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KARARNAMELER
Karar Sayın : 7/5790

30 Kasım 1972 tulh ve 11634 sayılı Kanunla. ona.yıanması uygun

bulunan 1ıı,1k cUçakle.rın Kanun D"ı Yollarla. Ele Geçirilmesinin Önlen-

mesine dalr 16 Aralık 1970 tarlhıı La. Ra.yo Sözleşmesb nln onay belgesinin
tevdllnden 30 gün sonra yürürıuge glnnek Uzere onaylanması; D"lşleri
Balı:anh~ U/IJ197'3 tarıh ve 128.()04.!'SİOM/lS1!MD/4 - 6'8 sayılı yazısı

Uzerine, 31/5/1973 tarih vo 244 sayıiı Kanunun 3 Uncü maddesine göre,

B&ka.nlar Kunılu'nca. 31/1/1973 tarllılnde kuarlaştınlmıştır.
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F. ALPASLAN

M'dli Savunma Bak..,.
,M. IZMEN

......

Uçak1ann Kanundışı Yollarla Ele Geçirilmesinin
Önlenmesi Hakkında Sözleşme

BAŞLANGIC

ış BU SÖZLEŞME'YE TARAF' OLAN DEVLETLER :

'Uçuş hal!ndekl uçıı.~ >veya ~tontrolUnIl ele .geçlnne şek1dndeki ka-

nwısl1Z fl!llerin tert ve mal emnlyetlnl tehlikeye dUşIlrdIlt\1111l.ha.va. ser-
v1.slerinin taallyet.lni ciddi oiamik ebklledıgmı v.e dllnya halklarmm sMI
ha.va.cılık .güvenliitine 'ka.rşı Itiıml1dını

zııyırıarotıpıı naz;arı diltka.te alaraık;

Bu !llllerin vukua. gelmesinin vahlm endişe verici bır mevzu teşkll
etUjtlnl nazan dikkate alarıık;

Bu eyleınlerin tekerrtlrilne ms.nl oimak
gayesiyle, 8uçlule.rın ceza-

landınlmaJa.n ıçın' uygun tedbirlerin alınmasına. a.cil IhUyaç oldugunu

nazan dikkate aiara.k;

.A.ŞACIDAK! HUSUSLARDA ANLAŞMIŞLARDm :
MADDE i

Uçuş hallndeki bır uçakta. bUlunaıı herhangi bır şahıS;
a.) Kanun dışı oluak. zorla. veya tchdlUe veya dllı'er herhangi bır

korkutmo. yolu Ile, uça.lı'a el koyar veya. uçalı'm kontrolllnü ele geçirirse
veya 'böyle bır !harekete teşebblls ederso, veya

.

ib) !Böyle bır hareketı yos.pan veya. 'buna.
.teşebbııs ede:ıı bir şs.Iusla.

suç o~ olursa suç işlemiş sayııır. (Bu hareket bunds.n bÖyle C.I\lç~
olarak tanımlanacaktır.)

MADDE 2

Her ı\ıkit.'devlet suçu §'!ddetll <:azaları"
cezals.ndırn1SJY1 taahhüt

eder.

MADDE 3

1.
_ Bu Sözle,menln amaçlan bakımından. blnl,ı mllteakıp bütUn

dış kapılann kapanmıı.suıds.n, ta.hilyo
ıçın kapılardan blrlnln açılması

anma. kadar bır uçak her zaman
uçuş halinde sayılır. Mecburilnl, halinde,

uçak lle uçaktakl yolCU ve mıUle.rın sorumlUlujtu yetkili makamıuca
denıhte edılınceye ka.ds.r uçuşun de,'anı ettiği farz olunur.

2. _ Bu S6zleşme, askeri hlzmet ile gümrllk ve polis hlzıneUednde
lcUilaııılan uçaJd&ra.ta.tbJlk eaıımez.

3. _ Bu Sözle,me, ancak ıçınde suç işlenen uça.1ı'mkalkıı veya mu-

ta.t init mahalıı, uçajtm kayıUı oldulı'U devlet topraklan dışmda bulun-

dugu takdlrde tatbık edılır; uçajtm tnllletleııırs.sı veya yurtiçi seter yap-
makta. olmaın önemli dejtildlr..

4. _ 5. maddede zikredilen hallerdo, içinde suç.I,leneıı uçajtm kalkı,
ve .mUta.t init ıneıiıaller:1n!n. inezkQr maddede. zi:kHdllen

devletlerımlı: -blrt.-'-
,

nln kendi topraklan lçlnde bulundugu takdirde bu Sözleşme latblk edUmez.
5.

_ Suçlu veya suçlu oldugu Iddia. edilen
şahıs, U~ kayıUı

oldugu devletten başka bır devletln topraklannda bulundugu takdirde. bu
uçatuı kallai veya. muta.t inii maLıaiU neresi olursa olıun, bu maddenln

/
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Conventıon for the suppression
of Unlawful Seizure of Aircraft

:PREAMiBIJLD

THE S'l\A.'I'ES PAiR.'l'JES TO THJIS 00N\T.EN'L't0N
CONSIDERING tluı.t unıa.wtul acts ot seızure or exerc!"e ot control

ol :W=~ in ruglı jeopardize .tılıe saıfety <>l persona and ,property,
serıously a.ftect the operation ot air servlees, and undermine the canI!.
dence ot the peoples of the world in the sa.fety of <:'ivilavlatlon;

CONSIDERmG that the occurence ot such a.cts Ls a matter or
gr&.ve concern;

CONSIDmRING that, (or t:lıe purpose ot deterrbı.g such acts, there
is an urgent need to provide appropria.te measures tor puni.slıment of
ottenders;

.

HAVE AGREED AS P'OLlJOWS :

ARTl'CLE i

'A.ny person who on bos.rd. an s.irer&!t in fiiglıt.;
(80) unlawtuııy, 'by toree or t:ııresıt t:lıereot, or by s.ny other from Lİ

iMLm:idaıtion,sei'Zes, or exercılses control <>l,.that a.i.rcra.ft, or attempst to
perfornı a.nysuch acı' or

(b) is an accompn<:e ot a. person wlıo pertorms or attempts to
perforın a.ny such a.ct
commits an offence (hercinafter referre 'boas cıthe atfeneen.)

ARTIiCL'E. Z
:Each Contraetlng Slate undertaltesto .ma.ke the oltence punisha'ble

by severe penaltles.

;ARTICLE 3
1. 'For tlıe purposes ot thls Conventlan, an ııircrs.tt uı considered

to ,be !.n fiight at a.ny time from the moment when all ils externa.! doo"
are closed tollow1ng embarkatlon until the moment when any such door
la opened for dls barkıııt.ton. :r:ııot.IıeC&Se of

'"
forCed tandLtıg, tah tliglıl

sha.!1 be deemed ,to cont!!nue unt!l the compet.mt autharitles ta:ke oVor
the responsibiiity for the a.ircraft and for persons and property an bOl1rd.

2. This Conventlan shall not apply to s.lrCra:ft used in mtiilıır1,

customs or pollce servlcee.
3. This ConvenUon Bhall apply only iI the pls.ce ot lake -off iz

the piace ot actual landJng of the alrcraft on board which the offencı
Is commilted Is situaled outside the territory the Sta.te of reglstraUC8
ot that a.Ircrat.t; it sJıall be Imma.terial whetlıer otiiıe a.1rcraft ls

engııgal.

in an Interna.tional or domestıc flı.rht.
4. in the cases menUoned

ın ArtIcie 5, thls ConvenUon shall nGI

apply 11 the place ot,lake - oU and the place of actual landing ot tlıi
_ ~_rcraft'on-'"!,<,"-rdrWhlcJı-.Uıe-OUeııı:a.iS .-CQ1IIDIrtted ~ 'lit.ııatl.ıl.~~~

:-. t1fe~rt1tory-ot ui.ç:~,,-;Sqı.~.\Yh~~ ._~.u!8C

red to in that ArtIcle.. .' ,,'}o: .. "';{;.".' -~
~.

L:"~--" '-",'!

5. INot:wtthstanding pragra.plıa'3 azıd
oj,ot tbJa Artıele, Artlc18

6, 1, 8 and 11>,;hall appiy whatever the place of ta.l<e- of! or the plaa

ot a.ctual landlng <>lthe a.ircraft, if tlıe oUender or .the allegad OUeıW/.I



1.
_ Her a.ıdt devlet, qalıdak1 hallerde, suç ve suçlu oldugu Iddia

edUen şa.1ııs 'tarafından 3I1çJ.a murt4blt olaraık yolcu ve müreltebaıte
k&r1ı girl,lIen her lürlÜ dlj!'er şıddet hareketleri haldtmda ıtendl Itaza
yelkislnl tespit ıçın gereklı tedbırlerı a.Iaca.lttır.

