 sözleşmeye uyacak 
şekilde değiştirilecektir. 

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 ede-
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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 İRLANDA HÜKÜMETİ 
HÜKÜMETİ ADINA 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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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 75 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Devleti Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma, Mali İşler ve Milli Savunma, 

İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 /53 ) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 17 Ekim 1980 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 112-531/06882 
Konu : Kanun Tasarıları 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30.9.1980 tarihli ve 101-603/06639 sayılı yazımız. 
Ekli listede konuları ve «ski Miflet Meclisi Başkanlığına sunuluş tarih ve sayıları belirtilen Kanun Tasarı

ları Bakanlar Kurulunca benimsenmiştir. 
Konseyin onayına sunulmak üzere anılan Kanun Tasarılarının işleme konulmasını arz ederini. 

Bülend ULUSU 

17.LCU980 tarihli ve 1T2-531/Ö6882 sayılı yazının eki. 

L İ S T E 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetleri Arasında 24.4.1980 1 öl-554 
Kuzey Atlantik Anlaşmasının II nci ve III ncü Maddelerine Uygun Olarak Savunma —•— 
ve Ekonomik Alanında İşbirliğinde Bulunulmasına Dair Anlaşma ile 'Bunlarla İlgili Ta- 02065 
mamlayıcı Anlaşmaların ve Uygulama Anlaşmalarının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı. 
Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun- 2.11.1978 1Ö1-3I27 
duğu Hakkında Kanun Tasarısı. • 

Ö8695 
Nafaka Yükümlülüğü Konusunda'ki Kararların Tanınmasına ve Tenfıizine İlişkin Söz- 2I6.6.1979 1011-426 
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

03512 
Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmemin Onaylanmasının Uy- 26.6.1979 101-123 
gun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı. « 

03512 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaş- 23.7.1979 101-444 
tırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı. 

04949 
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Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Söz
leşmesi ve işletme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı. 
16 Şulbat 1976 Tarihinde Barselona'da imzalanan Aikdenlizin Kirlenmeye Karşı Ko
runmasına Ait Sözleşme ile İki (Protokol ve Bklerıinıin Onaylanmasının Uygun 'Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Uluslararası Bir Aile Cüzdanı ihdasına ilişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 'Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı, 

Vasiyet Tasarruflarının Biçimine İlişkim Kanun Çatışmaları Konusunda Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, 

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasımın Korunmasına Dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuri
yetinin Katılmasının Uygun 'Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 

Çocukların ve Gençlerin Sanayide işe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine 
Talbi Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Mıilletlerarası Çalışma Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 
1971 Psikotrop Maddeleri Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
1'4 Ağustos 1979 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğunla Dair Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Federal Askeri Hü- 22.5.198,0 
kümeti Arasında Kültür Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 13 Şubat 1977 Tari
hinde Ankara'da imzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 'Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı. 

15.1,1980 

13,2.1979 

5.6.1979 

17.8.1978 

15.il .1980 

7.11,1977 

31.12.1979 

6.2.1980 

22.5.198,0 

6.2.198Ö 

112-348 

01025 
ılOil -393 

101678 
1011-425 

03512 
101-79 

07276 
Mil-52)1 

08255 
1101-87 

07166 
1011-511 

08092 
1101-526 

01290 
101-561 

04193 
101-525 

01291 

G E R E K Ç E 

5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla tasdik olunan Milletlerarası Sivil Haivacılık Sözleşmesi hü
kümleri, Milletlerarası Sivil Havacılığın çeşitli ülkeler arasında akdolunacak iki taraflı anlaşmalara dayanan bir 
siistem dalh'ilinde gelişmesini teşvik ve bu yolda yapılacak anlaşmaların anahatlarını tespit ederek aralarında 
Ibenzerlik sağlanmasını öngörmektedir. 

Hükümetimiz, ülkemizin coğrafi durumunu ve uluslararası hava servislerinin ülkemizden geçmesinin sağ
layacağı çıkarları gözönün'de 'tutarak 'bütün ülkelerle yurdumuz arasında iktisadi, teknik ve kültürel bağları kuv
vetlendirmek ve aynı zamanda milli sivil havacılığımızı teşvik ve kalkındırmak amacıyla bugüne kadar birçok 
ülkeyle Hava Ulaştırma anlaşması imzalamıştır. Bu mcyanda ülkemiz le ispanya Hükümetli arasında mevcut 
ilişkilerimizin 'bir neticesi olarak ibu ülke heyeti ile yapılan görüşmeler 15 Temmuz 1975 günü bir anlıaşjma 
ile sonuçlanmıştır. 

Bu anlaşma hükümleri genel olarak Şikago Konferansında saptanan moldel anlaşmadan esinlenmiş ölüp, kar
şılıklılık esaisına dayanmaktadır. Sözkonusu anlaşma çerçevesinde hava trafiği ile ilgili milli kanun ve nizam
lara riayet edilmek şartıyla her iki ülke arasında tarifeli ve tarifesiz hava servisleri işletilebilecektir. 

