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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ,

Milletlerarası Andıaşma
ICarar Sayıli: 89/13966

23/9/1971 tarihli "Sivil Havacıhk GavenliAine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenme-
sine ılişkin Sözleşme"ye 24/2/1988 tarihinde imzalanan ekteki munzam "Uluslararası Sivil
HavacllıAa Himıet Veren Havaalanıarında Kanun Dışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine ıUş-
Icin Protokol"un onaylanması; Dışişleri Bakanlıjı'nın 15/2/1989 tarihli ve ÇfAD/I-601-777
sayılı yazısı Qzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 ilncü ve 5 inci maddelerine gö-
re, Bakanlar Kurulu'nca 14/411989 tarihinde kararlaştırılmıştır.
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',Eylül 1971'de Montr~'de Yapılu Sivil H_vaobll_ Giivenllllae X.qı
! Kanan Dıp Eylemlerin Önlenmesine ın,ldn Sözle,meye Manza.., '

Uladanra. SlvU Hayaahl_ Hizmet Veren Hanal.nlanada
Xanan Dı,ı Şıddet Olaylmmn Önlenmesine

lUşklnProtokol '

BU PROTOKOLE TARAF DEVLETLER:
Uluslararası sivil havacılıp hizmet veren havaalanlarındaki şahısların gUvenliii için teh-

like yaratan veya tebIike yaratması muhtemel veya sözkonusu havaalanlarının dOzenli işleyişi-
ni tehlikeye sokan kanun dışı eylemlerin, dOnya halklarının havaalanıarındaki gOvenUAe olan
itimatlannısarstıAJ,nı ve tüm Devletler bakımından sivil havacı1ıAın güvenU ve düzenli işleyişi-
ne zarar verdilini;

Bu tür eylemlerin vuku bulmasının uluslararası camiada ciddi bir endişe yarattıAını ve
bu tOr eylemlere engelolunması için, suçluların cezalandırılmasını temin edecek uygun tedbir-
lerin alınmasına acil ihtiyaç bulunduAunu;

Uluslararası sivil havaalıAa hizmet veren havaalanlanndaki bu tOr kanun dışı şiddet
eylemlerini bertaraf etmek amaayla, 23 Eylül 1971 'de Montreal'de yapılan Sivil Havacılık Ga-
veniiline Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine Ilişkin Sözleşmeyi tamamlayıcı hakOmler
kabul edilmesinin gerektilini, dikkate alarak,

AŞAÖIDAKI ŞEKILDE ANLAŞMıŞLARDıR:,
" MADDE' i

Işbu Protokol, 23 Eyıoı 1971'de Montreal'de yapılan Sivil HavaaIıAJ,n Gavenliitine Karşı
Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine lIişkin Sözleşmeyi (bundan sonra "Sözleşme" olarak ad-
landınlaaktır) tamamlar ve işbu Protokol Taraflan arasında, Sözleşme ve Protokol birlikte
tek bir be~e olarak anlaşılır ve mütalaa edilir.

: ' r '

,

~,~ MADDE II
ıi

o

:Sözleşmenin ı inci maddesine, aşaltıdaki husus yeni ı bis paragrafı olarak eklene-
cektir : i ,

.. i bis. Herhangi bir şahıs kanuna aykırı ve kasıtlı olarak herhangi bir alet, madde
veya siliihkuUanarak :

- a~Uluslararası sivil havaeıhla hizmet veren bir havaalanındaki bir şahsa karşı ciddi
veya muhtemel yaralamaya veya ölUme sebep olacak bir şiddet eylemine girişine; .veya ,

b) Uluslararası sivil havaalıAa hizmetveren bir havaalanındaki tesisleriveya havaala-
'

nıpda bulunan hizmette bulunmayan bir uçaAı tahrip eder veya ciddi şekilde hasara neden olursa
veya havaalanındaki hizmetleri inkitaya uAratırsa,' ,

.
elcrt böyle bir eylem $Odeonusu havaalanındaki &avenlik ıçin tehlike yaratırsa veya muh-

temel bi~~ehlikeye neden olursa, suç işlemiş olur.'" ,

2~ Sözleşmenin i incimaddesinin2 (a)paragrafında "para,raf I" kelimelerindensonra
aşalıdaki~elimeler eklenecektir :

"ve... paraıraf 1 bis"
.

