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SivU Havacılığın Güvenl1~e KarŞı Kanun Dışı Eylemlerin
Önlenmesine ilişkin Sözleşme ...,

Bu SÖZLeŞme78 taraf. olan devletlar

SIvil havacılıRın g\1venllllrie karşı kanun dışı eylemlertn can ve mal

emniyetini tehllkeye dl1şl1rdtıal1nÜ. hava servislerinin 1.şlet1lmesln1 c1ddl
şek11de etldledljl1ni ve d\lııya ulustannm sivil havacılıgın g\1venl\jl1ne
olan g\1vences1n1 sarstıaım:

Bu gıbı eylemlerin clddl bir endlşe konusu oldutuna:

Bu gıbı eylemlerin önlenmesi amacıyle suçluların cezalandınlm...
II. icin uygun tedbirlerin alınmasına Ivedll1k1e gerek oldugunu. dl1şl1ne-
rek aşsit1dak1 hususlarda ."'.p',IRPdır:

. KADDII 1
. .,

-'
. ,-

i - RertıaIı81 bir. şehı8. kanıma a1lcn ve kasıtlı olarak: .
a). Ucu, haUndeld bir uçakta bulunan bir şahsa karşı uçaRın em-

niyetini tehUke7e dl1şt1rmesl muhtemel bir ş1ddet hareketinde bulunur-

sa: V8)'8..
b) Servlsteld bir uçait1 tahrip eder ven böyle bır uçait1 uçıuııa..

yacak hale getirecek şek11de yen ucuŞ halinde emıı\yetlni tebııkeye dU-
şt1rmesi muhtemel bir hasara ujlratlrsa; veya,

c) Servlsteld bir uçap, bu uçait1 tahrip etmesi muhtemelolan
veya onu ucamayacak bale getirecek veya uçuş baıınde emniyetını teb-
Ukeyo dtlşl1rmes1 muhtemelolacak şekllde hasara Uiratabllecek bir ct-
iıu v~ maddeyi, herlW1l1 bir şeldlde koyar Veya koydurtursa; veya,

Conventian
For The Suppression Of Unlawful Acts

Against The Safety Of ClvU Avlanon
The States Partles To ThIS Conventlon:
OONSIDERING that unlawtul ııcts against jjıe safety ot clvil aVi-

atlon Jeopardlze the safety of persons and propany. ser10usly atfect
tha operation of &ir servlces, and underm\ne t.Iıe conl1deııce at the pe.
oples ot the world In tbe safety ot clvll avlatlon;

OONSIDERING that t.iıe occureııce of suclı acta is a matter ot
greve conoem;

CONSIDERING that, for the purpose of deterring such acts. there.
is an urııeııt need to provlde approprlate measures tar punlsbmeııt ot
oUenders;

Have Agreed aa Follow:

ARTlCLE i
1. An7 person commlts an oUence J:f he uniawtully and !ntent1o-

nally: .

(a) performsan act of vlolence agetnst a person on board azi
a1rcra!t in fl\gIıt J:f that act is Ukely to endanger .jjıe safety ot that

. al.rcraft: or
(b) destroys an a1rcra!t in service or causes damaae to such

an a1rcratt whlch renders lt Incapable of fl\gIıt or w1W:lı is J\ke.Iy to en.
danger Its safety in fl\gIıt; or

(c) placas or causes to be placed on an a1rcratt tn servfce. by
any means whatsoever. a devlce or substance wblclı is Ukel7 to deIIt-
ray that mcratt, or to cause damage to lt whlch renders lt Incapalıls
of mKht, or to cause daınııie to lt wlılch Js l1kely to eııdaDıOr JtıI ..
tety in t1!ırht; or" .

''':'.':
.

"
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d) Hava seyrllsefer kOlaylıklarını tnhrlp edor veya hasara uiıra-
tır veya bunların lşletllmeslne müdahnle ederse ve bu fllllerdeo biri
uçuş hal10deki uçagın emniyetini tehlikeye düşürebllecek mahiyette
188; ve1'8

,
e) Yanlış oldugunu bildlitl bilgiler vermek suretiyle uçuş hal1o-

daki bır uçalın emniyetini tehlikeye düşürürse, suç Işlemiş olur.
2 - Keza, bır şahı8:
a) Bu maddenın i ıncı paragrafında belirtilen suçlardan herhangi

blr1n1lşlemeye teşebblla ederse; veya,
b) Bu suçlardan herhangi birini Işleyen ve1'8 Işlemeye teşebblla

, ~an şııbsuı suç ortatı 188, suç işlemiş olur.

MADDE 2

Bu SlIzIeşmenln amaçlan bakımından:,
, a)Blr uçak. bindirme ve yüklemeyi takiben bUtün dış kapılarının.

kııpatıldıtı andan, indirme ve boşaltma ıçın bu kapılardan herhangi biri-
nin açıldıtı ana kadar uçuş halinde kabul edılır; mecburi Iniş halinde,
78tk1i1 makamlar uçatın ve uçaktaki şahısların ve eşyanın sorumlulu-
luııu yükleninceye kadar uçuş devam ediyor kabul edilecektir;

, b) Bır uçak, beijrU bır uçuş ıçın yer personeli veya mUretteba!;
tarafından uçuş önceSi hazırlıklara 'başlanılması Ile inişten sonraki yir-
midört saat ıçerısınde semste kabul edılır; her halde, serviste bulun-
dugu süre. bu maddenın (a) fıkrasında belirtilmiş olan. uçatın uçuş ıııı..
1Jııde bulundugu tUm sUreyi kapsayacaktır.