'

30) Suç. o devlette kayıt. edilmiş bır uça.ltta Işlendlgi zaman,
bi Suçun ıçınde ı,lendlgi uçak, suçlu oldugu Iddia edılen şa.lısı

hamilen o devlet topra.1danna Indlgi zama.n,
c) Suçun. Iş merkezj veya beIU bır Işyeri olmamaıda beraber daimi

lkamelgAhı o Devlette bulunan bır şahsa mÜreUehatsız olara.lt Idralan-
ml§ bır uça.ltta işlenmesi halinde.

2.
_ Her ..Idt devlet, suçlu oldugu Iddia edılen şa.lısm kendı top-

ra.ltlarında bulunması ve bu maddenın 1., paragratmda beıırtilen devlet-
lerden herhangi birine. bu §a.lısı 8. madde uyarınca iade etmemesi ha-,
linde suç ha.ltkmda kendi kaza yelkislnl tespıt Için aynı şeklide gereklı
tedbırlerı ahr.

.,

3.
_ tş bu Sözleşme. Mmı Kanuna uygun olarak icra edılecek

eeza! kaza ha.ltkını haleldar etmez.

MADDE 5

MÜ§terek hava n&ıdlyatı yapan müesseseler veya. mÜ§terek veya
'milletlerarası kayda tabı uça.lt Işleten milletlerarası acentalar kuran
Akıt devletler, usulüne uygun olara.lt, her uça.lt ıçın aralanndan kaza!
yetkiyi kullanaca.lt bır devletl tayin edecekler ve bu devlet Sözleşmenin
amaçlan ba.ltımından, uçaltn kayıtlı oldugu devlet yetkilerini haiz 0130-
ca.it ve keyfıyetten, Sözleşme'ye Aklt devletlere tebııg- edilmek üzere,
Mllletlera.ra.sı Sivil Havacılık Te§k\Il.tına bilgi vereceklerdir.

MADDE 8

ı. _ Suçlunun veya suçlu oldugu Iddia edılen şahsm kendı top-
ra.ltlan üzerınde bulunlugıı her Iklt devlet, şartlann klfayet ettlgi hu-
susıma kanaat getlrdlg1nde, bu p.hsı tutuklayaca.lt veya mevcudiyetini
temin edecek dlg-&r tedbırlerı a.Ia.ca.ktır.

Nezaret veya diger tedbırler 'o devlet Kanunlarına göre alınacak,
anca.lt müddet, sadece ceza! te.ktbat veya Iade hususundak1 formalitelerin
tamamla.nrna.sı ıçın gerekll olan müddetl geçmiyecektlr.

2.
_

Bu devlet, hadise Ile ilgili hazırlık tahk11talma derhal teves-
sü1 edecektlr.

3.
_

Bu maddenın 1. paragratına gOre nezaret altma ııl1Dan şansa.,
valandaşı oldugu devletin en yakın yetkili temsilcisi ilc dcrhııl temasa.
geçıne;ine yardım edilecektir.

i.
_ Bu madde hükümlerine göre, bır devlet, bır şa.lısl...tutukladılı

takdirde, uçaltn kayıtlı oldugu devlete, 4. maddenın 1
(c) pa,"agratmda

beıırtllen devlete ve tutuklanan şahsm tablyetlndebulundugu devlete
veya uygun gördütil takdirde, dıger ilgili devletlere, böyle bır şahsm
tutukluluk durumu ve tutuk1ulultmu Icabettiren şartlan derhal bildire-
cektir. Bu maddenın 2. paragrafı uyarınca hazırl,k tahkikatını yapan
devle' ~etlce ha.ltkmda mezktlr devletlere derha.!

bılgı verecek ve kaza

yetk:, "i
kullanıp kullıımnama.lt hu'msundald niyetini açıldayııcaktır.

:>E 7.

Suçlu oldugu iddia edılen §a.lus topra.ltl:a.rında bulunan !ıkit devlet,
bu Şahsı iade etmezse, IstisnaSız ve suç kendı arıızisinde Işlensin veya
işlenmesin, vak'ayı taıkibaıl maksadıı.. yetikill maltamlarına hava-Ie etme-
ye mecburdur. Bu makamlar, o devletin 'kanunlanna göre ciddi mahiyet-
te sayılan adi suçlarda oldugu şekilde ika.re.r vereceklerdir.

MADDE 8

]j _ Suç, AkJt devletler arasında mevcut iadel mllcrimin anlaşma-
la.nnda Iadesi mtlmklln bir suç olarak se.yılaca.lttır. A-klt devletler suçu,
araJarındS. yapacakları bütün iadel mÜcrimin anlaşmalıınna, Idaa1 müm-
'kün bir suç olarak dereetmeyi ıtaahiıtlt ederler.

2
_ tadey! bır anlaşmanın mevcudlyetl şartma bag-Iayan (ıklt dev-

let, aralarında iadel mücrimln mukavelesi olmayan dig-er 41dt devletin
Iade talebile k&r1ılllftıltnda.. elter isterse bu sözleşmeyi suçla ilgili 0130-

-5-
is found in, tlıe, teı"l.ltory of II..sta~~_01lı_~r.than the State of registrB,1:Ion,,: of...t.:J!ai'iirüaft. ,----

ARTroLE 4

1. 'Ea.eh Contı.acting 'State sha.l1 talte such measures as may ,be
necessary to establlah 'Its jurisdlction over the ofteDce and any other
act of violence agıı;Jnst pa.ssengers or crew commltted .by the alleged
offender ;11.connection wltlı tho otfence, in the followlng cases:

(30) when the offence ds commltted 011.ıboard an &ircraft regia-
tered ıID that States:

(b) when the ıı:lrcraıtt on board which the offence is commLtted
landa in Its territory wlth .the alleged offender sttll on board;

(c)when the offence is commltted on board an aircratt leased
wlthou.l creW to a. lessee who 'h:ı.s 'his principal place <tt 'business or, if
tlıe lesseee has no such olııce of ,business, his permanent realdenee,!In
that State.

~. .Each Contmctlng Stııte sball !lkewise take such measures as
may be necessary to estaıb!lsh Its jurisdlctlon over tlıe offence in the
case where the alleged offender iS present In tts terrltoryand it does
not extradlte Jıim pursuant to Article 8 to any of the States mendoned
III. paragraph :ı of this Artlcle.

3. 'l1htıs Convenblon dOO9 nol exclude any erimlnal jurild!8t10D
exercised .in accordance wlth nıı.tlona.! law.

AnTICLE 5

The ContractiugStates whlch establish joint air trıuısport opera-
tlng organlSatioDs or Internııblonal operating agencles, whiclı operate
alrcraft whlch are subject to joint or Üılernatlonal registrablon sha.lI,
by apprepriate means, designate for each &ircratt the State amon,&,
tlıem which shall exerelsethe jurl3dlcUon and have the attributes of
the State of regiatrat!on for lhc purpose of this Convendon and sha.l1
give notice thereof to .tlıe International Clvil A viatlon OrpntsatioD
which shall communlcate the notlce to all 'Statea Partlesto

.tıım Can-

vention.
iMtTICLE 6

:ı:.Upan being satisfled thattlıe clrcuınstanees so warrant, any
Contracting State In the territory of which the offender or tlıe alleged
offender is presmL, shall 'taıke him !nto cusbody or ta.ke oIIher ıneasure8
to eıısure his presence. The custody and other mesures sha.11 be as
provlded in the law of that State .but may only .be cenlılnued for such
tJııne as is necessary ıto ,enaıble any crimina.i or axtrad1ıtloıı preceedllıgs
to ,be instituted.

2. Such Staıte sha.l1 immediately make a. prellminary enquılry iDto
the facts.

3. Any person in custody pursuant to paragra.ph 1 of tbia Artlcle
ahalı be assisted in communlcatlng ımmedlately wlth the D&arCllt
appropriııte represen tn:Uve of the Stııle of which he is ii. national.

4. When 30 State, pw'Suıınt to this Artlcle,has tslken a person
into custody, it ahalı Immedlately notify tlıe State of registration of
.the aircraft, the State menUoned in Article 4-, paragrapJı 1: (c). tlıe
.State bt nationallty of the detained person and, .if it cımsıders lt advi-
sable. any other mtereated states of the fact that such person is in
custody and of the clrcumstances which warrani his detentian. The
St:at& wQıich maıkes the prelJm>n9.1"Yenquiry conıt;empleıted pa.nııgraıpihı

ot

this Artlcle ahalı prompt1y report tts findlngs to the said 'Stateıı and
sha.!1 dndlcate wlhether it inteDda to exerelse jurlsdlctlon.

AıRTlCLE T

The Contracttng state in the terrltory al. wJı:lch t.iı.e aIIeged offen.-
der Is found "han, if tt does not extradlte him, be obltged, wtt!ıout
excepblon whatsoever and whet'her or not t.he offence was comm1tted
in rts territory, to submit the case to Its competeııt autlıorltles for the
pıır:pose of prosouUon. Those eıutlboribles a1ıa1l take ıt.helr decislıon iıı:
tlıe same manneras .In the case of any ordinary offence al. a seriau.
nature under tlıe law of that :State.