,':'.:
or:

i

. . MADDEIII
.'.

.

S~z~eşmepin5 inci maddesine aşaAıdaki 2 bis paragrafı eklenecektir :
, ..~ bis. Akit Taraflardanherbiri,suçluoldulu iddiaedilenşahıskendiOIkesindebu-

lunuyoda ve bu şabsı 8 inci madde uyarınca bu maddeniı;ı ı
<a>paraarafında belirtilen Devle-

te iade etn1ediaı takdirde, ı inci maddenin ı bis parqrafıDda ve o suçlarla !llili oldulu ölçQde,
ı inci maddenin 2 nci paragrafıada belirtilen suçlar Ozerinde yargı yetkisi tesis etmek amaayla
keza &ere~entedbirleri alacaktır.'"

"

i
YIIr1a_ Y8 lIIare BOIOIDOs.yr. : 2

"
J

r

'.,'0
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.'MADDE LV

Işbu Protokol,9,.24 Şubat 1988 tarihlerinde Monlreal'de toplanan Uluslararası Hava
Hukuku Konferansına kaulan Devletler için 24 Şubat 1988 tarihinde Montreal'de imzaya açıl-
mıştır. Protokol, i Mart 1988 tarihinden6 ncı maddeuyarıncaY9rürlü~~girinceyekadar Lond-
ra, Moskova, Vaşingtonve Monlr~'de bütünDevletlerinimzasınaaçık olacaktır. -

MADDE VI
ı. İşbu Protokol, İmzalayan Devletlerden onu onay belgelerini tevdi eder etmez, onuncu

onay belgesinin tevdi edilmesini takip eden otuzuncu günde sözkonusu on ülke arasında yü-
rürlüge girer. Protokol, her ülke bakımından sözkonusu iUkenin onay belgesini tevdi etmesini
takip eden otuzuncu günde yürürlü~e girer.

2. Işbu Protokol yürürlüge girer girmez, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının i 02 nci ve
Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin (1944 Şikago) 83 üncü maddesi uyarınca Depozi-
terler tarafından tescil ettiril~ektir. -

MADDE VU

ı. İşbi Protokol, yürürlüge girdikten sonra, Protokol'u imzalamamış olan Devletle-
rin katılmasına açı k olacaktır.

2. Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir Devlet, e~er aynı zamanda 15 inci maddeye
göre Sözleşmeyi onaylar veya Sözleşmeye katılırsa, işbu Protokol'e katılabilir.

3. Katılma belgeleri Depoziterlere tevdi edilir ve katılma belgesinin tevdi edilmesini
takip eden otuzuncu gün/*=katılma gerçekleşir; -

MADDE VIII
ı. Işbu Protokol 'e taraf olan her Devlet~-Depozitedere gönderece~ bir yazılıihbar

ile Protokol'ü feshedebilir. -,
- '

- _' \ ,

_ 2. Fesih; fe.sihihbarının Depoziter tarafından alındıgı tarihten itibaren altıay sonra
hükÜmifadeeder.

,-,

:' ,'-.' ',' ,,',i '

3. Işbu Protokol'un feshi, Sözleşmenin feshi sonucunu dogurmaz. ',
'4. Sözleşmeye taraf bir Akit Devletin i,şbu Protokol tarafından tamamlal1an Sözleş-

meyi feshetmesi, işbu protokol'un de feshi sonucunu dogurur. '~, . -
. ~,

MADDE ,IX

"
ı. Depoziterler, işbu Pr~tokol'u ve Sözleşmeyi imzalayan.ve Protokal'e v,eSözleşme-

ye kaulan bütOn Devletlere;
'".

,

"" ',- af İŞbu Protokoı-'iı~ 'her bir imza"tarıhfni ve Proto'k~I'IJ~on'aYlandl~lri~ 've)'a Proto-'
kol'e katılındıgını gösteren belgelerin tevdi edildikleri tarihleri ve '. '-'-. .,

b), İşbu Protokol'unfesitı- ihb~rının alındıgınıve ihbar tarihini,: .t"
derhal bildireceklerdir. ," "

,YOrOlme ve Idare 'DOIOmll Sayfa: 3
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2. ~terler birinciparagrafta belirtilenDevletlereayrıca işbu Protokol'un XI. mad-
desi uyannca yQrorfOle Jirdili tarihi bildireceklerdir.