Bu anlaşma ispanya'dan ülkemize havayolu ile yabancı turist nakli, ayrıca havacılık konularında karşılıklı 
olarak verilecek teknik bilgiler bakımından faydalı mütalaa edilmektedir. 

Anlaşma, onaylanmasının uygun (bulunması zımnında Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunulur. 

Danışma1 Meclisi .(S. Sayısı : 75) 

http://15.il


— 3 — 

Bayındırlık, Ulaştırma» İmiar ve İskân Tuıfîzm ve Tanıtma Kondisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/53 
Karar No. : 2 

15 Aralık 1981 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Uy
gun Bulunduğuna tlişkin Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 15 Aralık 1981 günlü toplantısında ilgili Hükümet 
temsıilcıilıerı olaıralk Ulaştırma Bakanlığımdan ljsınet Erüstün ve Dışişleri Bakanlığından Rıza Tümen ve Milli 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinden Kur. Yrb. Dinçer ince ve Milli Savunma Bakanlığından Hv. Alb. 
Hüseyin Şaşmaz iştirakiyle tetkik edilmiştir. 

Komisyonumuzun tasarının tümü üzeninde yapılan görüşmeleri sonunda tasarının aynen kabulüne karar 
verilmiştir. 

Maili İşler Komisyonuna havalesi içiin Yüksek Başkanlığınıza saygıyla arz olunur. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip 

Halil EVLİYA 
Üye 

Atalay PEKÖZ 
Üye 

Lütfullah TOSYALI 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Başkanvekili 

Mehmet AYDAR 
Üye 

Mehmet HAZER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Ahmet SARP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Üye 

Zeki YILDIRIM 
Sözcü 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Hayrı SEÇKİN 
Üye 

Mustafa YÜCEL 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 
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(Mali İşler KomJisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Mali İsler Komisyonu 
Esas No. : 1/53 
Karar No. : 18 

8 Ocak 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun tasarısı, Komisyonumuzun 4 Ocak 1982 tarihli Birleşi
minde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde incelenip görüşüldü. 

I - Tasarı, 15 Temmuz 1975 tarihinde Madrit'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya 
Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmekte
dir. 

Tasarının gerekçesinde de ifade olunduğu üzere Milletlerarası Havacılık Sözleşmeleri, 5 Haziran 1945 
tarihli Şikago Konferansında tespit edilen Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi hükümleri esas alınmak 
suretiyle iki taraflı anlaşmalara dayalı olarak gerçekleştirilmekte ve elimizdeki söz konusu anlaşma da bun
lardan birisidir. 

Türkiye ile İspanya arasında milli kanun ve nizamlara riayet edilmek kaydıyla tarifeli ve tarifesiz hava 
seferleri yapılabilmesini ve karşılıklı teknik dayanışmayı sağlayıcı anlaşmaya esas tasarı, ülke yararı da göze
tilerek Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

II - Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
İşbu raporumuz, gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Süleyman Sırrı KIRÇ ALI 
Başkan 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Mehmet HAZER 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

İsmail ŞENGÜN 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 
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TC 
Danışma Meclisi 

Milli Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/53 
Karar No. : 28 

17 Şubat 1982 

DANIŞMA MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve gerekçesiyle konuya ait belgeler ilgili Bakanlık temsil
cilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. ' 
Yapılan incelemede anlaşmanın taraflarca imzalı Türkçe metni ile Danışma Meclisine gönderilen teksir 

edilmiş örneği arasında bazı uyuşmazlıklar bulunduğu görülmüştür. 
İmzalı asıl metnin 11/4 ncü maddesinde geçen «en az doksan (90) gün önce» tabiri teksir edilen örneğe 

«az doksan (90) gün önce» olarak, asıl metnin 11/6 nci maddesinde geçen «(3) üncü fıkrası» tabiri teksir edilen 
örneğe «(3) ncü fıkrası» olarak, 11/7 nci maddede geçen «17 nci maddesi» tabiri teksir edilen metne 
«17 inci maddesi» olarak hatalı biçimde geçirilmiştir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına onaylanmak üzere gönderilen teksir edilmiş anlaşma metnindeki hataların 
imzalı asıl metne göre düzeltilmesi şartıyla tasarı Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Danışma Meclisi Başkanlığına saygıyla arz olunur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BANAZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

A. Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

H. İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

H a l t ZARBUN 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 
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HÜKÜMETİN TEKLlFt 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Devleti 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 15 Temmuz 1975 gününde Mad
rid'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İspanya Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı gününde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

6 — 

j BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE ÎSKÂN, 
TURİZM VE TANITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞt METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Devleti 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 

Tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MALİ İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Devleti 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 

Tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul olunmuştur. 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Devleti 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 

Tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 
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İSPANYA DEVLETİ HÜKÜMETİ ÎLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA 
ULAŞTIRMA ANLAŞMASI 