.AiRTroLm 8

'1. The od1fencesha.l1 be deemed to .be included aa an extradit.sble
of.tence in a.ny extradition trea.ty existlng betıween Contracting states.
Contractlng States undertake to Include the offence as anextradl:ta.1ıle
offence in every extraditlon treaty to be conc1uded betw them.

2. it 30 Cantractlng' State which makes extraditlaıı conditloDa.1 on
the exlstence of 30 treo.ty recel ves 30 request for extraditlon ıfrom ıuıot-,
her Contraetlng State wiiih wllich it has no extrs.ıUtIon treat.y, it may'

,

at [ts aptlon cDllJ3lder lI4ıiS ~ s8 ~ 1ep.lbe818 fGı'
eıı:tnıdi- i;"'....

~ .'! ~.~o.t~1?



ka:ııun1 mesnedl saya.bIllr. tııxıe, 'kendisinden iade talebinde

,.ınan d~vlet1n kanunlannda. öngörUlen dıger ga.rıtlam uygun olıı.ra.'k
,..pllır. .
. S

_ tadey!, bır ıınlaşmanm bulunması gartına baglamamış olan a.klt
devletler kendı aralumda. bu suçu, l&desl mUmkUn bır suç ola.ra.k tanı-
yacaldardır. Bu halde i&de :talebedilen devlet kanunlannda. bellrtllen hU-
kUmlere tabı o1acaktır.

, _ A1<1t devletler arasında Iade ma;ks&dile, suç, sadece vuku bul-
dugu yerde Işlenen bır suç ola.rak değil, aynı zama.n.d 4. maddenin 1. pa-
ragrıı.fı uyannca kendı 1taza. yetklsl.D1 uygulamuı talep edllen Devlet-
lerin topraklarında ışıenmiş bır suç olarııık kabul edUecektir,

MADDE 9

1 _ 1. ma.ddenin (a) paragrafında. mezldlr. herhangi bır fm vuku

buldU#u veya böyle bır IhUmolln vBMd olduğU halleı'<le. II.klt devlaller,
uçagın kontrolUnU meşrukomutıııwuı. l&de etmeye veya. meşru komuta.-
nının uçak Uzerlndek1 kontrolUnU ;muhafaza.ya. matuf uygun tedbırlert
aJacaı1dardır.

%
_ Yuka.nd~ pa.ragraf.ta: mer.ldlr hollerde, uc;ag-tn veya. uça.-

tın yoIcuıarryla mUrellebatınm bulunduğU her a.klt devlet. yolcuların ve'
mUreltebatın mUmkUn olan en k\88. zama.n.da. seya1ıa.tlerine devamını 'ko-
layıaştıracaık. ve uçak Ue yllkunu ıkanun! sahlplertne gecl!kmed&ı iade
edecektir.

,"--'
:MADDE 10

1 _ .A.kit devleller, suçla ligili ceza! ta1dbata geçilmesi hususunda.
. J 4. maddede bahsi geçen halleroe blMblrleMnemUmkUnolan en bUyUk

ölçUde mtlz3;h8.relte bulıınacaıklal'dtI'. :Kondisindenlaıde ,talebinde bulu-
mıJaıı eevlelln 1ı8nunlan her halde ta1Jblik edilecektir.

%
_ .Bu maddenın 1. fıkra.sında.kl hUkUın!er ceza! konu1al'da bütü-

nUyle veya. kısmen. .karşılıklı müzahıı.ret maksa.dile halen mevcut veya
aı10tedILeCeiIt I!k!ll v'i!')"& ~ ta.ra.flı dıger ant\aşrrııal'arla derpi.ş edilen taaıh-

hUllerl halelda.r etıneyecektir.

:MADDE 11

Her A:klt devlet, sal1lp olduğU ıı.şagı.dakl hususlarıo. llglll herha.ngl

bilgIyi, mıııı ltanunıarına uygun olarak. :en serı şekilde -Mlilallomra.sı

SIVIL Havacıltk Teşkilttı Kansey1ne verecok:tlr :
a) Suçun şartle.n.
'b) 9. madde uyanncaglrlşl1en işlem.
c) Suçlu veya. suçlu olduğU iddia edUen şahıs hakkmda alınan ted-

birler ve özeilikle iade formalItelerinin sonuç\a.n,

MADDE 12

1
_ tki veya. da1ıa fazla tklt devlet ara.smda bu sözleşme'nin yo-

rwnIanması veya uygula.nması hususunda ortaya çı:kan Ihtlla.f müzake-
re yolu Lle ha111!d1lm..ziBe, tara.f! ıan ,blı1niıı talebi lizerme, h:ıIkeme su-
nulacaktır. Tahkim talebi tarıhınden ıtıbaren altı ay Içinde taraflar ha-
kem hey' etinin teşekl<UI tarzı hususunda anlaşmaya varamazlaroa, ta-
. '�al'dan herhangi biri, ıınlaşmazJıg-t, Isterse, Divan StatUsUnUnbu ko-

la. öngöroUg11 şartlara uygun olarak, :M1l1etlera.ra.sı Adalet Dlvanı'na.
göltirebilir.

2
_ Her Devlet, bu Sözleşmenin imza veya tascUk1nde veya Sözleş-

leşme'ye katılırken, bır önceki pa.ragraf!a. kendisini bag-h
saymadıgını

beyan edeblilr. 'Böyle bir Ibtlrazl kayıt ileri sUrmU~ olan herhangi bır
a.k1t devlete karşı dıg-er A.k1t devletler önceki pııragrafla. ba~lı sayılrna-
yacaklal'dır.

S
_ Önceld paragrafta bellrtlldıg-ı şeldlde bır lhtlra.zı kayıt der-

meya.n etınlş a.klt devlet. bu kaydı, Depoziler HükUmetleretebııg- su-

retUe her zaman geri çekeblUr.
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tion in respect of the offence. Extradltlon shall 'be
subject to the other

condlllons provided 'by the law of the requesled State.
.

'3. Coalractlng 'Stales whlch do nal ııuı:ke e:",lradltlon condlllonal

on the existence of a trealy ahail recognlze the offence as an extrad1-
<taIbleoffence 'betweerı tıhemselves sulbject .bo 1Ihe condltl<:ılWlprovid1!d by
lhe I"w of the reqııested gta;le.

.

4,. The offence shall be 'treated. for the purpose of extradltlon
between Contracllng' States, u if 'it had 'been coınıntlted not only .ın the

place in \vhich il occurred but alsa 'in the terrllorles of the states

required to establlsh their jurisdlctlon in accorda:ııce. wlth Article '4.
paııı.gr:ı.ph 1.

.ARTICIm 9

1. When any 'of the acts mentloned in Artıele- 1
(a) has occurred

or Is about to occur, Contraot1ng Stales shall take all appropriate mea-
sures to reslore control of the aireraft to tts lawful coınmander or to
preeerve his controlaf the aireraft.

2. Iıı the ca.ses contemplaled 'by. the preceding ,paraıgraph, any
Conlracling state In whlch the aireraft or ,ts passengers or craw are
present ahaıı facilllale thecontlnuatlon of the journey of the pasııen-
gers and crewas' 900n u .practicable. and shall without dolay return
the a.Jrcraft and i,ts cıı.rgo to .the <peraons 1a.wfu1ly enUtled to pasSesıan.

"', ıARTICLIE 10

1. Contracting ıStates "hall aifford one anather the .greatest mea-

aure of islance In connectlon wlth erlınmal prooeedings brought in
respecl of the offence and other actsmenlloned in Artlcle 4<.The law af
the ,Stale rt'Quested ..hall apply in all cases.

'2. The provislane \ of para.graplı .1 of th:!3 Article shall not affect
obllgallocs ıınder any other treaty, .bllateral or multUatera1; W'hlch
.governs or wlll g'OVem, in wbole or in part, mutuıai ass.,ı..mce in. crimt-
na.J maltera.

.

Each Contracting State shall in accordance with Its national law
report to the Council of the International ClvU Avbıtion Organization
u promptl). as posslble any relevantlnfomıatlon in its <posseıısion.
concernlng : .

.

(a) lhe elrcumstanc09 of the offence;
,(.b) the acllon taken pursuant to Artlcle.9;
(c) the measures taık.en in relation to the offender

or the aııeged offender, and, in part1cula.r.. the results of. any, .eı<tradi-

tion proceedings.