YUKARIDAKİ HUSUSLARı TASDtKEN,

ROkOmetlerinceUlUIOveçhile yetkili kıhDll11$aşallda imzaIan bulunanTam Yetkili Tem-
cilcllerbbu Protokol'u imzalamı$lardır. .

.
Montrea!'de bindokuzyOzselaensekiz yılının yirmidOrt Şubat ıAnA tnıilizce, Fransız-ca, Rusca ve ispanyOıca dillerinde herbiri aynı derecede geçerli dört metin halinde ve dOrder

orijinal nOsha olarak dOzenlenmi$tir.

. PROTOCOL
for the SUppressiODof UnI."fal Acls of Violence at Alrports Seninılnternatlonal

aYiI A Yiatl08, Sapplemeatary to the CoDnatloD for the Suppressloa
of Uala"f. Act. .pillSt the Safetr of aYiI AvI.lloıı,

DODe it Moatreal OD23 September ını

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL

CONSIDERING that unlawful acts violence whicb endanger or are likely to endanger
the salety oC persons at airports serving international <:ivilaviation or which jeopardize tbe
safe operation oCsucb airporu undermine the conlidence oCthe peoples of the world in salety
at such airporu and disturb the saCe and orderly conduet oC civil aviation Corall States;

.
-CONSIDERING that tbe occurrence oCsuch acts is a matter oCarave concern to the

International community and that, Corthe purpose oCdeterring such acts, there is an urıent
n"eedto provicJe appropriate measures Cor pumsbment oC oCCenders;

)
: . CONSIOERINO that it is necessary to adopt provisions .upplementary to those oCthe

Convention Coi ~heSuppression ol Unlaw Acts against the SaCety oCCivil Aviation, done at
Montreal'on 23 September 1971, to deal witb such unlawCulacts oCviolence at auports serv-
inı international, civil aviadon;

HA VE AGREED AS FOLLOWS :
r! !

. j.-. j
- r.. . i.

This PrOtocol supplementsthe Convention lor the Suppressionof UnlawCuIActs saaiost
the SaCety oC OVil Aviation, done at Montreal on 23 September 1971 (hereinaCterreCerred
to ai "the CODvtndon"), and, as between tbe Parties to this Protocol, the Convention and
the Proto.cot ~.~all be read and interpreted tolether as one sinale instrument. .

. } ..
."

ı _

.

Amcle II .
.

'.

o

1. In Article 1 of the Convention, the Collowinashall be added as new paraaraph 1 bis:
<i"O'o.

"1 bis. i~:~nyperson commits an oCtenceif be ~DJawiully and iottndonally, usina any
",:,

. ,device'SUblta~orweapon:
'.'

.

.' . _.'
.:

"

o

. ."-:0>0- '- ,(a) performs an act of violence aıainst a person at an airport servinı international::00 civa ıviation .tiicb causesor is tikely to causeseriousinjury or deat.h;or
. ,

.
- .'

o
11

o .
. (b) deitroysor seriouslydamaaesthe facilitiesof an8İrportserVinainternational<:ivili~_.;:
ıviation or ai~ not in service located thereon or disrupts the services of the airport,

it such .J ıcı endanıers or is likely to endanaer ..Cety at that ıirport."
o

.. J .
.

Article i
"'

Y.
)'... .

".-'
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2. in parqrapb 2 (a) oC Article 1 oC the Convention, the roltowinc words ıbaU be
inserted aCter the words "parqrapb I":

CIorparqrapb 1 bis".
'

Article III

In Amele S oC the Conventic1n, tbe roltowinı shaU be added as parqraph 2 bis:
812bis. Eac:bContractinı State sbal1Ukewise take such measures as may be necessary

to enabUsh ils jurisdietion over the orCencesmentioned in Article 1, paragrapb i bis, and In
Artiele 1, paragrapb 2, in so far as ı.hatparagrapb relates lo those offences, in the ase wbere
the alleged orrender is present in its territory and it does not extradile him pursuant to Article
8 to the Stale mentioned in paragraph 1 (a) or this ~rticle.

ii

(~'

Article IV

This Protocol shalt be open for signature at MonlreaI OD24 February 1988 by States
partidpatina in the InternationalConference on Air Law heldat Montreal from 9 to 24 February
1988. Af ter 1 March 1988, the Protocol sbaU be open for sianature to an States in London,
Moscow, WashinatoD and Montreal, untiI it entel'sinto ~oceein aexordance with Aniele VI.