İspanya Devlet Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
1944 Aralık ayının yedinci günü Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ve Ulus

lararası Hava Servisleri Transit Anlaşması tarafları olup, 
Kendi ülkeleri arasında ve ötesinde hava servisleri kurmak amacıyla bir anlaşma akdetmek isteyerek, 

AŞAĞIDAKİ GİBİ ANLAŞMIŞLARDIR : 

MADDE : 1 

Tanımlar 

Bu Anlaşma bakımından, metin aksini gerektirmedikçe : 
a) /«Şikaıgo Sözleşmesi» terimi, 'bu Sözleşmenin 90- ncı Maddesi uyarınca kabul edilen Bk'leri de kapsa

mak üzere, 1944 Aralık ayının yedinci günü Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi 
ve ıbu Sözleşmenin 90 ncı ve 94 noü maddelerine göre Sözleşme ve Ek'lerinde yapılan iher iki Akit Tarafça 
onaylanmış olan değişiklikler anlamını taşır. 

b) ı«Havaeılık makamları» terimi, Türkiye Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma Bakanı ve anılan iBalkan 
tarafından yapılan görevleri yerine getirmeye yetkilendirilen bir kişi veya kuruluş, İspanya bakımından da Ha
vacılık Bakanı (Suibsecretaria de Aviaoion Civil) ve anılan Bakan tarafından yapılan görevleri yerine getirme
ye yetkilendirilen bir kişi veya kuruluş anlamını taşır. 

c) ı«Tayin edilen havayolu işletmesi» terimi, bu Anlaşma'nın 3 ncü Maddesi uyarınca tayin edilen ve 
yetkilendirilen, havayolu işletmesi anlamını taşır. 

d) («Ülke» terimi, Şikago Sözleşmesinin 2 nci M a'ddesinlde belirtilen anlamı taşır. 
e) |«Hava servisi», «uluslararası hava servisi», «havayolu işletmesi» ve «teknik iniş» terimleri, Şikago Söz

leşmesinin 96 ncı 'Maddesinde belirtilen anlamları taşır. 
f) ^Kapasite» terimi, aşağıda 'belirtilen anlamları taşır : 
Bir uçak bakımından, o uçağın bir hattın bütününde veya bir bölümünde kullanılabilecek 'alan, yolcu ve 

yük taşımaya elverişli hacmi; 
belli bir hava servisi bakımından, bu serviste kullanılan uçağın kapasitesi ile, bu uçakla beli bir süre bo

yunca belli bir 'hattın bütününde veya bir bölümünde yapılan sefer sayısının çarpımı. 
g) /«Trafik» terimi, yolcu, bagaj, yülk ve posta taşınması anlamını taşır. 

M A D D E : 2 

Trafik Hakları 

1. Akit Taraflardan iher biri, ötekine, bu Anlaşma Ek'in'de belirtilen hatlarda 'tarifeli uluslararası hava 
servisleri 'kurması amacıyla, bu anl'aşma'da belirtilen hakları tanır. Bu servislere ve hatlara bundan böyle sıra
sıyla ^«üzerinde anlaşılan servisler» ve «belirlenen hatlar» denecektir. Âkit Taraflarca tayin olunan havayo
lu işletmeleri, belirlenen bir hatta, üzerinde anlaşılan bir servisi işletirken, aşağıdaki haklardan yararlanacaktır. 

a) Öteki Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmaik, 
ib) Anılan ülke içerisinde teknik iniş yapmak; 
c) Öteki. Âkit Taraf ülkesine güden veya ülkesinden gelen veya, başka Devlet ülkesine giden veya ülkesin

den gelen uluslararası trafiği, bu Anlaşma Ek'inin hükümlerine uygun olarak almalk veya bırakmak amacıy
la, anılan ülike içerisinde, o hat için bu Anlaşma Efc'inde belirtilen noktalara iniş yapmak. 

2. (Bu Anlaşmazdaki hiçbir husus, bir Âkit Taraf havayolu işletmesine, öteki Âkit Taraf ülkesindeki bir 
noktadan, aynı Âkit Taraf ülkesindeki bir başka noktaya bırakılmak üzere, ücret ve veya kıra karşılığında 
veya karşılıksız olarak taşınan trafiği almak hakkının verildiği anlamına gelmeyecektir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 75) 
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M A D D E : 3 

Tayin ve Yetkilendirme 

l1. Akit Taraflardan her ibiri, ötekine, belirlenen hatlarda, üzerinde anlaşılan servisleri işletmek ama
cıyla bir havayolu İşldtmesi tayin ettiğini yazılı olarak bildirmek 'hakkına sahip olacaktır. 

2. öteki Âkit Taraf, böyle bir tayin bildirisini aldığında, bu Maddenin (3) ncü paragrafı ve bu Anılaş
manın 4 ncü Maddesi 'hükümleri saklı kalmak üzere, tayin edilen havayolu işletmesine, gerekli işletme yet
kisini gecikmeden tanıyacaktır. 