.mTIiCIJID 12

1. .AI1y dlspute betWeen' two 01'. more Contracting States coneer-
ıtIn~ the inlerprelation or appUcatlon of this Convention. whlch cannot
be selllod tlırough negotlatlon. shaıı. at the request ol one of them, 'be
s"bınitted to arbitmtion. if wlthln sL't

mantııs from. the date af the

request for arbııratlon the. Partles are unable to agree on the orgaıı1sa-
tion of the arbttratlon. a.ny one of those Pa.rtfes may refer the dlspute
lo the Inlernallonol Court of Justlce by requesl in canformity 'WIIth the
stalule of the Court.

'2. Each State may at the time of sıpaturc or mtlflcatlon of
this Conventlon or accesslon thereto, declare- that lt does not consider
ltself 00un'l1 by the <precedlotgparıııgraplh. The otıher CODtr'aCtIng States

shall nol 'be bound by ttıe preeedJnıg ParaıgraıPh witıh ı-peot bo
;my

Contractln.g iState havl.n'g made suoh a reııervatlon.
3. Any Cont.raotlng State having .made a reservatlon in accor-

dance ,VıUı the preceding paragra.ph may at a.ny time wltlıraw t.hiii
reservatlon .by notl>ficatlon lo the Deposltary Governments..

ARTICI.IB1 13

1. This Conventlon ahalı ı,., opeıı 'for sipature at The .Hague on

16 December 1970, by States Parltclpıııt;1ng in the International Confe-

rence on AIr Law held at The Hague from 1 to 1.& Deceınber .1970

J.
_

'Bu Sözleşme, La. 'Raye'de 1-16 AralıX 1970 tarihleri arasında. (hereina.fler referred to u The
Hagııe Canferanco). ıAfter iSl :Deceınber

~18.n Mmetterıı.ruıı HeNa 'HUıIWık'U KIoınıfera.nsuıs. .(bımıian lbijyle La. W70, the Conventlon shall be opon to a.JI 19tates Ifor sJ.gnature in l\foe-

_~e K.on!~ı ola.nı.lıı tıımnıJaıWıA>8I) Ik.ıı.trl8:n devletlerin 1ım- ,kow, 1Jondı:m and W~..oıı. Any ı!IIIııtewtı1d1ı doeıi not stgn thiıi

--zulllA 18 Aralılt 1970 larlhInde La Raye'de
açılaaı<tır. 31:AralikI1r.l'O . :--Convenllon before-tt::r'~ mto. tu.~O m, a.cGord_ee ..ritA, <pa.r-apapll

'-i&ruılnden itibaren Sözie,me, Moskova. Londra ve Vqıngtcm'dL bt1llin""
L

3 of' UiISımıcİriıliy';~ei!w tu -IL ..Li\,;;~ 'tri;.~,
, ,,-

,-~..~

devleller ıçın lmzava açık olacAktır. Bu maddenin 3. fıkruına göre. Işbu 2. This Conv~tlon.'.hall be bject to ra.tlfIcation by
'the elgna-

8llzleeme'n!n yürilrlUjte g\rm-ıııd~.D önc.. SIIsleıme'yI
ımzaıaıııaııu, <:ılan tery 'States, Inatrumenta of. ratltlcatlon'

a:ııd latrumanu of acoeuton

Iı8l'l1aDp bır 4...181. !ıer _ SlIzllIf1I18'''. lkMıi&bil\r. aJıa\I be depoBted wlth the GovemD18Dt.I at .th. ,Uniaıı af &cmet. SCıC:IaO

:MADDE 13



2 _ Bu Sözle§me mllmzl devletlerin ta8d1ldııe tAb~ ole.ce.lttır. Oll&y
ve ıuıtıtma. be1~4I~~bUnı.da,Depozi1er' o'lı&rak tanımlanari. sovYet Soe::"
y.aııat~~~'~!!f~~~~uım~'KraJlı;;
~__ .'\.me~k D", ı..tl~l ll~Ume'tt8rU1TtiivdI' olwia.c8.ktlr.

3 _ Bu Sösleşme. L& 'Haye Konferansına. katılmış olan. lO mUnu:i
de\'leUn, onay belgelerini tevcll tarlltınden ltlba.ren 30 gün sonra. yUrür-
l\lg'e girecektir.

"

_ Dıger devletler ic;m. bu sözleşme, işbu ma.ddenln 3. paragra-
rafında. belırtıldlgi şekilde yUrUrlUjte

gırış tarihinde veya ona.y veya 11-

lIhak belgelerinden eri sonuncmıunu tevcU ettikleri tarihten ltiba.ren 30
gUn sonra. yUrUrl\lg'1ı girecektir.

:>
_ Dııpoztter hükUmetier, bu :Sözıeşmııyi imZ8layan ve ona. llti-

hak eden devletleri, bu Sözleşme'nın imza. on&y belgelerinin tcvdi ve
yUrIIr1Ujte giriş tarihleri ile dıger husualu hakkında serian haberdar
edeceklerdir. -

6
_

Bu Sözleşme, yUrürlUge girer girmez. !Birleşmiş MIlletler
Yıı-

sa.sının 102. mad.clesl ve Beynelmllel Sivil
Hııvacılık Konva.ııslyonunun

(Şi:tago 11144) 83. maddesı uyannca depozlter devletlerce tescil edile-
cektir.

r- MADDE 14

:1
_ Herhangi bır a.ıdt devlet depoziter devletlere

yazılı ihba.roa bu-

ıunmak suretıyle Sözleşme'yt feshedebilir.

2
_ Fesih ~ey!lyeti y&zılı oi&rak yapılan ihbarm depoziter devlet-

ler ta.ra!ından alındıgı tarihten 6 ay sonra. yUrürlUge girecektir.

Yukandak1 hususlAn tasdlkn usulU veçhile HU:kümetlennce aela.-
hlyetll kılınan murahh&Slu bu SlSzleşmeyi Imza. etmlşlerdir. Her blıi
İngilizce, Fr&n8ızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde ve dört metinde ay-
nı derecede geçerU olme.lt üzere üç onj!nal nUaha hal1nde. 16 Aralık 1970
g1!nil L& Ha.ye'det&nzim edilmiştir.

Karar Soym: 11915
1) Açık bulunan" UncU derece11 Bursa. V8kı!lar Bölg-e MUdürlU-

!tUM, Ankua. Vıı.kıflar Bölge MUdürY&rdımcıcı ,O)(ta.y sıınan!mı 6:>1

uyılı Devlet. Memurlan Kanununun 2 uyılı KaMın Hü:kmündek1 Karar-

name !le dejt1ştirUen 68 inci ımaddeslninı 'Uc:
ıvıı dördl1JK:U'beı1k:!1eriıııyarınca,

.Açık bu1una.n LO uncu dereeell Diyaı1bakır ,Vıı.kıfl&r Bölge IMUdürlü-
itUne, Mlen bu görevi "IeWeteJı lfa edeıı. VaIkıt1ar ;Bıllge oMU.dürYardımcısı

A. Yaşar İnalöz'ün .a1maJCt&oldUgu 110 :wııcu derece a.yiık Ile,
:Naklen ve terftan a.taıımaları uyogun &"ÖrUlmUŞtür.
2) Bu kuan B8fbe.ltan Yürütür.

813/1973
CUMHURBAŞKANı

C.8UNAY
Başbe.lt&n

F.MELEN
....

Karar SIJ!fI8': 11949
1. _ Ba.kanlar 'KurolununJ.1IZ/1972 g1in 'Ve1/3964 sa.yılı k&rıırı Ile

Hwıı:sedılen 3 uncU derece kadrOa.ylık1tD~ itşlertBaşkan:lıgı Huıkuk
MUşııvjrU!t'ine, 4 Unctl derecenin .2 nci ka.demeslJıden. ımlLB!l alan

aynı

Başka.nlı:k ÖzlUk ,!şleri 'MUiı:\ürUHukuk FaSdUt.esl mezunu Alımet Uzun~
o~lu'n\1n 6'57 sayılı ıKanuı>W>;2 :ssyılı 1(a.nun ıHWr.ınündekl.Kara.rna.111e tle
degıştk as inet maddesinin: QçüllCÜ ,ve dördUncü 'bendieri uyannca. alOlbi-
lecegı ,kademe a.yhgı He terfjan -ve naklen a.tanması uygun görülmüştür.

ız _ Bu karan Başbakm yürütür.
1/3/1973

CUMHURBAŞKANI
C. SUN AY

Bqbe.lt&n
F.MELliN

İçişleri Ba1caıtIıguıdan :

x S"IIW': 119.1
ı _ Ordu tu Aybaab nç-ıııtD Merk.. ,Bucatma

,ba,lı 1II11ıeyUKa-

JllMIıı .\18ıkent Seled1ye hudutlan Lç8J'UIIn8.
.ııımı", omı,tay tJ'çUncU

D&Ir88IıWI 2~9TI ~ .,. 19TI/I&. 80 ııqıJS ıcaran \1Dr1ne, 190

-1-
list RepubllCa~the 'Uııited Kingdom of Great Britain md Nort1ıern','

,1::eland, aJ1d,the ,Cn.:1ed ..tates of America, "'1ı~ are be:wy d~~_~:

'the Deposlt&ry"Govemments. - ,_:~~ - :..-::.::

~o""'3.- °ThiS CO:Dve~tıon shall enter !nto :!orce thirty days tollowlng
the date of 'the deposlt o,t Instruments ot ra.ti!ıcatlon by ten states
slgna.tory to th.is Con vention wıııichpartlclpated ın The iHague Conte-

rence.
.