Article V

ı. This Protocol shall be subject lo ratification by the signatory States.

2. Any States whieh is not a Contracting State to the Convention may ratify this Pro-
toeolir at the sametimeit ratifiesor accedesto the Conventionin aecordancewithArticle , ,

IS thereof.
.

"
",

3. Intruments or ratifieation shall be deposited with the Covernmenls or ı.heUnion ,

or Soviet Socialist Republics, the United K.ingdomoCGreat Britain and Northern Ireland and
ı.heUnited States of Amma or with the International Civil Aviation Orıanization, whieb
are hereby designated the Depositaries.

.

Article VI

1. As' soon as telor the signatory StaleS have deposiıed their instrumentsoCratinea-
tion of this Protocol, it shall enter into Coreebelween them on the thirLlethday arler ıhe date
of ı.hedeposiı of the lenth instrument oCratifieation. It shalt enter into force for eaeh State
whieh deposils ils instrument of ratifieation after that date on the ıhirtieth dayarter deposit
of its ioslrument of ratifieation.' "
, 2. As soon as this Protocol enlers into force, it shall be registeredby the Depositaries
pursuant to Article 102 of the charler of the United Nationi and pursuant to Amcle 83 of
the çonvention on International Civi1 Aviation (Chicago, 1944).

Article VII
ı. This Protocol shall, aCterit has entered into Coree, be open Coraec:essionby ıny

nonsignatory State., "
,

2. Any Stale whieh is not a Contraeting Siate lo ıhe Convenuon may accede to this
Protocol if at the same time it ratifies or aexecfesto the Convention in accordance with Artiele
15 thereoC. ',

'

, 3. Instrumenlsor aexessionsHaUbe depositecf..ith the Depositnriesand accessionshall
take erfect on the thirtiethday after the deposit.

'

YGriiiIDC ve Idare IOIOIDO s.yra': ,

"
,.,.

__"_O, .
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,
) Artiele VIII

o o, I. Any Party to this Protocal may denounce itby wrilten notificatiC?n,a,ddressed to
th~ Depositaries. '

,

2. Denundadon shaU take effect six months fOllowing the date on which notificaticın
is receivedby the»epositaries. . ,

3. Denundation oC this Pr.otocol shall not of itself have the effect oC denunciation
oC the Convenuon. o ,

4. Denundation of the Conventian by a Contracting Sotate to the Conventian as sup-
plemented by this Protocal shall alsa have the effect of denundation of this Protocal.

, ,

.:
' Artiele IX

1. The D~p~sitaries shall prompıIy infornı aU signatory and acceding States to this
Protocol and all signatory and acceding States to the Convention :

(a) of the date of each signature and the date of deposit of each instrument of ratifica-
tion of, or accessian to, this Protocol, and

'

(b) of the rFceipt of any nolificaıion of denundation of ıhis Protocol and the date
thereof. "! ,

,

, 2. The DJ~9sitaries shall also notify the ~taıes referred lo in paragraph i of the'date
on which this Protocol enters into force in accordance with Artide VI.

'o' i
LV WlTNEŞ$ WHEREOF the undersigned

Plenipotentiaries. being duly authorizedthereta by their 9O:vernments, have signed this Protocol.,
,..~

'
,

, ,DONE at ~9ntreal on the twenty-fourth day of Febru!lry of the year One Tlıousand
Nine Hundred an~Eighty-eight, in Couroriginals, each being drawn up in rour autheııtic texts
in the English, Fre,?ch, Russian and Spanish languages.

o ,

'

. : <! ,.
" ' Bakanlar Kurulu Kara~~. :~ ;

.. Karar Sa)'Jsı : 89/14099
,

,

:". ',o,~ '; Şeker iiıraçJ~ ithal4tıyla ilgili ekli kararınyürürlüge konulması; Başbakanhk ve SanaYi,
ve Ticaret Bakanli~ı, nın teklifleri, Yüksek Planlama K!JruIu 'nun 15/~/ 1989 tarihli ve 28 sayılı
raporu azerine, 16/~/1986 tarihli ve 3274 sayılı Kanunun 2 nci ve 32 nci, 29/6/1956 tarihli

":', ve 6747 sayılı Kaquj1u~ 15 inci v~ 16ncı maddeleri ile 2/2/1984. tarihli,ve 2976 sayılı.Kanun
, bQkümlerine_gor~ .Bakanlar Kurulu'nca 15/5/J989 tarihinde

~~r,arlaşlırılmıştır.:,
o-0..~ . .