3. Âkit Taraflardan birinin havacılık makamları, öteki Âkit Taraf in tayin ettiği «bir havayolu işletmesin
den, bu makamlarca uluslararası hava servislerinin işletilmesinde normal olarak uygulanan kanun ve nizamla
ra göre saptanmış şartları yerine getirmeye yeterli bulunduğu hususunda kendilerini tatmin etmesini isteyebilıir. 

4. (Bir havayolu işletmesi, bu Anlaşma hükümleri uyarınca böylece tayin edilip yetkilendirildiğinde, bu 
Anlaşma"nm 10 ncu Maiddesi ve l'l nci Maiddesi hükümlerine uygun olarak kararlaşitırıilan ibir kapasitenin ve 
saptanan bir ücret tarif esinin o servis bakımından yürürlükte olması kaydıyla, üzerinde anlaşılan servisleri işlet
meye herhangi ibir zamanda haşlayabilir. 

(MADDE : 4 

Yetki Tanınmaması 

Âkit Taraflardan her biri, aşağıdaki hallerde, Öteki Âkit Tarafça tayin edilen havayolu işletmesine, bu An
laşma'nın 3 ncü 'Maddesinde belirtilen işletme yetkisini tanımamak veya bu işletme yetkisine gerekli gördüğü 
kayıtları koymak hakkına sahip olacaktır. 

a) O havayolu işletmesinin esas (mülkiyetinin ve fiili kontrolünün, havayolu işletmesini tayin eden Âkit 
Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğu kanısında olmaması, veya, 

b) O havayolu işletmesinin, hu Anlaşma'nın 3 ncü Maddesıinıin (3) ncü fıkrasında sözü edilen şartlları ye
rine getirmeye yeterli olmaması. 

MADDE : 5 

Geri Alma, Durdurma ve Kayıtlar Koyma 

1. Akit Taraflardan her biri, aşağıdaki hallerden herhangi birinde, işletme yetkisini geri almak veya hu 
Anlaşma'nın 2 nci Maddesinde belirtilen hakların öteki Âkit Tarafça tayin edilen havayolu işfletmesince kul
lanılmasını durdurmak veya bu inakların kullanılmasına gerekli gördüğü kayıtları koymak hakkına sahip ola
caktır : 

a) O havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve fiili kontrolünün, havayolu işletmesini tayin eden Âkit 
Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğu kanısında dllmamaisı, veya, 

b) O halvayolü işletmesinin, bu haklan tanıyan Âkit Tarafın kanunun veya nizamlarına uymaması, 
c) O havayolu işletmesinin, herhangi bir şekilde, bu Anlaşmaya 'göre saptanan şartlara uygun olarak işlet

me yapmaması. 
2. Bu ımaddenin (1) nci fıkrasında sözü edilen, yetkinin geri dınhıası, hakların kullanılmasının durdurul

ması veya kayıtlandırılrnası işlemlerinin derhal yapılması, kanun ve nizamların dalha ağır ihlallerini önlemek 
için zorunlu olmadıkça, 'bu hak ancak öteki Âkit Tarafla istişareden sonra kullanılacaktır. 

MADDE: 6 

Kanun ve Nizamlara Uyulması 

1. Akit Taraflardan her birinin, uluslararası hava servislerinde çalışan uçakların kendi ülkesine girişine 
ve ülkesinden çıkışına veya kendi ülkesi içinde iken bu uçakların işletilmesine ilişkin kanun ve nizamları, öteki 
Akit Tarafça tayin edilen havayolu işletmesinin uçaklarına uygulanacaktır. 

Danışıma Meclisi (S. Sayısı ; 75) 
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2. Yolcu, uçuş ekibi, bagaj, posta ve kargonun, her ıbir Âkit Tarafın ülkesine girişi, kalışı ve çıkışını dü
zenleyen kanun ve nizamlar, ve ayrıca pasaport, göç, gümrük, sağlık kuralları gibi ülkeye giriş ve çıkışa iliş
kin nizamlar, o ülkede, öteki Âkit Tarafın tayin ettiği 'havayolu işletmesinin faaliyetine uygulanacaktır. 

3. Askeri nedenler Ve 'kamu güvenliği dolayısıyla, Âkit Taraflardan -her biri, öteki Âkit Tarafça tayin 
edilen 'havayolu işletmesine ait uçakların, kendi ülkesinin belli bölgeleri üzerindeki uçuşlarını kısıtlamak ve
ya yasaklamak hakkına sahip olacaktır; §u şartla ki, Ibu kısıtlama veya ya'safciar, birinci Âkit Tarafça tayin 
edilen 'havayolu işlenmesinin veya diğer Devletlerin uluslararası tarifeli hava servisleri yapan uçaklarına da ay
nen uygulanacaktır. 

M A D D E : 7 

Belge ve Usanlsların Geçerli Sayılması 

1. ıBir Âkit Tarafça verilmiş veya geçerli kılınmış olup, halen geçerli bulunan uçuşa elverişlilik belgeleri, 
yeterlik belge ve lisansları, bu Anlaşma'nın Bk'inde belirtilen İnatların ve servislerin işletilmesi amacıyla, Öte
ki Âkit Tarafça geçerli sayılacaktır; şu şartla ki, bu belge ve lisansların verilmesi veya geçerli kılınması için 
konulmuş olan şartlar, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine göre saptanan asgari standartlara eşit veya 
onların üstünde olacaktır. 