04. For other states. thts Conventlon ..hall enter tnto force on the
da.te ot entry into force or this Convenlion in &Ccordance \\"ith para.g-
ra.ph 3 of 'this Artlclc, or th.trty da.ys followlD,g the date or deposit ot
thelr instruments ot ra.tI!lca.tion or accession. whichever ls later.

6. (!'he PePOSIta.ııY Govemmeıı.ts Siı:3Jl pranıPıtl'Y Jmomn a.1l
al;gng,.

Iıory and accedlnıg Stıı.tes ot ıthe da.t.e ot ea;ch ııign:8lture, ,:ıIıe da:te ot
deposiıtot each instT'Umen.t.ot ra.tl!Jcat!JOn ot a.ccesslon, ,blte date at
entry lnto force of this Coaventton. and other notlces.

6. AB sooıı a.s ,this Conventlon comes mto torce, lt slıall be regts-

tered by the Deposit&ry Government purauattt to Artıele 102 ot the
o

Cha.rter of the United Na.t:iOllS and 'pursuant to Artıele 83 ot ,the'
Convent:lon on Intema.tlona! Clvil Avl'atlon

(Chicago. 194~).

ARTroLE ,H

1. Any Contraeting Sta.te may denounce this Convention
by

wrltteu notl!ica.tlon to the Depostta.ry Governments.
,2. Denuneia.tlon shall te.lte e!fect sb: months following the da.te

on WtUıCLınoWroa.tlon is received ;by 'the iDepoosltal')"GovemmeıltS.

:ıN WI11NE1S'S W'H'I;JRıEOIo'the undersi,g'ned
Plenlpotentt&ries be!lıg

duly authorisedthereto by thelr Governmenls, h.&ve siıned .thls Conven-

tion.
,DONE at The iHe;gue, ~ slxteen.tıh.da'Y at December, one t:ıhoWr.1nd

nlne .hundred and seventy, in three orlginals, ea.ch be:ng dra.wn up in
four authentie texts In 'the

English, French. Russian and !Spantslı

languages.

...
yılı 'Ka.nunuır 7'{69 sa.yılı Kanunla. degişik 7 nci ma.ddesinegöre

uygun

görU1müştür.
2

_ Bu !.csran tçlşleri 'B&kanı y1J3'tltllr.
zg/2/19TS

cmIHURBAŞKANI
C. SUN.A.Y

Başbaka.n
F.!JfELEN

İçişleri Ba.ka.nı

F. KUBAT

K Sa.yift : 111111
1

_ Antalya. tu lI(orJtute1l llr.""i.ıi::n Bozova. Bucagın& baltiı \Belen-

köy ve Ya:vuzl<öyil'nUn bıııı~erck Yaıvu:r.köy M kez olmaık di:r.ere VII Ye-

rllya.yla. a.dıy.l& :Belediye kurUlması, ıDan",!."'y
tJ'c;il.ucUDo;\reslnin !lt/2/1973

tarih ve 1.'97';V916 -11& ss.yılı Ka.ra.n Uzerine, 'lMO sa.yılı Ka.nunun 74&& ......

yılı Ka.nun1a de~ 1. maddesine göre
uygungörWımtl§tür.

2
_

Bu ikar&1'1 tç!ş1eri 'Bakanı yürilW,r.
. '2I812111m

Başbakan
F. MELEN

CUMHURBAŞKANI
,po SUN AY

İçişleri Bakanı
F. KUBAT

Xarar S"IIW' : 11916
ıl _

Adana. !lı Ba.hçe iİlçes:nin MerJtez J3oo&gın& ibIlgoıı iH!asU1l)eyll

ve Yerlıköy Köylerln!n blrl~erek :IIa.sa.ubeyll :ıtöyU:MerkeZ oLm8:k ilzer8 '

iHasıı.nbeyU adıyla. tBeledlye !lmrubması,
Daııuşta.y tJ'çllncU D&treııllıdsı

'28/12/1973 ,tO.rI!1ı ve 1913/118 - '105 sayılı Kararı Uzerine, ıı:ı80 sayılı Kanu-

nun 7itı69 ss.yılı ıKanımla. de/tolŞJJc 1. -maddesine
göre uygun görWmUştllr.

:3 _ /Bu 'kararı ,İçı,leri iBa:ka.nı yürütür.

'2I81':t111m

Başbaka.n
11'.MELBN

İçlşlerl Bakanı

'8'. XUBAT

X S"IIW': 11916
"

J. _ Ordu nı Fa,w. nÇ88InIIDM "
_
Buca"""

IbeIlı ~",o

1I'&1»a BeledJtyul sım.rıan ~1mI e;Jııı:ınaın, Duutl8ır tJ'ç\lIIıI:I1 I)ats...Izı~.v'.,

.;~~.~~.i~:i~i~



L
ii

',gm tadı ve 11l1'31109-100 eaıy.ılt 'Kııır'am U':ııeııIıne,1518Osayılı Ka~
ft 'N6IJ saıyı.b :K.ıınUn:Iıı.degişik 7 !Iloclmııddeslne >&'Öreuygun ,g'Örill-

.,wr.
.

a - Bu !karan tçl§lerl Bakanı yürütUr.
~2/1l913

CUMHURBAŞKANI
a,SUNAY

Bqbtı.kan
8'.MIILIlN

İçişleri Bakanı
8'. KUBAT

1!.11of'tJt' BIJ1IIM; 11914

1;- AnIıara nt çanlaılya lIçe9iı1in GöJbaşt Bıreıııg-ı_ bag-lı Kara-
,gedik 'K4yUıı\'d'e bemdiye kurulnmst. Dltnıışt4!y üçilnc1l Dııireslnin
3112119'1'3 l8ıı1Ihve 197131'ıwı;. 102 soıyılı Kıwal'l u".,,,ı.ne, 1680 sıııyrlt Ka-
ımawft 7469 8&'yı1lı KıınwıJ.a. degolşlk 'i'

ncı mıııdUminıe ,g'Öre UOY!g'tJı1.gö-
rIUın~.

2 - Bu kararı \çlşlerl Ba.kanı yüı'UtUr.
2812/1.9'73

CUMHURBAŞKANI
a. SUNAY

Başbakan
8'.' MELIiJN

İçişleri Bakanı
8'. KUBAT

Kar SIJ1IIM; 11913
ıı - Oldu İLi FaıtA nçaıı.ıı.e ıba.g"J.oı. çaınıa.ş JIoI!eoıat'e:ı:1 üıııneU Köyot!

TeıtKıIulkadlı ikıı8mııınıIıibu Köyılen ayrrla.rant Saırryaıkup Belediyesi sım...
mıın ioçeI'lstıııea1ııııııı:uı, Danıştaıy üc;ilncll DaılresiııUaı.201'2/191\'1 ta.rıih ve
1sm1m -66 88QI1lı Ka.ra:rı üzerine, 1(5810 gaıyılt oKanı-m 7\4J69 saıyıdı Ka-
.ıı-ı.a ~Ik 7 nci "",'<idesine göre U)"gınt g'örI1Jımt}ştIlr.

2 - Bu Itıı.rarı İçişleri 'Ba.kanı yU.rüt.Ur.
2812/1913

CUMHURBAŞKANI
a. SUN AY

Bqbakan
8'. MELBN

İçişleri Bakanı

11'. KUB-fT

1!.11of'tJt'Saysn; 1191.

1. - Oldu nı Faıtııa nçesinlin ıfertkez Buocaıtma :oo.glı Çatalk Köyfuıl!e

Çatalpınar adıyla belediye kurulması, Danıştay üçüncü Dairesinin

~1'Z119'713 ltıa4'II1ıve 1973/86: 83 saıyılı 'ICaıran Uzemne, 1580 sa.yıh Karnı-
nun 10469 -ıY>J:ı K1Im1J11a det!şik 7 001 ınaıdOd lııe g'Öre UıYIg'IL!1I.g'ÖrillmllştU:r.

2 - iBu karan İçişleri Bakanı yürütür.
!38I2/19703

CUMHURBAŞKANI
a. SUNAY

Bqbakan
8'. MELEN

İçişleri Bakanı
F. KUBAT

Karar SeJ1II4t; 11911
1.- 0nIU İLI Kmrtro İ1çesiı1ıin:M:eıilreız IBucıı.gma. 'baglı A'}"Valı K5-

YImtm Kumnı Belediyasl suurlaırı ;çerlsJrı.e ııI1mm"",I, ~'Y üç1JlıcU

~ 28121'1913 tariIı ve 1973/1ir1 -!is soııyrlı 'Kaıııı.ıı. Uzoeriın", 1580

SIIy1lı 'Kaıuı,un 1469 ayrıL Kanunla aeı:tı.ıık 7 nci 'mııııdıcl'eslıııe'g'Öre uygun

görII)mIIştUr.

