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Convention on Offcnccs and Certain Other Acts
Committed on Board Airfcraft

Suçlar' ve DI~r Bazı Eylemlere'111şkin
Sözleşme

Bu Sözleşmeye taraf olan Devletler aşa~daki hükümler üzerinde a'1laşmışlardır:

THE STATES Parıies to ıhis Convention
HAVE AGREED

as follows:
CHAPTER

BÖLüM -'- i
Södeşmerlin kapsamı
Scope

of

.
b) Bir suç teşkil etsin veya etmesin, uça~ın veya içindeki şahıslann veya mallann güvenliltini tehlikeye düşürebilecek
veya düşüren, uçak içindekl düzen ve disiplini bozan fiillere; uygulanır.

2. III ncü bölüm hükümleri saklı kalmak şartıyle, bu Sö-ı:leşme, Aklt Devletlerden birinde tescil edilmiş bir uçakdaki bir şahıs
tarafından, uçuş halinde veya açık deniz yüzeyinde veya herhangi bir
Devleıin ülkesi dışındaki bir bölge yüzeyinde işlenen suçlar
veya
tamamlanan fiillere uygulanır.
3. Bu Sö-ı:leşmenin amaçlan bakımından,
bir uçak, motor gü.
cünün kalkış maksadıyle kullanılmaya başlanmasından
inişin son buldugu ana kadar uçuş halinde sayılır.
4. Bu Sözleşme askeri amaçlarla ve gümrük veya polis hizmetlerinde kullanılan uçaklara uygulanmaz.

----

i

t/ıe Conventian

ARTICLE

MADDE 1 .
1. Bu Sözleşme,'
a) Ceza Kanmılannı ihlal eden suçlara;

-

·

1

1. This Convenıion shall apply in respect of:
a) Offences against penal law;
b) Acts which, whether or not theyare
offences,
mayor
do
jeopardize the safeıy of the aireraft or of personş or property therein
or which jcopardi-ı:e good order and discipline on board.
2. cxcept as provided in Chapler III, this Convenıion shall apply
in respcct of offences commiııed or acts done by a person on board
any aircraft registcred in a Contracting State, while that aireraft is
in flight or on the surface of the high seas or of any other area outside
the territory ot any State.
3. For the purposes of this Convenıion, an aircraft is considerer!
to be in flight from the moment when power is applied for. the purpose.
of take-off until the moment whc=n the landing run ends.
4. This Convention shall not apply to aircraft
customs or police services.

used in milltary,

-

.
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MADDE

ARTICLE

2

Dördüncü madde hükümlerini haleldaı' etmemek ve uçallın veya
içindeki şahıslann veya malların güvenililinin icaplan saklı kalmak
şartıyle, işbu Sözleşmenin hiçbir hÜKmü, siyasi mahiyetteki veya ırk
aykırı suçlar ha.
veya din ayınmı üzerine müesses cez~ kanunlarfna
. linde herhangi bir tedbir alınmasına yetki verir
. masıDl gerektirir bir anlamda yorumlanamaz.

veya

işlem yapıl.

BÖLÜM - II
Kaza yetkisi
.
MADDi:
3
1. Uça~n tescilli bulundullu Devlet, uçak içinde işlenen suçlar.
da ve ika edilen fiillerde kaza yetkisini haizdir.
2. Her Akit Devlet, tescil eden Devlet sıfauyle, sicilinde kayıtlı
uçaklarda
işlenen suçlarda
kaza hakkını kullanmak
maksadıyle,
yetkisini tesis sadedinde gerekli tedbirleri alır.
3. Işbu Sözleşme, milli kanunlar uyarınca kulanılan hiçbir eeza\
kaza .yetkisini ortadan kaldırınaz.