2. (Bununla birlikte, ıher bir Âkit Taraf, kendi uyruklarına öteki Âkit Tarafça verilmiş yeterlik belge ve 
lisan'slarını, kendi ülkdsi üzerindeki uçuşlar için geçerli saymamak hakkını saklı tutar. 

MADDE: 8 

Gümrük Vergilerinden ve Diğer Vergilerden, Resimlerden Bağışıklık 

1. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen havayolu işletmesi tarafından uluslararası hava servislerinde 
işletilen uçaklar ve Ibu uçaklarda bulunan mutad donatını, akaryakıt ve yağlama yağları ve (yiyecek, içecek 
ve tütün dahil) uçak kumanyası da, Öteki Âkit Taraf ülkesine varışta, tekrar yurt dışına çıkarılıncaya kadar 
uçakta kalmak veya uçuşun o ülke üzerinde yapılacak bölümünde uçakta kullanılmak kaydıyla, bütün güm
rük vergileri, muayene ücretleri ve diğer vergi ve resimlerden bağışık tutulacaktır. 

2. Aşağıdaki maddeler de, yapılan hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin dışında aynı resim ve vergi
lerden bağışık tutulacaktır : 

a) Âkit Taraflardan birinin üîikeslinde, o Âkit Tarafın ilgili (makamlarınca saptanan miktarları aşmamak 
ve öteki Âkit Tarafın uluslararası bir hava servisi yapan uçağında kullanılmak üzere uçağa alınan kumanya; 

b) Âkit Taraflardan birinin ülkesine Öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesince uluslararası 
hava servislerinde kullanılan uçakların bakımı ve onarımı için sokulan yedek parçalar; 

c) Uçuşun, uçağa alındığı Âkit Tarafın ülkesi üzerinde yapılan bölümünde kullanılacak bile olsa, öteki 
Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmesince uluslararası hava servislerinde işletilen uçakların ikmaline 
ayrılmış olan akaryakıt ve yağlama yağları; 

Yukarıda (a), (b) ve (c) alt-ifıkraların'da sözü edilen maddelerin gümrük denetilin veya gözetimi altında tu
tulması zorunlu kılınaJbilir, 

3. Âkit Taraflardan birinin uçaklarında bulundurulan malzeme ve ikmal maddeleri ile mutat havacılık 
donatımı, öteki Âkit Taraf ülkesinde, ancak o ülkenin gümrük makamlarının müsaadesi ile boşaltılabilir. Bu 
halde, bunlar tekrar ülke dışına çıkarılıncaya veya gümrük nizamları uyarınca başka bir şekilde elden çıkarı
lıncaya kadar, sözü edilen makamların gözetimi altında tutulabilir.; 

4. Âkit Taraflardan her birinin 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 benzer vergi ve resimlerden bağışık tutulacaklardır.. 
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M A D D E : 9 

Mali Hükümler 

1. Âkit Taraflardan her biri, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesine, trafik taşınması do
layısıyla o ülkede sağladığı kazançların masraftan artan kısmını, her iki Âkit Tarafın yürürlükte bulunan kam
biyo mevzuatına uygun olarak, varsa resmi kambiyo kuru üzerinden, aksi halde kazançların sağlandığı kura eşit 
bir kur üzerinden transfer hakkı tanıyacaktır. 

2. Transfer, öteki Âkit Tarafça kabul edilebilen konvertibl bir dövizle yapılacaktır. 
3. Yukarıda sözü edilen kazançların transferi için gereken döviz, Âkit Tarafların Merkez Bankası veya 

herhangi bir yetkili milli bankasınca tahsis veya transfer edilecektir. Âkit Taraflar arasında bir ödeme anlaşması 
varsa, ödemeler bu anlaşma hükümlerine göre yapılacaktır. 

MADDE : 10 

Kapasite Hükümleri 

1. Her iki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmelerine, belirlenen hatlarda üzerinde anlaşılan servis
leri işletmeleri için, kendi ülkeleri arasında adil ve eşit imkânlar sağlanacaktır. 

2. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen havayolu işletmesi, üzerinde anlaşılan servisleri işletirken, 
öteki Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesinin çıkarlarını, bu sonuncu havayolu işletmesinin aynı hat
ların bütünü veya bir bölümü üzerinde sağladığı servisten uygun olmayan bir oranda etkilrni'emek üzere, göz
önünde bulunduracaktır. 