MADDE 3

Her Akıt Devlet, 1 inci maddede beUrtllen suçlan; aitır cezalarla
, cezalandırı1acak suçlar haUoe getirmeyi taahhüt eder.

'

MADDE 4

'1 - Bu Sözleşme askeri maksatlar Ue, gUmrÜk ve polis hizmetle-
rinde kullanılan uçaklara uygulanmayacaktır.

2 - 1 inci maddenın i inci paragrnfının (a), (b), (c) ve (e) fıkra-
,

lannda öngörWen durumlarda; uçatın yurt ıcı veya uluslararası bır se-
fer yapmakta olmasına bakılmaksızın, bu SÖzlf!Şme ancak:

'a) Uçetın!llll veya programlanmış Iniş veya kalkış noktası, uça-
im tescil edildiII Devletin wkes1 dışında 188; veya,

"
b) Suç, uçalın tescil edildiII Devletten başkıı bır Devletin ÜLke-

sinde Işlenmişse, uygulanacaktır.

3 - Bu Sözleşme, bu maddenın 2 ncı paragrafı hUltUmlerl saklı
kalmak şartıyle, i inci maddenın 1 inci paragrafınıo (a), (b), (c) ve (e)
fıkralarında öngörWen durumlarda, suçlu veya sanıtın uçalın tescil edll-
dili Devletten başka bır Devletin ülkesinde bulunması hal10de da uy.
ııu1anacaktır.

4 - 9 uncu maddeda sözkonusu edılen Devletler bakımından ve
1 ınci maddenın i inci paragrafmm (a), (bl, (c) ve (e) fıkralannda be-
lirtilen durumlarda, bu maddenın 2 ncı paragrafının (a) fıkrasında Işa-
ret edılen noktalar aynı Devlet ülkesi ıçınde bulunursa, bu Devletin 9
uncu maddede belırtılen' Devletlerden biri olması halinde" suç o Dev-
letten başka bir Devletin ülkesinde lşlenmedlkçe veya suçlu sanık o
Devletten başka bır Devletin ülkesinde ele geçlrllmedlkçe, bu Sözleşme
uYgulanmayacaktır.

- 1 ıncı maddenın 1 ıncı paragrafınm (d) fıkrasında öngörülen
duru arda. bu Sözleşme, ancak hava seyrllseterlnde kullanılıyorsa uY-
gulanacaktır.

6 - Bu maddenın 2, 3, 4 ve 5 inci para.gratlannm hUltt1mlerl, 1
inci maddenın 2 ncı paragrafında öngtlrWen durumlarda da uygulana-
caktır.

'

MADDE 5

1 - Her Akıt Devlet, suçlar Uzerlnde. aşai!ıdaki hallerde kendı
yargı 78tk1s1nl tesis etmek için gereken tedbırlerı alacaktır:

a) Suç, o Devletin topraklannda Işlendlllnda;

b) Suç. o Devlette tescU edI1m1Ş bır uçaita karşı veya uçeıın JçIn-
de !flendlllnde;

o) İçınde suçun Işlendlll uçak, sanık halA Içindeyken kendı Ulke-
sine indilında:

~ _ Suç,ııSU-Işrerl veya. böyle bır Işyeri olmadılı .~ktlIrtle;:'t1e--;:.
VamJı lkametgıUu o Devletin ülkesinde bulunan bır kıracıya mürette-'"
batsız olarak klralaıımış bır uçala karşı veya uçatın içinde 1şlendWnde.

(d) destroys or damages' air navlgation . !acIlltles or Interteres
wlth thelr operation. it BOY such acc ls likely to endanger the satetı
ot alrcraft 10 filght; or

'
,

(el Commun1cates information wblch he know8 ,to be false, t'Jıe.
reby andangerlng the satet)' of an alrcraft in !lI&ht,

2. Any person aiso comm1tta an oUence it be:
(a) attempts to commlt BOY of the oUances ~t1oned in parag-

rapb 1 of this Article; or
(b) is an accompl1ce of aporsen who com.m1ta or attempta to

commit BOY such oUence.

.ARTlCLE :i

For the purposes of this Convantlan;
(a) an alrcratt is consldered to be in ıught at BOY tipıe from

the moment when all ita 8XtemaJ doors are closed foUowing embar-
katlon untll the moment When any such door is oponed for dlsembar-
katlon; in the case of a forced !anding. the !light sba11 be deemed to
continue untll the competent authorltles take over the respons1bl11t)'
for the a1rcraft and for persens and propertr on board;

(b) an alrcratt is consldered to be in service from the begin.
ning of the prefilght preparatlon ot the alrcratt b,. II'OWId perselmel

.or by the crew for a spec1!lc !IiiW.t, unW tw9Dt)' - four houııi af ter BOY
landing; the period of services sba11, in BOY event, extend for the ent1r9
period during whlch the alrcratt ıs 10 !lI&ht as de!ined in parqraph
(a) of this ArtICJa.

'

.ARTICLE 3

Each Conbractlng State undertakee to make the oUeıııces mentio-
ned in Article 1 punlshabJe by severe pena1t1e8.

.ARTlCLE 4
1. ThIS CODventlon SbaU not apply to aircraft used in mI11bu7,

customs or poUce serv1ces.
'2. in the cases contemplated in subparııgrapbs' (a), (b), (c) and

(e) of paragraph 1 of Art1cJe I, this Convantian sba11 appl,., 1rrespec.
tlve of whether the alrcratt is 911iaged in aıı international or domestic
filgbt, only lt:

(a i the place of take -oU or landing, actual or Intended, ot the
alrcraft is sltuated outs1de the terrlto~ ot the Stata o! reıılscration of
that aircratt; or

(b) the oUence is commltled in the terrltor;v of a Stat8 other
than the State of reıılstrat10n of the alrcraft.