2 - iBU IkllZan ı!çlflerl Ba.kanı yürütUr.
28,12/'1973

CUMHURBAŞKANI
a.SUNAY

Batbakan
8'.MI!JLIiJN

İçişleri Bakanı
8'.K.UBAT

-_, r -- . ,

0~~'ı1:it;;;... Bayut: 11910 _..~ .
.: ;-,~, -::::~:-=:~~:'1

rı - Sa.maun nı çarşamba !Içesinin MI!1'kez Bucaltına ba~1ı A1a.n-
y&y<km. Bereketve Düzköy KöyleriDi.ıı birleşerek Bereket Köyü merkez
olmak üzere Saltpazarı adı ılle Belediye kurulması, Danıştay Uçünctl DaI-
reııUıin 24v'2/1973 tarih ve W713/&l -8i6 sayılı Kararı UzerJne, .1;58() s&yılı

-8-
',i

. .....

Kanunun 7469 sayılı Karnınl:a deg1§llk 7. nwı.de8iııe göre uygu.ıı g'ÖrWmUş-
tUr. . .

2 - Bu ka.raı'ı İçişleri Ba.k.anı yürt)tüı-.
:2J812/1A173

. .

Ba.şbaltan

11'. MELEN

CU1dHURBAŞKANI
C. SUN AY

İçişleri Bakanı
8'. KUBAT

Karar SaytBI ; 11909
!l - Gıresun nı Görele İ1çestııe lıath. ça.ıı.ıı:la;ı Bucaôk IMerkeııt Kıız-

ca ve ,bu Bucag-a bag-Iı Kale Köylerilı:in ,birleşerek 'Kuzca KZlyii merkez
olmak üzere Ça.nakÇI adı Ile Belediye ,kunıJması, Ds.ıııştay üçUnctl .Dai.re-
sının ~L/2/1973 ta.ıih ve 19ı13174 - 85 sayılı Karıın Uzerine, 1580 S&yılı
[{rınıınun H60' sayılı Kanunla delı'l~ '1'. ma.ddesme .göre uygun gör1UmUş-
tUr,

12 - !Bu kararı İçişleri Bakanı yürl)t1J.r.
:2J8121t9'l'3

CUMHURBAŞKANI
a. SUN AY. İçişleri Bakanı

11'. KUBAT

Karıır Sııyısı : 11'08
1 - İzmır tiL Bayındır Dçeslnfoıı 'Met'ke:ı: BucaAına batlı Zeyt.l2ıba.#ı

Köyünde Zeytınova adı ile Belediye kurulması. Danıştay üçüncü Dairesi-
nin M12fl97:: tatih ve 1J9Iio3m-'1'7 sayılı ıKarıın Uzerıtne. l<580.I8.yıIı

KMunun i469 sayılı Kanunla de:1şIk 1, .ınaddeıslııe göre uygun g'örW:ınUş-
tUr. .

2 - Bu karan İçişleri Bakaııı yürl)t1J.r;
2812/W'T3

Ba.şbakan
F. MELEN

CUMHURBAŞKANI
a. SUNAY

İçişleri Bakanı
8'. KUBAT

Karar Sayım; 11906 .

'1 - Bıngöl nı Klgi !Içesine baA'lı' YedIsu Buc&gınm m81'kezl' Ye-
dLsu KöyU ile 'Bucap bag'1ı Döşeng!" Köy\lDll.ıı bırleıerek YedIsu Köyü
merkez olma.k üzere Yedlsu adı lle Beledtye kıırumıası. Daıııştay üc;IJ.Dcü
Da.lresinin n/2/1973 tarıh ve 1.9'/13/88- '7'l

sayılı Karan ÜZeriDe, 11580
sayılı Kanunun 1ıi160'sayılı Kanunla deAifik 7.ınıaddeııı!ne g'Öre uyguııg<S-
rülmUştUr.

2 - Bu kararı İçişleri Balwıı yürI)tIir.
1.1J812/1973

Başbakan
11'.MELEN

CUMHURBAŞKANI
a. SUNAY

İçişleri Bakanı
8'. KUBAT

.

Karar Sayıaı ; 11906
'1 - Sıvas !II Zara tıçesinın Merkez Bueatma bath Tek.ke Köyü-

nün Zara Belediyesi sıınırlıın IçerisiDe almması. Dıuııştay üçU.ncll Daire-

sinin 2412/1973 ta.l'ih' ve L9'T3I89 - 8ı8 .l8.yılı Karıın Uzerine. l:ıso sa.yıIı
Kanunun 7<439s:ı.yılıKanunla. degişik 7. madd88ine göre uygun görillmUş-
tür.

'2 - ,Bu I:aran İçişleri Ba.k.ımı y1.irÜtÜ1'.

28121t9'l'3

Baııbıılke.ıı

11'.MBLEN

{

CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY

Karar 8aysn: 11904
rı - Ankara !II GüdUl !Içesinltı Merkez. Bııcatuıa 'bag'1ı Yeşıl&! 'Kö-

ytlnde Belediye 'kurulması. Dıuıı.t&y t)'çilıDcü DaireıtiııOIıı "L:T12/1'91'3 tarih

ve 1973/102.00 sa.yılı Karan Ilzeri.ne. UWIO sayılı Kanımım 7... sayılı

Ka.ııUııIa deg1ş.k 7. maddesi:ııe g'Öre UYg'IIJ1g'ÖrtIlmtlştür.
.'

):~=.!...;.~ ~~1~~1~~~7--t
.' .t. . a. SUN.A.Y,

Başbakan

1'. MBLBN

İçlflerl Bakanı'

1'. 1l.UB"''!!



Karar8GIIIA: moı' , ,
"

.
..';, . . ..' ' . .Ka;"",. Sayın': 11873 ,'- .,--.' - ":-,., -- ~",~)':;-'-~:7

..:;.:..::...;;; ı." i~! ,Bt tn~~.1iı.~,:ry,terlai::suc3.gın ı>i~Ii~::-Hıritr' :-::.::.:::.~.-'Ege'.Ünlversltesl; Müh&ndlsl1k, Blllmler1.E:ıklllteslne b&i~~:

.
<"---iciıylJn'ıl'" !ı;4.,mY"kuniırmı.sı, ulWUşfay 'UÇuriCllt>iuı'es!nln :M/2/1:9f3~ta-

~ -hendi~iilZ ve MI~rlık Akademisinde açılt bulunan '1500 lira aylıklı Sanat
rili ve '1.9731'97-80 yılı Kararı üzerıne, 1:5.90'sayılı Kanunun714JS9 sayılı Tarıhı ve Mimarlık Tarıhı dersl Profesöı'lUg-üne, FakUlte Profesörler Ku-
Kanunla deg-ışJ;k 1. ,maddesme gö"e uygun görülmilştllr. rulu taı'ıı.Iından seçilen ve seçımı Universite Yönetim Kurulunca uygun gö-

'2 -.Bu ka.r&nİçl§lBr'iBıÜ:-,nı yUrUtür. rülen, Istanbul Teknılt Universitesi Mimarlık Fakültesi Doçentl Dr. Mü- ,

/2/1,913 kcrrem Anabol, ~Onlvc"sltelcr Öğretim Uyelerinin ve Kürsü Profesörı...
CUMHURBAŞKANı rinin seçinıleri Ilc 1'I'Ofcsörlllije YU!<scltllme Halıkında Tüzük. ün 21 Inci

C. SUNAY ve t036 sayılı Ka.nııııun, 115 sayılı Kanunla deg-Işik 26 ncı maddesı gere-
g-tnce, almakta oldultu 1150 lira aylıkla naklen &tanml§tır.

2 - Bu 'kararı Mmı 'Eg-1tIm Dalıanı yürütür.
5/3/1973

İçtııleri B&kaııIıtıııdım :, : i

B&§b&kan,
,.. MELEN

İçişleri Bakanı
P.KUB.4..T

.~

Karar SGYSft: 11901
11: - Ma.laıtya nı M8I'kez !lçes!n:ln Merkez Bucag-mabaıtlı Hanımm-

çitllig-! Xöytmde !Belediye <kurulanası. Danıştay uçUncü Dalreslınin
2412'11<97-3,tarıh ve 1.913/94 - 82 sayılı 'Kamrı Uzc"ine. 'WSO ssyılı Kanu-
nun '71469sayılı 'Kanunla def\§ik T. nnıddes;.ne göre uygun görülmüştür.