MADE
4
Uçaııın sicilinde kayıtlı.. bulunmadıllı bir Akit Devlet, uçakta işlenen bir suç dOıayısıyle ceza yctkisini kullanmak maksadıyle, uçuş
halindeki bir uçağa ::şağıdaki haller dışında müdahalede bulunamaz:
a) Bu suçun neticeleri anıl:1I1 Devletin ülkesinde h~sıl olmuş
ise:
b) Bu suç anılan Devletin bir uyruğu tarafından veya o Dev.
let uyru~na
karşı veya o Devlette dainıi ikametgahı bulunan bir
şahıs tarafından veya ona karşı işlenmişsc;
c) Bu suç anılan Devletin güvenliğiııi tehlikeye düşürüyorsa;
d) Bu suç anılan Devlette yürürlükte olup uçaklann uçuşu veya
manevrasına müteal1ik kural veya nizamJarın bir ihlali mahiyetinde
Ise;
e) Çok taraflı bir milletlerarası
anlaşma gereğince anılan Dev.
lete düşen bir yükümlülüğü yerine getirmek için bu yetkinin kullanılması gerekliyse.
BÖLÜM -:- III
Uçak kaptanı/11Iı yetkileri
MADDE
S
1. Bu bölümdeki hükümler, tescil eden Devletin hava sahasında
veya açık deniz üzerinde ya da hiçbir Devlet' ülkesine ait olmayan bir
bölge üzerinde uçan bir uçak içindeki bir Şahıs tarafından
işlenen
veya tamamlanan veya işlenrnek veya tamamlanmak
üzere olan suç.
.
lar ve fiillere tatbik edilemez.
Son kalkış noktası veya planlanan müteakip iniş noktasının tescil eden Devletten başka bir Devlet
ülkesinde olması, veya uçağın,
aynı şahıs içinde bulunduj!u halde müteakip merhale olarak tescil
eden Devletten başka bir Devlet hava sahasında uçması halleri hariçtir.
2. inci maddenin 3 ncü paragrafı
hükümleri saklı kalmak şartıyle, işbu bölümdeki anlamda bir uçak, bindirme ve yükleme ta.
itibaren,
mamlandıktan
sonra, bütün dış kapılannın kapanmasından
indirme ve boşaltma maksadıyie bu kapılardan birinin açılması anına
kadar uçuş halinde kabul edilir. Mecburi iniş halinde. uçak içinde
vuku bulan suçlar ve filler muvaceh~sinde. bir Devletin yetkili makamı uçağın ve içindeki şahıs ve malların sorumlulujpınu üzerine alıncaya kadar, işbu bölüm hükümleri cari olmaya devam eder.

MADE

1975

2

Without prejudice ta the provisions of Article 4 and except wheıı
the safety of the aircraft or of persons or property on board so requires,
110 "I'ovision of this Convention shall be interpreted as authorizing ar
requidng any action in respect of offences against penal laws of a
political ııature or those based on racial or ~igious discrimination.

CHAPTER- II
J urisdiction
ARTlCLE
3
ı. The State of registration
of the aircraft is competent to
exercise jurisdiction over offences and acts committed on board.
2. Each Cantracting State shalltake
such measures as may be
necessary to establish its jurisdiction as the State of "reglstration over
offences committed on board aircraft registered in such State.
3. This Convention daes not exclude any criıninal jurisdiction
cxcl'ciscd in accordance with rıatiomu law.
ARTICLE

4

A Contracting
State which is not the State of registration may
not in t<'l'fere with an aircraft in flight in order to exercise its criminal
jurisdiction over an offence comınitted on board except in the following, ~es:

a) The offençe has effect on the territory of such State;

b) The offence has been committed by or against a national or
pel'manen t resident of such S tate;
c) The offence is against the security of such State;
d) The offence consists of a breach of any ru1es or regulations
relating to the mght ar manoeuvre of aircraft in force in such State;
e) The exerase of jurisdiction is necessary to ensure the observance of any obligation of such State under a multilateral international
agreement.