3. Notwithstandlng paragrapb 2 of this Art1cJe, in the cases can-
templated in subparagraphs (a), (b)" (c) and (e) o! paragraph ,lot'
Art1cle 1. this Convention SbaU aiso apply' it the oUendar or the alle-
ged ottender is found in the terrltor;v of a Stata other than the Stata
of registratlon of the alrcraft.

4. With respeec to the' States mentioned in Article 9 and in the
cııses mentloned in subparagraphs (a), (b), (c) and (e) o! paragrapb
1 oi Artlclo l, this Convention shail" not apply it the p1aces merred
to in subparagraph (a) of paragraph 2 of this Article are s1tuated wıt.-
bın the terrltory of the same State where that State is one o! those
referred to in Artlcle 9, unJess t1ıe oUence is comm1tted or the otten-
der or alleged otfender is found in the. terrlto17 of a State other than
that State.

5. In the cases contemplaled in subparagrapb (d) of paragrapb
1 o! Artlcle l, this CODventlon shail appl,. only if the air navlgat10n
facillties are used in international aIr',navlgation.

6. The provislona of paragraphs 2, 3, . and 5 o! this Art1CJe SbaU
aiso apply in the cases contempiated Inparllif&ph ~ o! .ArtICLe 1.

ıAR'nCLE ii

1. Each Contraetlng St&te Sba1l. take such measures as ma,. be
necessary to establish ita Jur1sdIctlan. over the oUeııces in the folla-

WIng cases:
(a) wben the oUence is comm1tted in the WrrItor;v o! that

State;
(b) when the oUence is commltted ap.Inst or on board BD

alrcratt reglstered in that State;,
(c) when the alrcratt on board wbJch the' oUence ls comm1tted

lands in its terrlto17 wlth the' allecad ,oUandar st1l1 an board:
(d) when the oUence is commltted ap.Inst or on board an

,alrcratt, leased wlthoU~~ a ~ee "Wh?..Jıas DILI
.
,prlncıpa1~ot-

'business or, ı:rthe lessee ııiiS'nö-- iıUCh-p!iCe-oı--'bWilness, his per--
manent residence, in that State. " ' '"

,
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Z - Her !kit Devlet, aynı şeklide, sıımk.1cendiülkesind!, bulundulU.
<:--:~ve -onü"Dli;,n&dde:iiin-i 1nCi~~Bmıınaa---sö1;konüs.u_edUen DeVletlenım...

--ıierhaiıgi birine 8 Inci madde uyannca iade etmediRi takdirde 1 inci
maddenin 1 Inci paragrafının (a), (b) ve (c) bentlerinde ve o suçlarla
ilgil1 oldulU ölçüde, 1 Inci maddenın 2 nci paragrafında bel1rtilen suç.
lar üzerinde kendi yargı yetkisin! tesis etmek için gereken tedbirleri
alacaktır.

3 - Bu Sözleşme, ın1IU hukuka göre kullanılan herhangi bir cezai
yargı yetldsin! berteraf etmera.

.'
WDDE 6

1 - Şartların kendisini yetktU kıldııma kani olduktan sonra, suç.
lunun veya sanıtın ülkesinde bulundulU herhangi bir !kit Devlet onu
gözaltına alacak veya muhafazasını sajtlayacak dijter tedbirleri alacak.
tır. Gözaltına alma ve d!jter tedbırler o devletin hukuku uyannca ola-
cak fakat ancak, ceza yargılaması veya !ade işlemlerinin başlatılmasım
mümkün kılmak ıçın gerekil süre boyunca devam edebilecektir.

2 - Bu devlet, derhal olayın hazırlık soruşturmasını yapacaktır.
3 - Bu maddenın 1 Inci paragrafı' uyannca Közalt1na alınan bir

şahsa, vatandaşı oldulU devletin en yakın yetldl1 temsilcisi ile derhal
irtibat kurmasında yardımcı olunacaktır;

4 - Bır Devlet, bu madde uyannca, bır şahsı gözaltına alınca,

5 - Maddenin 1 Inci paragrafında belirtUen devletlere, gözaltına
alınan şahsın vatandaşı oldultu devlete ve gerekli görüyOrsii, diRer il-
gili devletlere, şahsın gözaltına alındıtını ve gözaltına alınmasım gerek-
tiren şartları derhal bildirecektir. Bu maddenin 2 ncı paragrafında ön-
görülen hazırlık soruşturmasım yapan Devlet, soruşturma sonuçlannı
anılan devletlere derhal bildirecek ve yargı yet'k!sinl kullanmak niye-
tinde olup olmadıRını belirtecektir.

WDDE 7
SanıRın, ülkesinde y8kalandıRı !kit Devlet, eRer. onu iade etmezse,

herhangi bir istisna tanımadan ve suç kendi ülkesinde işlenmiş olsun
veya olmasın, olayı ceza kovuşturması yapılması maksadıyle yetkiU
makamlarına Intikal ettirmek zorunda olacaktır. Bu makamlar karar-
lannı. . o devletin hukukuna göre ciddi nltel1kteld herhangi bir adi suç
Için öngörülen usuller uyarınca vereceklerdir.