2 - ıBu kararı İçişleri Bakıim yürütür.
~/2/l9T3

CUMHURBAŞKANı
C. SUNAY

B&§bakan
,.. MELEN

İçişleri Bakanı
1I'.1tUBAT

Ka.t'4J' Boysn:' 11101
,1- Balıkesir ,nı BIg&d1ç İlçestmn 'Merkez Bucag-ına bag-ıi :tSkei...

köy'de Belediye Jaırulm.uı, Danıştay UçUncüDairesinin ~/2/191'3 t&rI!ı
ve 1973/105 -98 sayılı karan Uzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka.-
nunla deg-ışlk 1. m&ddealne gör. . "gun göı1llmü§tür.

2 - Bu ka.ranİçişleriB,,-.. yürütür. .
028/,2/1&73

CUMHURBAŞKANı
C. SUN,lY

Başbakan
lI'.MELEN

İçişleri Bakanı
lI'.KUB.4..T

Kof'M' Sayın: 11900 .

'1 - Ordu nı Aybutı. .tIçesinf41 Merkez Bucai!'>na. b!lg-lı Ardır, 1{öyU.

iıün Kabaıt&§ Beiedlynl smı~ıa.n Içerisin.. ",Imma.,ı, Danıştay Üçüncü
DairesiıUıı 28/2/1m tai-tb. ve 1913/108.98 sayılı Kıtl'an üzerıne, 1580
sayıiı KsJıımıııı 1~ yılı ,K&DU11Ia. deltlş:,k 1. maddesine göre uygun gö-
r!Ilmt1ştür.

2 - Bu ka.r&n tçlflel'i Bakam yUr~tür.
028/2/1.91'3

CUMHURBAŞKANı
C. SUN AY

BIlfb&kan
,.. MELEN

İçişleri Bakanı
P.KUB.4..T

Karar SCJIIU': 11899
1 - Ordu nı Fatsa ttçesiıIl:ıı,tBolo.nt8ll1'Bucag-Ina bag-lı Eskll<öy'de

Beledıyoe kurulmuı, Damştay U-çUncü Dairesinin '.!6/2I19713 tal'1h ve
197'3/ıa.O - 99 sayılı Ka.ran üzerlıııe, '1'580 sayrlı Kanunun 7'4.69 sayılı !Ka-
nımla de~ 'f. maddestııe göre uy.gım görUlmü§tür.

2 -.Bu 1ca.r&n :!çlfleri Bakaııı )llr~tür.
QII/2/L9'T3

CUMHURBAŞKANı
C. SUNAY

B&§b&kan
P.MELEN

İçi§lerl Bakanı
,.. KUB.4..'I'

Karar Soysn: 11898
J: - Ordu tu iKarg&n 'İlçesinin !Merkez tBueag-ınab&g-lı Tcpealan

Köyünde <Belediye kU1'U1nıUı. Daııııştay UçUncU Dairesinin 2'812/197'3 ta-
rih ve .IS'I'3/lJU. <f17sayılı 'Kararı üzer:f.ıte;1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı
KsJıunla deg-ıŞ"k 1. m&ddeaiııe göre uygun görülmüştUr.

2 - !Bu ka.r&n İçişleri Bakaıu yUr~ür.'
QII/21l913

CUMHURBAŞKANı
C. SUN AY

B&§bakan
,.. MEUN

İçlşrerl Bakanı
",KUB.4..T

-9-
MlUI Efitım Bak&niıltndan :

CUMHURBAŞKANı
C. SUN.4..Y

Başbakan
F. MELEN

MlllI Eltltlm Bakanı
Prof. S. DZBEK

Karar Sayısı: 11923
1 - Istanbul !ktisadi ve Tlcaı1 İllmler Akademisi !şletme !ktisadi

Kürsüsünde açık bulunan UOO Urn aylıldı ProfesörlUg-e 7334 sayılı Ka-
nunun11 ve 19 uncu maddelerı gereg-Ince, AI<ademl Profesörler Kurulunca
seçilen aynı Kürsü Doçentl Dr. Ali Sait Yüksel'In almakta oldulU \)50
lira maaşla atanması uygun görülmü§tUr.

2 - Bu 3<ararl MUlI F.itjtlm 'Bal<a"" ~'ürütür.
11/3/1\)73

CUMHURBAŞ~7I
C. SUN.4..Y

Başbakan
P. MELEN

Mıllı Eg-llIm Bakanı

Prof. S. OZBEK

Karar Scyısı: 11924
1 - Istanbul tlttlsadl ve Ticari ttımler Akademisi Maliye Kürsü-

.ünde açık bulunan 1500 lira aylıldı protC8örlUg-o 7334 sayılı Kanunun
11 ve 19 uncu maddolerl gereltınce. Altademi Profesörler Kurulunca se-
çilen aynı KUrsü Doçent! Dr. Sıı.llh Şanver'In aim&kta oldllgon 1250 lira.
maaşla atanması uygım görülmüştür.

:& - Bu kararı Milli Egıllm Bakana yilrtltUr.
6/3/1973

CUMHURBAŞKANı
C. SUN AY

Başbaltan
P. MELEN

Mıllı Egitim Bakanı
Prof. S. OZBliIK

ırarar Sa~: 11929
1- Hacettepe Universitesi. Sosyai ve İdaı1 Bııımler Fakültesinde

açık bulunan 1250 lira aylıklı Tarih Dersi ProfesörlUg-üne. Fakülte Prof....
.örler Kurulu tarıı.Iından seçilen ve seçim! Oniversite Senatosunca uygun
görülen, aynı Fakülte Tarih Dersl Doçentl Dr. Nejat aöyUnç 4936 sayılı
Kanunun, 115 sayılı Kanunla değişik 26 ncı ına.ddeııl gereg-ince, aim&kta.
oldugon 1250 lira aylııda atanmıştır.

2 - Bu karan Mmı Ei'1tim Bakanı yUrütü..
7/3/1913

CUMHURBAŞKANı
C.SUNAY

Başbal<an
,.. MELEN

Milli Eg-Itlm Bakanı
Prof. S. OZBEK

Karar Sa~: 11930 ,

1 - Ankara Universitesi, Tıp Fakültesi, aög-us Cerralı1s1 KILr-
süsündekı Universite ProfesörlUrrüne, 4936 sayılı Kanunun, 115 sayılı Ka.- .'
nunla deg-!şlk' 24 üncü maddcsl gere~lnce, l<adroya bag-lı olnı&k81zuı ve
ayhg-tnı Doçentll1< I<adrosundan almak üzere, Fal,ülte Profesörler Ku-
rulu t&rıı.Iından seçilen ve seçımı Universite Senatosunca uygun görUlen
aynı Kürsü Doçentl D". Mehmet Vedat !çöz, bu Kanunun 26 ncı !11ıı.ddesl
gereg-tnce atanml§tır.

2 - Bu kararı Milli Eg-1t1m 'Bakana yUrütür.
1/3/1913

Bllfbakan
P. MELEN

CUMHURBAŞKANı. ~.,,"
C. SUNAy;; :;ı::ı.i!Mıııı Egitim Bakanı

Prof. S. DZBEK
..". ~\- ''!'':

"
,

"i



Karıır SlıyıM: 11941 .

1 - Açık bulunan 3 Uncu derece kadrolu İ.çl Satlıjtl Genel MUdUr
Yardımcılı~ına. Esnaf ve Sanatkarlar ve Dıger Bqımsız Çalıtanlar S08yal
Sıgortalar Kunımu Uzmanı Kenan Avp.r'ın 657 llayıb Kanunun 2 sayılı
Kanun HUkmUndekl Kararname Ile degişik 68 inci maddesinin ~Uncu ve
dördUncU benelleri gere~ce naklen ve' terflan &tanınuı uygun görü1-

Karar BayıM: 11991 mUştUr."
.

1 - MUnlıal bulunan UçUncU derece 'kadrolu Bakanlık Saglık İş- 2 - Bu kararı Çalıı.ıma Ba1canl ytlrlltür.
::"ten Genel-MUdUr;'Yardımctll!lna~.:altınclder~e :kadrOO~'~~.~!..::~.~,Feee-.~_..~..~.::: -::~---;::,":;0,'I/~(~ııl~",,",' .: :._.~:.,' .'. , ',. .
:::,,~::mrincl:...Jtıı.clemeSlnden. .maaş-&1an 'AJı.kara nı- Satlik.::v.e_E!IISYal"-y-ııtr'f. ~-::::::-"~ :::i.ı..Ü."!t'iI::-;;' '~'. ,,_,\,~,-"zr:~ır.{IJKANı"=~'

dmı MUdUr Muavin! Dr. NIIUfer (özışık) ünver'1n 657 8&)'lıKanunun:, . ,.:." ,tı ; ,.j",. .
'.

. ,lu,.(;O>'. eO
"TP' 'C.'SUNAr'" ".