"~'~ . , .
. .. . I'. ".:... .

. . ~
'.'

. . .,
. . ., i .

KcaaD EVREN o,'
"

.,' .,
i,

"_:: ~.:Ii
.

Cıiinln1fbaşkaiu
,::',:_.

:,,',
T. OZAL ;-~.

: :'. .-,_'1 .

"

Bqbaba:T:JJ
,

'.. . .'"
.

''ı

.
" G. TANER (K. INAN '

.
G. TANER' C. ÇıÇEK

.
'DeYlft Bak

ı

,

.

V

Ç

~
E

R:a

L
:"'
E'B

abri

t ';: ." r
. v. DevletBakanı

' Devlet BakaDI ,

"
: Devlet~ak;ını,,,'

E. KONınsMAN 1. OZARSLAN
'

,

S. SERT
,o

Devlet Balanı.J~I' ,Devıet Bakanı V. Devlet Bakoını Devlet Bakanı

YOr1llnıe- Ye Idare BoI0i;A!sayra : tS

L
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E. KONtJICMAN
. Devlet laIWU

A.AKSU
LçiJJerI Bakuı

C. ALTıNKAYA
Bayiildıriık ve lSktJı Bakuı

i. AŞKIN
Devlet BUUı

A.M.Y1LMAZ
DıNleri Babm.

A.AKSU. i. S. olu Y
Adalet Bakuı V. MDDSav_ Babm

E. PAKDEMIRLI A. A1CYOL
Maliye ve OIlmrOItlaIWU Milli ElIdm Babm

L.KAYALAR.
Tuuıı Orman ve KOyılleri Balwu

H. ŞIVOIN
SaIhIt Bakuı

.

i. AYKUT
Çalıpııa ve SoIyal OOvenlllt Bakanı

C.TUNCER
UIqtırma BaIWU

ş. YOROR.
Sanayı ve T1c:aıa Bakanı

F.KURT
Enerjı ve Tabii lCa,ııalüar BaltIllU

N.K.ZEYBEK
ICIlltOr Bakanı

i. AKOZOM
Turizm Bakanı

ICARAR

Madde 1 - YOrQrlokteki ıthalAt Rejimi Karan eki Fon Ödenmek suretiyle ıthal Edi-

lecek Maddeler Listesinden 17.01 G.T.P.'lu "Yalnız rafine edilmişkristal, küp ve kesmeşeker"

maddesi çılcarı.Im.ıştır.

Madde 2 - 221611956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanununun IS ve 16 na maddeleri

uyarınca, ıerekli IOralecek miktarda;

a) Şeker ihracatının piyasa şartlanna gOre yaptlabilmesini teminen, ibale ve satış şart-

lan Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından serbestçe tAyin ve tesbit edilecek ve
. .'. .yabancı ülkelerdeki kunıluş ve firmalara pazarlıkla satış yapılabilecektir.

b) Şeker ith~ kamu kurum ve kuruluşlan ile özel firmalar tarafından yapılabilir.

c) Kamu kurum ve kuruluşlannea yapılacak şeker ithalAtınınihale suretiyle yapılması

esas olmakla beraber, dOny. şeker fiyatlıOndaki ani delişmeler sebebiyle şeker ticareti ile ul-

raşan yurt içi ve yurt dışı f"ırmalararaahlı ile ve pazarlık suretiyle de alım yaptlabilir.

Madde 3 - 1013/1989 tarihli ve 89/13866 sayılı Kararname yararlakten kaldırı.Im.ıştır.

.

. Madde 4 - 17/3/1989 tarihli v~89/13870 sayılı Kararnamenin~vamlılılını .sallarnak
Gzere, mezkQr Kararnamenin eki Karann 3 ooca maddesindeki "2 ay ~re ile uYlulanmak

Gzere" bükma ka1dınImıştır.
'. . ..

Madde, - Bu Karar yayımı tarihinde yareıiıüle ıirer ~

Madde 6 - Bu. Kararı Ba,bakanlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlılı yOı1ıtOr.

YOrataıc ve ıda.. 1010180 Sayfa: 1
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