WDDE 8

1 - Bu suçlar, !kit Devletler arasında mevcut herhangi bir suçlu.
lann iadesi antlaşınasında 1a.dey1 gerektiren suçlar arasında yer almış
.-idolunacaktır. Aktt Devletler, aralarında akdolunacak suçluların iadesi

ıusundald her antlaşmada, bu suçlan, iadeyl gerektiren suçlar ola..
rak dahil etmeyi taahhüt ederler.

2 - Suçlunun iadesin! bir antlaşmanın mevcut olması şartına baR-
layan bir Aldt Devlet, aralannda suçIulann iadesi antlaşmıısı bulıınma-
yan diRer bir !kit Devletten, suçlunun iadesi için bır talep I!lırsa, bu
suçlar bakımından, bu sözIeşnıey! suçlunun iadesi ıçın hukuk1'"blr .da-
yanak kabul edip etmemekte serbesttir. Suçlunun !adesı talep te bulu-
nulan devletin hukukunda belirtilen diRer şartlara ba(tlı olacaktır.

3 - Suçlunun !adesini bir antlaşmamn mevcut olması şartına.
baRlamayan Akıt Devletler bu suçIııırı, talepte bulunulan devletin huku.
kunda. belirtilen şartlara. bajtlı olarak kendi a.raJa.nnda. iadey! gerektiren
suçlar olarak kabul edecekierdir.

4 - Aldt Devletler arasında suçluların iadesi bakınundan, bu suç-
lann her biri, sadece vaka buldultu yerde dejtll, aynı zamanda. 5 incI
maddenin 1 Inci paragrafının (b), (c) ve (d) fıkralarına göre yargı yet;..
k1s1n1tesis etmesi gereken devletlerin ülkelerinde de Işlenmiş gibi işlem
görecektir. .

'.

WDDE 9
MUşterek hava taşıma işletınelerl veya uluslara.rası işletme teşek.

külleri tesis eden ve müşterek veya uluslararası teselle tabı uçakiar iş-
leten Aldt Devletler, her uçak için yargı yetkisini kullanacak ve bu SÖZ.
leşme bakımından tasc11 edilen devlet sıfatını taşıyacak devleti. usulüne
llYıtun olarak, aralannda tayın edecekler ve bu tallnden Uluslararası

. Sivil Havacılık TaşkliAtını haberdar edecekler ve anılan teşkilAt da. key-
fiyeti bu Sözleşmeye taraf olan bütün devletlere duyuracaktır.

. WDDE 10
1 - !kit Devletler,I. maddede belirtIlen suolann işlenmesini ön-

lemek amacıyl&, uluslararası ve mıllı hukuka Köre her türlU tedbir ol-
maya çalışacısıdardır.

Sahife : 3

2. Each..Qontraetlng State shall 1!kew!se take such mea.sw-as as .".may. be.ııeCessary--to establlsh its jurisd1ction over the.ofie11i:esmeıı'-'
tloned In Artıele i, paragraph 1 (a), (b) ıuıd (c), and in Artıele I,
parograph 2, In so for as that paragroph relates to those offences, In
the case where the aIlegad offender Is present In its territory and it
does not extradlte him pursuant to Artıele 8 to any of the States men-
tloned in paragraph i of this Article.

3. ThIS Convention does not exclude any cr1m1nal jur1sdiction
exercised in accordance wl);h national law.

ARTlCLE &
1. Upon being satlsfied that the circumstances so warrent, any

Contracting State in the terrltory of whiCh the offender or the alIeged
offender Is present, sl1aIl take him Into eastody or take other measu.
rJ!S to ensure his presence. The custody and other measures shall be as
provlded In the law of that Stato but may only be contlnued for such
time as is necessary to eneble any crimlnal or extradition proceedlngs
to be Instituted.

2. SuCh State shoIl !mmedlately ınake a pre1!mlnary enqwry lnto
the facts.

3. Any person in custody pursuant to para;graph 1 of tIı!S Article
slıall be assisted in commun1catlng immedlately with tne nea.rest app-
ropr1a.te representative of the State of w'hlch he is a national.

4. Whena State, pursuant to this Article, has taken a. person Into
custody, it ahalI !mmedlately not!fy the States mentloned in Artıele S,
paragraph I, the State of nat!onallty of the deta1ned person and, if
lt considers it advlsable, any other Interested States of the fact that
such person is in custody and of the c1rcumstancas w'h1cb warrant his
detentlon. The State whlch maltes the preliın1nary enqwry canternpla.
ted in para;graph 2 of tIı!S ArtIcle shall promply report its flndlngs to
the said States and ahalı Indicate whether it Intends to exerc1se jur1s-
dIct1on.

.ARTICLE 7
The Cont.rııcting St.ate in the territory ot" whlch the aIleged offeıı.

der is found shall, if it does not extradite him, be ob1!ged, wltbout ex-
ception whatsoever and whetner or not the offence was commltted In
Its territory, to submlt the cııse to Its competent authorlties for the
purpose of prosecutlon. Those authoritles shall talee t1ıeir decision in
the same manner as in the ca.se of any ordlnary offence of a serious
nature under the law of that State. .

ARTICIJE 8
1. The offences shall be deemed to be Included as extraditable of.

fences in any extrad1t!on treaty exlsting between Contracting States.
The Contraeting States undertake to include the omınces as extraditable
offenees in every extradition treaty to be concluded between them.

2. if a. Contraetlng 5tııte whlch makes extradition condttlonal AD
the exlstence of a treaty receives a request for extraditinn form anather
Contracting State wlth whlch it has no extrad1tion treaty, it may at its
optlon consider this Conventlan as the legaIbas!s for extradltlon in res.
pect of the offences. Extrad1tion shall be subject to the other condltions
provided by the law of the requested State

. 3. Contraetlnı States which do not make ext,aditlon condtt!onal
on the exlstence of a. treaty sba.ll recognIze the offences as extradItable

offences between themselvas subjeeL to Uıe conditlons prrnded by the
law of the requested Stııte.