2 sayılı .Kanun HUkmUnde Kararname Ile .degışlk 63 inci maddesinin ,
.' Başbakan.'. '';:.''~'' ,Çıı:11f111a Bakam .. :;,' .

üç 'V8 dördl1ncU bentlert gereg1nıce naklen ve terfian. 11'. M.ELEN .L 8.. UZUNBB

Karar BayıM : 11931

'1 - Istanbul üniversitesi, EdebIyat FakUltesl, Arl,eoloji KUrsUsUn-
deki üniversite ProfesörlUgUne, 4936 sayılı Kanunun, 116 sayılı Kanunla

detl,lk 24 Uncu maddesı gereg-Ince. kadroya batlı olmaksızın ve aylıgo,"ı
Doçentllk kadrosundan almak Uzere. Fakülte Profesörler Kunılu tara-
fından seçilen ve seçımı üniversite Senatosunca uygun görUlen aynı KUrsU
Doçent! Dr. Aı.ıkıelll Altarea. bu Kanunun 26 ncı maddesı gereg-Ince atan-
IDlfbr.

2 - Bu kararı MIlU, EıLtim Bak:uıı yUrIltUr.
7/3/1973

CUMHURBAŞKANI
C. BUNAY

Başbakan
F. MELEN

Mıllı ERitim Bakanı
Prof. B. OZBBK.

Karar Bıoyısı: 11931

1 - Istanbul üniversitesi, Tıp FakUltesi. II. Cerrahi KUrsüsUndekl
ü:ııiversUe Profesör.,jUg-ıme. 4936.sayılı Kanunun. n~ sayılı Kaounla degi-.
şJ.k 24 Uncu maddesı geregince. kadroya bag-lı olmaksızın ve aylıgı.nı

Doçentlrkkadrosundan almak Uzere. FakUlte Profesörler Kunılu tara-
fmdan seçıllen ve seçımı üniY'erslte Senatosunca uygun görülen aynı
'KUrsU Docentl Dr. Saman Belgel'den. bu Kanunun 2ı6 ncı maddesı gere-
#Ince atanmı,tır.

2 - Bu kararı Mıllı Eg-ıtlm 'Bnknnı yUrUtUr.
7/3/1973

CUMHURBAŞKANI
C. SUNAY

Ba.ı,bakan
F.MELEN

MiLLi Ej!'ttlm Bakanı
Prof. B. OZBElC

Karar SayıM: 11976

:1 - Ege ümversltnl. Tıp FaItmteslnde açık bulunan 1100 lira
aylıklı, Gög-Us Hastalıklan KUrsüsündeki ProfesörlUg-e. FakUlte Profe-
IlÖrler Kurulu tarafmdan seçilen ve seçımı üniversite Senatosunca uy-
gun görülen, aynı Fa.kUlte GölUs Hastahkları KürsüsUnde Doçent Dr.
İhsan Bılgıç. 4936 sayılı Kanununı t1G Ilayılı ~{anun:la dc/ı'işlk 26 ncı
maddea1 gerefince, almakta oldug-u 1500 Ura ı-ylıkla atanmışlıl'.

2 - Bu karan MIill Egitim Baltanı yUrUtUr.
17/3/1973

CUMHURBAŞKANI
C. BUNAY

Başbakan
F. MELEN

Mıllı E!!,ltlm Bakanı
Prof. B. OZBEK

Karar Saym : 11977

1 - Ege üniversitesi, Tıp FakUltesinde nçı,k bulunan '1100 lira
aylıklı, Gastroen'terolojl KUrsüsUndekl ProfesörlUg-e. FakUlte Profe~ör-
,-- Kurulu tarafından seçilen ve seçımı üniversite Senatosunca uygun

Ulen, aynı FskUlte Gastroenterolojl KUrsüsünde Doçent Dr. Avni
Alttug, 4936 sayılı. Kanunun 1'105 sayılı Kanunla deg1şik 26 ncı maddesi

&'Bregince, almakta oldug-u 1250 ,,",' ıı.ybkla OItanml,tır.

~ - Bu kararı Ml111 Egıtir.. ,&LU yUrIltUr.

17/3/1973
CUMHURBAŞKANI

C. SUNAY
Başbakıuı

F.MELEN
:MllII Egltlan Ba:kem

Prof. B. OZBSK

-.-
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanlıtından :

'. .",.11: ....

-10-
,

.'
"

r ..

!MUnbal bulunan dördUncU derece 'kadrolu 'Sakarya nı 'Slitlık 'Ve
Sosyal Yardım MUdUrlUlUne 'beşinci derece .kadroda ikıncı derecenin
birinci kademesinden maaş alan aynı 11 Batlık ve Sosyal Yardun MU-
dUr Muavini Dr. Mua.mıner GUne"'l!) almakta oldug-u Ikıncı derecenin
bIrinci Itademeslnden maaş Ödenmek Üzere mııklen ve terfian,

MUnhnl bulunan UçUncU derece kadrolu 'Bakanlık Sag-Iık ı,leri
Genel MUdUr Yardımcılıtma beflncı derece kadroda UçUncu derecenin bl.
rlnci kada,mesindeıı maaş alan Bakanlık Ana ve Çocuk Saglıtı MUdllr.
.JUltU MUdUr Yardımcısı Dr. Mustafa ŞUkUrog-lu'nwı almakta oldujtU
UçUncU derecenin birinci kademesinden ıııaao ödeıımek Uzere naklen ve
terflan.

MUnhal bulunan ÜçÜncU derece' kadrolu !B8.kanlık ÖzlUk ttIeri ve
MuamelAl Genel MUdUr Yardımcılıtına altmcı derece kadrods' be,incl
derecenin 'birin~1 1cademeslnden. maaş alan Baltanlık ZaU,leri ve Mu&-
mel/it Genel MUdUrlU1U ısıcil Şıtbesl MUdUrü HU8eyln Tannyakul'un &57
sayılı Kanunun 2 sayılı Kaoun HUkımUnde ,Kararname Ile degitJk68 incl
made~tnln Uç ve dörd,UncU bemıeri geretice naklen ve terfian,

.Atanmalan uygun görütmUştUr. .

2 - Bu kararı :Saflıok ve Sosyal Yardım iBakanı yUrIltUr.'
19/3/19730

CUMHURBAŞKANI
C. BUNAY

,...B8ı\lbalkan
F. M.ELEN

'Sat. ve Sos. Yar. BaIkanı
Dr. K. DEMIB

--
Tıcaret Bakanh/t1ndan :'

Karııı' Bııy18': 11948.
1 - Açık bulunan İhracat Genoel MUdilrlU1U 4 UncU Derece Kadro

aylıklı 1 ıncı Derece MUşavlrllgimı,': 'AıılaşmalarOeııel MÜdUrIUtU'
Uncil Derece Kadro ayhkh 1 Inci Derece MUşaviri Erol .Altıparmak'm
almakta oldug-u ayhkla ve 657 sayı h Kanunun 2 sayıb Kanun HIJ.kınUnde
Kararhame Ile degişik 76 nC1' maddesi geregince nalden, .

2 - Açık bulunan Te~k ve U.ygulama Genel. MUdUr1Ug11 3 UncU
Derece Kadro aylrklı Genel .MUdUr Yardımcıhtm&.. 8 incı Derece Kadro
aylıklı Ba:kanhk 5 Inci Derece MUfettlşllginde,/! inci Derecenin 3 UncU
Kademe. ayhlbm almak,ta olan tbsan Uzer'In, '.

,AÇık bulunan Teşvık ve Uygulama Genel 'MUdUrlUjtU 4 Üncl1 Derece
Kadro aylıklı 1 Inci Derece. MUşsvirllgine. t~alA.t. Genel .MUdUrlUlU 8
Inc! Derece Kadro aylıkb 2 nCı Derece RaPDi'U!HujtUnde 8 Iııcl Derecerıııln.'
2 ncı Kademe ..ylıg,nı al'maltta olan': şakır Sayan'nUl,

Erol Altıparmak'tan açılacak: olan "Anhl.fmalar Genel 'UUdUrIUIU
4 UncU derece Kadro ayhkb 1 inci Derece MU,avirllgine aynı yer fi Inci
Derece Kadro aylıklı 2 nci Derece . RaportörlUjtUnde 8 inci Derecenin
2 nci Kademe aylılbm almakta olan Erdo!!'an Uluta,'ın.

657 sayılı Kanunun 2 sayılı 'Kanun hükmUnde Kararname Ue
deg-işlk 68 Inci maddesinin Uç ve dördUncU 'bentleri geretince. atandık-
ları kadronun 1 Inci kademe ayhgı Ile terfian,

Atanımalan uygun gijrU1mÜştUr.
3 - Bu :karan Tıcaret Bakanı yUri1tUr.

713/1973

~an
F.MELEN

CUMHURBAŞKANI
C. SUN AY

Tıcaret 'Balauu
N. TALO

__o
Çalı,ma Bakanlttmdan :
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