3. Akit Tarafların tayin edilen havayolu işletmelerinin sağlandığı üzerinde anlaşılan servislerin, kanunun, 
belirlenen hatlardaki ulaştırma ihtiyaçları ile yakın ilişkisi bulunacak ve bunların ilk amacı, havayolu işletme
sini tayin eden Âkit Tarafın ülkesinde çıkan ve ülkesine gidecek olan trafiğin taşınması için var olan veya olması 
makul bir şekilde beklenen taşıma ihtiyaçlarım, makul bir hamule faktörü ile karşılamaya yetecek bir kapa
siteyi sağlamak olacaktır. 

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, 

a) Havayolu işletmesini tayin eden Âkit ITaraf ülkesine gelecek ve ülkesinden gidecek trafik ihtiyaçlarına; 
b) O havayolu işletmesinin geçtiği bölgenin, o bölgedeki Devletlerin havayolu işletmelerince kurulmuş 

başka taşıma servislerinin de dikkate alınmasından sonraki trafik ihtiyaçlarına; ve, 
c) Uzak menzilli havayolu işletmeciliğinin ihtiyaçlarına, bağlı olacağı yolundaki genel ilkelere uygun ola

rak kullanılacaktır. 

Bu fıkraya göre tanınacak ayrıcalıklar, nihai olarak Âkit Tarafların yetkili havacılık makamlarınca sapta
nacaktır. 

5. Sağlanacak kapasite ve işletilecek servislerin sıklığı, servislere başlanmadan önce, Âkit Tarafların hava
cılık makamları arasında başlangıçta bir anlaşma ile saptanacakıtır. îlk olarak saptanan bu kapasite ve servis 
sıklığı, anılan makamlarca zaman zaman gözden geçirilebilir ve yeniden düzenlenebilir. 

MADDE : 11 

Ücret Tarilelerinıin Saptanması 

1. Aşağıdaki fıkralarda «ücret tarifesi» terimi, posta taşımasına ait ücretler ve şartlar hariç, acentalık 
ve diğer yardımcı hizmetlerin ücretlerini ve şartlarım da kapsamak üzere, yolcu, bagaj ve yük taşıması için 
ödenen ücretler ve bu ücretlerin uygulama şartları anlamım taşır. 

2w Âkit Taraflardan birinin havayolu işletmesi tarafından öteki Âkit Tarafın ülkesine veya ülkesinden 
yapılacak taşımalar için konulacak ücret tarifeleri, işletme maliyeti, makul bir kâr ve diğer hava yolu işletme
lerinin ücret tarifeleri de içinde olmak üzere bütün ilgili unsurlar gözönünde tutularak makul düzeylerde 
saptanacaktır. 
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3. Bu maddenin (2) nci fıkrasında sözü edilen ücret tarifeleri, mümkünse, her iki Âkit Tarafın ilgili 
havayolu işletmeleri tarafından hattın bütünü veya bir bölümü üzerinde işleyen diğer havayolu işletmelerine 
danışıldıktan sonra, anlaşmaya varılarak saptanacak ve bu anlaşma, mümkün olan hallerde, Uluslararası 
Hava Taşıma Birliği'nin ücret tarifelerinin hazırlanmasında uyguladığı usullerin kullanılması yoluyla sağlana
caktır. 

4. Böylece üzerinde anlaşmaya varılan ücret tarifeleri, başlangıç olarak önerilen tarihten önce az doksan 
(90) gün önce, her iki Âkit Tarafın havacılık Makamlarının onayına sunulacaktır. Özel durumlarda bu 
süre, anılan makamların anlaşmaları şartıyla, kısaltılabilir. 

5. iBu onay açıkça bildirilebilir. Eğer havacılık makamlarının hiçbiri, bu Maddenin (4) üncü fıkrası 
uyarınca .sunulan ücret tarifelerini onaylamadıklarımı, sunulma tarihinden başlamak üzere otuz (30) gün için
de bildirmezlerse, bu ücret tarifeleri onaylanmış sayılacaktır. Onaya sunulma süresinin, (4) üncü fıkrada 
öngörülen şekilde kısaltılmış olması halinde, havacılık makamları, tarifelerin onaylanmadığının bildirilmesi 
için geçecek sürenin otuz (30) günden az olması hususunda anlaşabilirler. 

6. Bir ücret tarifesli üzerine bu Maddenin (3) ncü fıkrası uyarınca anlaşmaya varılmazsa, veya bu 
Maddenin (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 Devletlerin 
havacılık makamına danıştıktan sonra, ücret tarifesini aralarımda anlaşarak saptamaya çalışacaklardır. 

7. Eğer havacılık makamları, bu Maddenin (4) ncü fıkrasına göre kendilerine sunulan herhangi bir ücret 
tarifesi üzerinde, veya, herhangi bir ücret tarifesinin bu Maddenin (6) nci fıkrasına göre saptanmasında an

laşmaya varamazl arsa antlaşmazlık, bu Anlaşmanın 17 nci 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, bu fıkra hükmüne daya
nılarak, başka bir şekilde sona ermiş olacağı tarihten başlamak üzere on iki (12) aydan fazla uzatılmaya
caktır. 