4. Each of the offences ahııll 1>etrcııted. for the purpose of extra-
ditlon between Contractıng St.ates, as if it had been comın1tted not only
in the piace in whlch it occurred but alsa in the territortes of the States
required to establish their jur1sdlctlon in accordance with ArtIcle5, para..
graph 1 (b), (c) and (d).

.ARTICLE 9 .

'i1he Contraeting States whlC'h estab1!slı jolnt a1r transport operating
organ!sations or Internatlonai operating agencles, w'h1ch operate a1rcraft
whlch are subject to Jolnt or International reg1stration shall, by approp-
r1a.te means, deslgnate for eııch aireraft the State among them whlcb
sba.1I exereise the Jurisdiction and have the attributes of the 5tate of
registration for the purpose of this Conventlon and SLıaI1 gtve notice
thereof to the Intl!rnatlonal Ctvu Aviation Organisatian whlolı ShaU
commun1cate the notice to all States Partles to this Conveııtton.

ıABTICLE 10

1. Contraeting States shall, in accordanca with internatIonal and
natlonai law, endeıwour to take all prnetlcable measures for the purpoqe
of preventing the offenees mentloned in Artıele ı. .,, ~
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AaTICLE 11

1. Contractlng States shall aUord one aııother the ıreatest mensu.
re ol ass!stance Jn oonnection wlth Cr1mJnaL proceedJncs brought Jn res-
pect ol the offences. The law. ol the State requested shall applY Jn all
esses. ..

2. The provJs:lons ol paragraph 1 ol thIa Art1cle shal1 not affect
obUgations under an)' other treaı" 'bilateral or multilateral, which Lo'
vems or w1ll govem, Jn whole or Jn part, mutual a.ss1stance in crimln!ll
ınatters. '

,

,.&:aTICLE 012
Any Contraeting State having reason tO belleve that one of the

ollences mentioned in Article 11'will be commltted shal1, in 8CCOrdance
wLth its national law, LUmLSh an)' relevant information in its poııııession
to those States whiclı it belleves would ibe States mentinnod in Art1cle
5, paragraph 1.

.&:aTICLE 13
Each Contraeting State shal1 in &ccordance with its national law

report to the Council of International Clv11 Avlation Organization as
prompt1'J., as possible an)' releva.nt information in. ita possess1on concer-
ııJng :

(a) The C:1rCUDiStanCeSof the offence:
(.b) The action taken pursuant to Art1cle LO, paragraph 2;
(c) The measures taken Jn relatian to the offender or the allegad

olfender and, in part1cular, the results of an)' extrad1tion proceedings or
other ıegaı proceed.lııp.

A.RTICLE 14. .
. .1. AnY d1spute lbetween two' or more Contıracting States concor.

ning the interpretation or appl1cation of, thia Conventian which cannot
be settled through negotiation, sha11, at the request of one of them, be
submitted to arbitration. U wltlıin six mantııs from the date of the re-
quest for arbitration the Parties are unab1e to agree on the organization
of the arbitration, anyone of those Paırtiee may refer the d1spute to the
International Court ol ]ustice by request in canlormiı, with the Statute
of the Court.

2. Each State may at the time of s!gnature or ratif1catlon of this
Convention or access10n thereto, declare that it does not cons1rler itself
bound by the preceding paragrapb. The other Contraeting States sball
not bebound 'by the preceding pıııragraph with respect to an)' Contrac.
ting State having mad. such a reservation.

3. An7 Contracting State having made a reservation in accordance
wlth the preCeding paragraph ma:y at an)' tima withdraw thia reservati.
~n by not1l1cation to. the Depos1tary GovenımeııtB.

MADDE 15 .&:aTICLE IS

1 _ Bu Sözleşme, 8-23 EylUl 1971 tarihleri 'arasmda Montreel'de 1. ThJS Convention sha1l 'be open for s!gııature at MontnıB1 on 23

yapılan Uluslararası Hava Hukuku Konferansma (Bundan böyle Mont- September 1971, by States partic1patlng in the Inteırnat10nal Conference

reel Konferansı olarak amlacak) katılan DevletlerJn imzasma Montre- on A1r Law held at Montreal from 8 to 23 Saptamber 1971 (hereinalter

al'de 23 Eyilll 1971 tar1h1nde açık olacaktır. 10 Ekim 1971 tarıhınden
relerred to as the Montreal Conference). Alter 10 October 1971, the Can.

sonra, bu Sözleşme Moskova, Londra ve Vaşington'da bUtün Devletler ventian sha11 be apen to all States for s1gnature 4n Moscow, London and

1 imzaya açık olacaktır. tşbu Sözleşmeyi, bu maddenJn 3. paragrafı Washington. Any State which doos' not sign this Convention belare its
annca yür1IrlUle girmeden önce imzalamayan herhangi bir Devlet, entry Jnto force in accoırdance with paragraph 3 of this Artiele ma:y ıı.cce-

her zaman Sl:IzIeşmeye ltatı1ab111r. de to it at an)' time.

2 _ Bu Sözleşme, imzalayan Devletlerin onayına tabi olacaktır.
2. ThJS Convention sha1l 'be subject to mt1l1cation by the signato17

Onay belpleri ve katılma belgeleri, burada Depozlter Hükümetler ol States.
Instrument! of rat1l1cation and instrumentB of ııccess10n SIıaLIbe

rak tayin edılen Sovyet Sosyallst Cumhuriyetleri Birlll!!. BUyt1!t Britan-
depasited with the Governments of the UnJon of Soviet SociaI1st Repub-

ya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallılı ve Amerika Birleşik Devletleri llcs, the United Kingdom of Great Brita1n and Northem Ireland, and

HUldImetlerine tevd1 edIl_kttr.
'

the United States of America, WO:ı1CIıare bereby des1IDated the Depos1-

3 - Bu Sl:IzIeşme, Mantreal Konferansma katılan ve bu Sözleş-
tary Government!.

mey1 imzalayan on Devlet tarafından onay belgelerinin tevdll tarihin-
3. This Conventian shal1 enterinto force tb1ırty days fOllowing

den otuzııUn sonra yür1IrlUlle girecektir.
the data of the deposit of !nstruments of ratif1cation by the States sic.
natory to thia Convention Wh1CIıparticipated in the Montreal Conference.

. - Diler Devletler içın bu Sl:IzIeşme, Işbu maddenin 3. paragr 4. For other States, this Conveııtion sha1l. enter into force on tbe
fmda be11rt1ldJ.l1 şekilde, yür1IrlUle giriş tarihinde veya onay ya da k date ol entry into force of thia Convention in accordance with ~

:=
belgeı:ııden enk:uncusunu tevdi ettikleri tarihten otuz gün raph 3 ol this Art1cle, or th1rty dan fOUowtng tbe date of depos1t of
YÜr1Ir le g!rece . the1r Jnstromonts of rat1f1cation or IICC8Utoa. wh1clıever is later.

,S
- Depoziter HUkIImetler, her imza tarihini, her onay veya katıl. 5. The DepOSıtary Governmenm shal1 promptly inform all slııııa-

'.:,-ma. belpsin1n.tevdi tarihi,bu SözleşmenJn yürürlüle ıı1!1ş tar1h1'Ue ,.'tOry andiiccedlııa'Stites7'Of '''i:Ci8i8or-eiiCıı ~1;m~.>':''"datıı7~ {''''';''-:-,
d11eı-1ıususlan. işbu SI:IzIeşmeyi imzalayan ve ODa katiliili. 'bütün Devle~' " 'PÖSıı-ÖreachIn:stlümimtöf~tWcatiöIı or ~-:-tb8~ of'v,,;;'-
l8re d.erbaI bI1direcekIenUr. Jnto force of thia Conveııt1on, and other IIOt1ce!I.

...
2 _ 1. maddede bellrtilen suçlardan birinin ışlenmesı nedenlylo

bir uçuş geciktll1nde veya kesintiye ulradılında. uçak veya yolcular ve
mürettebat !llkesinde bulunan Aldt Devlet, mümkiln olur olmaz yoicu.
ların ve mürettebatm yollarına devam etmele'rin! kolaylaştıracak ve
uçaiı ve yükUnü, gecikmeks1zln, meşru sahiplerine i~de edecektir.

MADDE 11

1 _ Aldt Devletler, bu suçlara ilişkin ceza kovuşturmalannda bir-
birlerine en geniş ölçüde yardım sallayacaklardır. Her halIlkArda talepte
bulunulan Devletin hukUku uygulanacaktır.

2
_

Bu maddenin 1. paraıı:ratındald hükümler, cezai konularda
karşılıklı yardımlaşmayı kısmen veya tamamen düzenleyen veya düzen.
l~k olan ikiU veya çok taranı diller herhangi bir antlaşmanın do-
turdulU y1IkÜnılülUkleri etkilemeyecektir.

MADDE 12

1. maddede belirtilen suçlardan birinJn işleneceli inancında olan
bir Aldt Devlet, milııhukukuna uygun olarak, bu konuda sahıp bulun-
duiIU bilgileri 5. maddenin ı. paragrafında bellrtlldl/Une inandı!!ı Dev.

letlere iletecektir. . MADDE 13

Her Aldt Devlet, aşallıdald hususlarla ilgili olarak sahip bulundultu
herhangi bir bilgiyi, nıiIU hukukuna uygun olarak, mUmkiin oldulu ka.
dar sI1ratle Uluslararası Sivil Havacılık TeşkilAtı Konseyin~ bildir&-
cekttr.

,

a) Suçun oluş şek1l1eri,
b) 10. maddenin 2. paragrafı uyarmca yapılan işlem:
o) Suçlu veya samkla ilgill olarak alman tedbirler ve özellikle

) işlemlerinin veya diller hukuki işlemlerin sonuçları.

MADDE 14

1 - İki veya daha lazla Aldt Devlet arasında, bu SözleşmenJn yo-
rnmlRnmAOı veya uygulanması ııe ııgili olarak çıkan ve müzakere yo-
luYla haııedllemeyen bir anlaşmazlık, 'bunlardan bir1nJn Isteili üzerine
hakame havale edilecektir.

Tahkim içın Istekte bulunulan tarihten itibaren altı ay içinde ta-
ral1ar hakem heyet1n1n kuruluşu konusunda anlaşmaya varamazlarsa,
tarallardan herhangi biri, Dlvanm Statiisl1 uyannca yapılacak bir mU-
racaatla anlaşmaslıllı Uluslerarası Adalet Divanına götüreb111r.

2 Her Devlet, bu Sözleşmeyi iınza1ama veya onaylarna veya Söz-
leşmeye katılma sırasında, kendisJni bir önceki paragralla baııı sayma..
dıilım beyan edebilir. Diler Aldt Devletler, böyle bir ihtirazı kayıt ko-
yan Devlete karşı bir önceki paragrana ballı olmayacaklardır.