MADDE : 12 

Bilgi ve istatistikler 

Âkit Taraflardan her birinin havacılık makamları, öteki Âkit Tarafın havacılık makamlarına, istekleri 
üzerine birinci Âkit Tarafın havayolu işletmesince, üzerinde anlaşılan servislerde sağlanan kapasitenin göz
den geçirilmesi amacıyla makul olarak gerekebilecek periyodik ve başkaca istatistik bildirimleri verecektir. 
Bu bildirimler, o havayolu işletmesince, üzerinde anlaşılan servislerde taşınan trafik miktarlarının ve bu 
trafiğin ilk çıkış ve son varış yerlerinin saptanması için gerekli bütün bilgileri içine alacaktır. 

MADDE : 13 

istişare 

Yakın bir işbirliği anlayışı içinde, Âkit Tarafların havacılık makamları, bu Anlaşma ve EK'lerinin hü
kümlerinin uygulanmasını ve bunlara yeterli bir şekilde uyulmasıını sağlamak amacıyla, zaman zaman birbir
leriyle istişare edeceklerdir. 

MADDE : 14 

Değişiklikler 

1. Eğer Âkit Taraflardan biri, bu Anlaşma ve EK'lerinin herhangi bir hükmünün değiştirilmesinin uygun 
olacağını düşünürse, öteki Âkit Tarafla istişare isteminde bulunabilir; havacılık makamları arasında ve 
müzakere ya da yazışma yoluyla yapılabilecek olan bu istişareye, istek tarihinden başlamak üzere altmış (60) 
gün içerisinde başlanacaktır. Bu şekilde üzerinde anlaşmaya varılan herhangi bir değişiklik, diplomatik 
nota teatisi ile teyid edildiğinde yürürlüğe girecektir. 
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2. Hatlardaki değişiklikler, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamlarının, aralarında doğrudan doğruya 
anılaşmaya varmaHarıyla yapılabillir. 

MADDE : 15 

Çok Taraflı Sözleşmelere Uygunluk 

.Bu Anlaşma ve EK'leri, her iki Âkit Taraf için de bağlayıcı olabilecek herhangi bir çok taraflı sözleşmeye 
uyacak sekilide değişmirieoeıktir. 

MADDE : 16 

Sona Erme 

Âkit Taraflardan herbirti, bu Anlaşma'ya son vermelk kararını, her zalmiain öteki ÂMt Tarafa ibiMirelbi-
Ir; 'bu bildirini »aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacıhk örgütüne de ulaştırılacaktır. Bu durumda, son ver
me ibididimıi sürenin bîtimiınden önce anlaşmaya varılarak geri alınımadı'kça Anlaşma, ^ildüriminin ötelki Aikit 
Tarafça alınışı tarihlinden oniıki (12) ay sonra sıona erecddtir. Öte'kli Akit Tarafça tbildirimdn atadığı tefyütd edil
mezse, Uluslararası Sivil Havacılik Örgütünün bildirimi aldığı tarihten ©nldört (14) gün sonra alınmış sayıla
caktır. 

MADDE : 17 

AnlaştnazMcIarın Çözümü 

1. Âkit TaralfJar arasında, bu Anlaşma ve Elk'lerinin yorumlanması veya uygulanmasına ilişiklin bir an-
îaşmaızlılk çıikarsa, Âküt Taraflar önce bu anlaşmazlığı müzakere «yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır. 

2i Akit Taraflar, müzakere yoluyla .bir çözüme varaımazlarlsıa, anlaşmazlığm, karara bağlartması için bir 
kişi veya kuruluşa havale edÜtonesiini kararlaştııralbffiırler; veya, Âkit Taraflardan birimini isteği üzerin© amlıaşımaz-
lı!k, karara ıbağlanmalk üzere, Akit Taraflardan herlbirfi.tın seçeceği birer tıalkem ve böylece seçilen ifcı hake
min tayin edeceği ıbiır üçüncü hakemden kurulan üç Ikişülilk bir hakem kuruluna sunulabilir. Akit Taraf
lardâın heribini öteklinden anlaşmazlığın tahkimini isteyen 'bir nıotaiyı diplomatik yoldan 'aldığı tarihten başla-
maik üzere aümış (60) gün içimde bir hakem seçecelk ve üçüncü hakem de burudan sonraki altmış (60) gün
lük süre içinde tâyin edilecektir. Akfit Taraflardan herhangi biri, Ibelrtiien süre içinde 'bir hakem' seçmezse 
vöya üçüncü hakem beliıltdlüenı süre içinde tâyin edilmezse, Âkit Taraflardan herhangi ttrî, Uluslararası 
Sivil Havacılık Örgütü Konseyi, Başkanından, durumun gereğine göre, bir hakemi veya hakemleri tâyin 
ötmesini isteyebilir. Bu durumda üçüncü hakem, üçüncü bir Devletin uyruğunda olacak ve Hakem Kurulu
nun iBaşkânı ıdlarak görev yapacaktın-

3- Akit Taraflar, hu maddenin (2) nci fıkrası uyarınca verilecek herhanlgli bir karara uymlaıyı taaıhlhüt 
ederller. 