3 - Bir öncold paragrafa göre böyle bir ihtlrazi kayıt koyınuş
olan herhangi bir Aldt Devlet, depoz1ter Hükümetlere, bildirmek sure-'
tiyle, her zaman bu kaydı geri alabilir.

2. When. due to tbe commission of one ol the offences,mentloned
In Article 1, II. fllght hns been delayed or Jnterrupted, any Contracting
St:ıte in whose territory the mcralt or passengers or crew U. present
shall laciiltate the continuation of the Journey of passengers and crew
as soan as prnctlcıı;ble, and shail without delay return the aircraft and
ils cam to the persons lawfully entitled, to possess1on.
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'-::-:::~"~. Bu-.Sö:ıleşnle';"'yUrllü1~!!:er~ez:-ı:ıe~ter: Hüküme~I:~-- ._:.~.6..-~..As . so0n.._~ this Convent10ı-ı.. ~es..lnto. fo~~_ it sI1a!~-tıe:.~~.:
--ıar.i."İmdan-mrIeşmlş MilletI8r"Aİinyasasmın i02. maddolsi ve Uluslarara- 'tered by the Deposltary Governments pursuant to Ait1cle 102 of the

sı Sivil Havacılık Sözleşmesinin (Şlkago, 1944) 83. maddeSıııyannca tes. Charter of the United Nations and pursuant to ıAıt1cle 83 of the Can.
cil ettirilecektir.' ventlan on International Clvll Avfatlon '(ChlcagO, 1944).

MADDE 16 .

'1
_ Herhangi bir Ak1t Devlet, Depo:ılter Hükllmetlere yazılı fh.

barda bıüunmak suretıyle, bu Sö:ıleşmey1 feshedebIUr.
~ _ İşbu fesfh keyflye~I, yazılı fhbann depo:ılter Hükümetler tara-

fmdan almdıaı tarihten Itibaren altı ay sonra hüküm ifade edecektir.
Yukarıdaki hususlan tasdiken usulü veçhile Hükllmetlerince yet.

klll kılman ve aşalıda imzalan bulunan tam yetkiıı temsilciler bu Söz.
leşmeyl imzalamışiardır. .

Yontreal'de, bindokuzyÜZyetmlşblr yılı EylUl ayının yirmiüçüncü

günü İnırtllZce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde her 'biri aynı

derecede geçerli dört metin halinde ve üçer orijinal nüsha olarak dü.
zenlenmlştlr.

ARTICLE 16
1. Any Contractlni State may denounce this Conventton by wrlt-

ten nomlcatlon to the Depos1tary Government&.

2. Denunclatlon shall ta:ke effect sbc montlıs follow1n8 the date on
which not!!!catton is received by the Depositary Governments.

IN WITNESS WHEREOF the unders!gned pıenıpotent1ar!es, be1n8
duly author!zed thereto 'by thelr Gowrnments, have s1gned this COnven-
tion. J

DONE at Montreal, this twenty. third day of September, one thou.
sand nine hundred and seventy one
each belng drawn up in tour authentlc texts in the English, French, Rus-
slan and Span!sh languages.

...
YONETMELIKLER

Gıda -Tarım ve Hayvancılık Bakan111!ıVeteriner İşleri Genel MUdUr-
lUjtünden:

Veteriner HeldmlJjtl Uzmanlık Yönetmellitlnln 12. Maddesini
Deitfştiren Yönetmelik

Madde 1 - Veteriner HeJdmliii Uzmanlık Yönetmeliitlnin 12. mad-
desi aşalıdald şekilde deiişt1ri1miştir. .

Madde 12 - Veteriner Hek1mlİii sahasının bu Yönetmelltıin 5.
maddesinde sayılan bilimsel dallannın blrlslnde uzmanlık eltltlml yapa-
ullmek için aşa~daki nitellklerl taşımak gereklidir.

- Veteriner -İşleri Genel MUdürlültll l1e Suni. Tabii Tohumlama
ve 'Nesil Kontrol Genel MUdürlültll teşkilAtlannda gtlrevll olmak,

- Türkiye VeterlnerPakWtelerlnln birinden mezun olmak, (Ya-
bancı Veteriner Fakültesi veya ytlksek okullanndan mezun o!anlardan
denklik ve cOlleglum sınavlan belgelerI istenl1lr.)

- Otuzbeş yaşını aşmamış oİmak, -eSınav tarihinde)
- Gıda. Tarım ve. Hayvancılık Baltanlılına mecbur! hizmetle yü.

kümlU olanlann Uay sUre l1e Bakanlık hizmetlerinde görev yapmış
olmak,- Türkiye Veteriner Fakültelerini birlncıukle bitiren Veteriner
Hekimler ilk acılacakuzman adaylıl!ı sınavlanna katılabilirler.

- Kendt adına veya başka bir kurum adınaö~enim yapınış, Gıda-
T~ V8 Hayvancılık Bakanlılı hizmetlerinde gtlrev almış Veteriner
if lerln uzmanlık işlemleri bu maddenin yukanda sıralanan parag-
rafı..rındıı belirtilen kayıtlara gö~ yapılır. ...

Madde 2 - Bu Yönetmelll1n. ytlr!1rlüitegirdiii tarihte 8~/1!)7s ;:ün
ve 6 sayılı Veteriner ,Hekimllli Uzmanlık Yönetmeıı!!inin '12. maddesi
hükümler! yürürlükten kalkar.

Madde 3 - Bu Yönetmeılk hükümleri Resmi Gazete'de yayımlan- _
dılı tarihte :vUr11r1Uitectrer.

Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümleriniGıda. Tanm ve Hayvan-
cılık Bakanı yürütür.

-e-
Istanbul Belediye 13aşkaıiııtınden :

Istanbul Belediyesi Teknil( T:ıllmatnamesi T:ıdUatl
I. Fası! Madde 3 ün b. fıkrasının yeni şekli;
b. Yukarıda bahsi geçen yerlere 'Veya binalarına Itlima veya hava-

landırma tesisatı yapacak olanlar bunlara ait projeyi bır makine mühen-
dW veya ytlksek mühendisine aşal!ıdaki esaslara göre dört nüsha tan-
zim ettirip Beledlyeye müracaatla projelerı tasdik ettirmeye ve tesisatı
tasdik edılecek bu proje ve klima '. havalandırma teslsatına alt fenni
şartname hükümlerine göre yaptırmaya ve ruhsat almaya mecburdur.

r. Faslı Madde 4 ün a fıkrasınm Ilk paragrarının yenı şekil;
a. Binalarını merke:ıl tesbın usulU ile ısıtmak isteyenler buna alt

projeyi bir makine mühendisi veya makine yüksek mühendisine aşa~da
yazılı esaslara gtlre dört nüsha tanzim ettirip Beledlyeye mUracaatla
projeyi tasdik ettirmeye ve tesisatı tasdik edilecek bu Projeye ve mer-
k8I1 teshln teslsatınl\ nit fennl şartneme hükümlerine göre yaptırmaya
ve rulısat almaya mecburdur.

.' 3. !'asıl Madde 5 in Ilk paragrafmm yenı şekli;

Binalarında sıhhl teslsat yeptıranlar buna ait projeyi bir makine
mühendisi veya yüksek makine mühendisine 4 nüsha tan:ılm ettirdik.
ten sonra aşalıda yazılı esaslara göre Beledlyeye müracaatla projeyi
tasdik ettirmeye ve leslsatı tasdik edilecek bu projeye ve sıhh1 teslsata
ait fennl şartname hükümlerine göre yaptırmaya ve ruhsat almaya mec.
burdurlar.

r. Fasıı madde 9 un a fıkrasının yenı şeklı;
a) Her nevi so~k hava tesis ve depolan yaptıracaklar buna ait

projeyi bir makine mühendisi veya ytlksek mühendisine 4 nüsha tanzim
ettirip Beledlyeye tasdik ettirmeye ve tatbikatını tasdik edilen projelere

\'e aşaitıdaki şartlara gtlre yaptırınaya ve nılısat almaya mecburdurlar.

I. Fasıı Madde 5 e . Sıcak su kazanları ve boyları bölümünün son
paragrafının yenı şekıı:

Sıcak su boylerinin kalorUar kazanma bal1anması haL!Iide tes1sata
4 yollu karıştıncı vana konulması tavsiye edilir. Ancak konulmadılı
taJaUrde boyler suyunun 1 saatte ısıtıldılı düşünWerek kazım ısı yt1kt1

\.espit edilecektir.
I. Fasıl Madde 5 -

g . Yangın söndürme tertibatı bölümünün baş-

langıcma inşaat alanı. 200 ml. nın üstündeki bütün işyerlerinde (iş iıaııı.
Imaliithane v.b.) su Ue yangın söndürme tesisatı yapılacaktır. Bunım için
bir depo yapılacak ve bu deponun en az 1000 lt. Ilk kısmı yanlUl tert1-
batına tahsis edilecektir.

Hükmü ilAve edUmiştir:
Belediye Teknik Talimatnaınesl Madde 14 - Kazanlar Bölümünün

sonunil k. Kaynar sulu kazanlar fıkrası:
ko Kaynar sulu kazanlar:
Bina ve tesisatlannı kaynar sulu kalorifer tesisatı l1e tesh1n ede-

cek veya ısı nakli için kaynar sulu tesisat kullanaesk olanlar, Belediyeye
tasdik ettlrecekleri projelere göre teslsat yaptırınaya ve 'Belediyeden
nıhsııt almaya. mecburdurlar.

-:Kaynar su kazanlan buhar üreticileri olmadılından xazen Kanu-
nunda belirtUen sınıflandırmaya tabi delillerdır. Ancak bumo altında
çalışan tesisler olması dolayısiyle kazan ve basınç dengeleme deposu.
çalı.,ma basmcına ve buhar kazanlan muayene esaslarına göre basınC
tecrübelerine tabı tutulurlar.

Ekienmiştir.
Madde 16 - Fa.brlka, lmalithane, atelye ve t.amlrhaneler . madd..

sının
C. Fıkrası,
C. Toplam beygir gücü 3HP yı geçmeyen motor kullaııan har tUr-

LU atölye, tamlrluıne ve aşaltıda bellrtilenler dışında kalan 1mal4thane-
lerden, kasap dükltiinları, kahve de~lrmeni bulıman dükkAnlar lle kua!ör
salanlanndan Işletmil ruIısatı fennl muayenesi için proje 1stemneL Bu
gıbı yerleri çalıştıran sahip veya Işletıcllerin bır dilekçe, motor ve elek.
trlk teslsatına alt bUgUer ihtiva eden beyanname Ile müracaat ederek
ruIısat almaları mecburidir.

Calıştınlan motor güCÜ 3 HP nin altında olan

- 1 Inci sınıf gayrı sıhhl müesseseler sınıfına giren her tUrlU iş
yerleri,

- Buhar kazanı ve akaryakıt tankı bulıman her türlt11ş yerlerl.-
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