MADDE : 18 

Madde Başlıkları 

Her maddenin üstünde Ibülunan madde başlıkları, Ibu Anlaşma'ya yalnızca başvurma kolaylığı sağlamak 
amacıyla konulmuş ve hiçbir şekilde bu Anlaşma'nın kapsamına ıveya amacını tanımlamaz, sınırlamaz veya 
beMemez. 

MADDE : 19 

Teşdi 

Bu Anlaşma ve EKleri Uluslararası SM1 Havacılık örgütüne tescil etitiriflecefctir, 
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MADDE : 20 

Yürürlüğe Giriş 

Bu Anlaşma ve onun ayrılmaz parçaları olan EK'leri, Akit Tarafların heıibiırince ıgerekli anayasal işlem-
lerlin tamamlanmasınldan sonra, (bu hususu bildiren diplomatik notaların tealti ddüldiiği tarihte yürürlüğe gire
cektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, Hükümötieri tarafından usulüne uygun olarak yetkümdiriknliş aşağüda imzaları bu
lunan temsilciler, bu Anılaşmamı imızalamışlatfdır. 

Madritfte Biniddkuzyüzyötrriişlbeş yılı, Temmuz ayının, onlbeşinci ıgünü İspanyolca, Türkçe ve ingilizce 
dilerinde, her üç metim de aynı ölçülde geçerli olmak üzere, ikişer nülsha olaralk yapılmıştır. Bununla bir
likte, anlaşmazlık halinlde İngilizce metin geçerli sayriacaktır,! 

-EK—'1 

Hatlan 

1. İspanya Devleti Hükümeti tarafından tâyin ©dilen (hava yolu işldCmeisii, aşağıdialki hatta, her ilki yönde 
(halvâ servisleri işletmeye yetkili olacaktır : 

İspanyadaki Noktalar, iki ara nokta, l&tanlbul ^e ileri nıolktafllar., 
2i Türküye Cumhuriyeti Hükümeti taraf ınldan tayım edilen halva yolu işletmesi, aşağıdaki hatta, her İki 

yönde! hava servisleri işletmeye yetkili olacaktır: 
Tlürkiyeideki noktalar, ilki ara nidkta, Madrid ve ileri noktalar,; 
3. a) Belirlenen haltllardalki ara noktalaır ve ileri nıdktalar, (her iki Âkit Tarafın Havacılık Makamla

rının karşılıklı anlaşması ille saptanacaktır. 
!b) Yukarıdaki hatların herhangi birindeki noktalar, ıservîlsİn ıbaşlanlgıç noktası havayolu isletmesini tâ

yin edön Âkiit Tarafların ülkesinde bulunmak şartıyla, tâyin edilen hava yolu işletmesinin ihtiyarına bağlı 
olarak, bütün uçuşlarda veya hunlların herhangi birinde kulanılmayalbiflir. 

4. lAlkü't Taraflardan her ıbiri, servislerine, öteki Âkit Tarafın ülkesinden ileride veya Akit Tarafların 
ülkeleri -arasın'da bulunan ilâve noktaların dahil edilmesi istemlinde Ibuflunalbilir. Bu istem, öteki Akit Ta^ 
rafın Havacılık Makamlarının onayına bağlıdır. 

5̂  Yukanlda siöZü ©'dilen hatlarla ilgili olarak başlangıçta saptanan kapsfflte <ve setfvis sıkıhğı, her iki Ha
vacılık (Makamının karşılıklı anlaşması ile zaman zaman ıgözden geçirilebilir, 

EK — II 

(Uçuş Tarifelerinin Onaylanması 

1. Âkiit Taraflardan herlbirinlin tâyin edlilen hava yolu işletmesi, her tarife ıdönemH için (yaz ve kış) 
uçuş tarifelerini, uçak tipi de dahil olmıak üzere, tarifenin yürürlüğe gireceği tarihten en az (30) otuz gün 
Önce öteki Akut Taraf Havacılık Makamlarının onayına sunacaktır^ özel durumlarda bu süre, anılan ma-i 
kamların rızası ile kiisaltıl'albiljr. 

2. Ak'it Taraflardan herlbirihin tâyin edilen hava yolu işletmıesince uçuş tariıfeleriınin öteki Âkit Tara
fın Havacılık Makamlarına sunulmasından önce, her liki Âkiit Tarafın hava yolu işletmeleri, onaylanmasını 
kolaylaştırmak amacıyla tarifeleri konusunda birbirlerine danışacaklardır. 

3. Bu uçuş tarifelerini alan Havacıhfc Makamları, normal olarak hunları onaylayacak veya değişiklik 
önerisinde bulunacaktır. Herhalde, tâyin edilen hava yolu işletmeleri, tarifeleri dlgil Havacılık Makamla
rınca onaylanmadan önce servislerine başlamayacaklardır. Bu hüküm sonradan yapılacak değişikliklere de 
aynı şekilde uygulanacaktiTi 
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