CHAPTER - III
Powers of the aircraft commander
ARTICLE S
.
1. Tl1e provisions of this Chapter sha1l not apply Lo offenees and
acts committed or about to be comınitted by a person on board an
aircraft in flight in the airspace of the State of registration or over
the high seas or any other area outside .the territory of any State
unless the last pa:int of take-off or' the next point of intended landing
is situated in a State 'other than that of registration, or the aireraft
subsequentIy flies in the airspace
of a State other than that of
registration with such person still on board.
2. Notwilhstanding
the provisions of Artiele I, paragraph 3, an
ııil'cl'aft shall for the purposes of this Chapter. be considered to be in
flight at any time from the moment when all Its externa! doors ar~
closed following embarkation until the moment when any such daor is
opened for disembarkation. In the case of a forced landing, the provisions of this Chapter shall continue to apply witlı respect to offences
"ncl acts committed on board until competent authorimes af a State
take over the responsibility for the aircraft and for the persons and
property on board.

6

1. Uçak kaptanı, uçak içindeki bir şahsın,Inci.
maddenin 1 nci
paraRrafında öngörülen bir suç veyn fiili işlediği veya tamamladıj!ı
veya işlernek veya tamamlamak
üzere olduğu yolunda mühik
bir
kanaata sahip olması halinde, bu şahsa karşı. zorlama tedbirleri dahil almak üzere, aşajlıdaki maksatlar için gerekli, makul tedbirleri
alabilir:.
.
a) Uça~n veya içindeki şahıslann veya malların güvenliğini temin
nini
b) Uçak içindeki düzen vc disiplini muhafaza
c) Anılan şahsın yetkili makamlara teslim edilmesini veya işbu
bölUm hükümleri uyannca uçaktan indirilmesini temin.
2. Uçajlın kaptanı, almak hakkına sahip bulunduıııı
zorlama
. tedbirlerini tatbik zımnında, mürettebatın
dijler üyelerinden yardım
_isteyebilir-veya.
onlara müsaade verebilir vel.-mecbul'.-etmemek
şar-;.::~Ie, yolculann yardımını isteyebilir veya onIar:ı:::bıt:yi:ılda-'müsmıde"::
verebilir. Bu müsaade olmadan, da, mürettebattan
herhangi bir üye
veya yolculardan herhangi biri, uçağın veya içindeki şahıslann ve-

ARTICLE

6

I. The aircraft commander may, when he has reasonable grounds
to beHeve th:ıt a person has committed, or. is about to commit, on
bo:ırd ihe aircraft,' an atfence Or act contemplated in Article I, paragraph I, impose upon such person reasonable measures including restraint which are necessary:
a) To protect the safety of the a.ircraft. or of person or property
therein; or'
b) To maintain good order and discipline on board, or
c) To enable him to deliver such person to competent authorities
or to disemb:ırk him in aceordance with the provisions of this Chapıer.
2. The aircraft commander may request or authorize, but not
require. the.assistane.
of..passengeps-.to
re9ı~peı;'!lOft-'Whom-'
.
~~;; u;".bb~u.
~-he.A~t1t~restr:1itı:'.Arıy
'jJ..';~..;'Rtlı ,u"Y a~
tal:e reasonable preventive measures without such authorization when
he has reasonable grounds lo believe that such. actien is immediately
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alınmış
I. 6 ncı madde. hükümleri uyannca bir Şahıs hakkında
uygulanması uçaAın indi!!i herhangi
bir
olan zorlama tedbirlerinin
noktada sona erer..
AşaAıdaki durumlar hariçtir:
a) Bu nokta Akit olmayan bir Devletin ülkesinde ise ve bu Dev.
letin yetkili makamlan ilgili şahsın indirilmesine müsaade etmiyor.
larsa veya zorlama tedbirleri. bu şahsın 6 ncı maddesinin i, (c) pa'ragrafı uyannca yetkili makamlara teslimi maksadıyle alınmamışsa;
b). Uçak mecburi iniş yapmış ve uçaAın kaptanı ilgili şahsi yet.
kill makamlarca teslim edebilmek imkAnına sahip de!!ilse;
c) İlgili şahıs zorlama tedbirleri .altında bu noktadan öteye gi).
ıürülmesine rıza gösterirse,
2.; UçaAın kaptanı en kısa müddet
zarfında ve mümkünse,
içinde 6 ncı madde hükümleri uyarınca zorlama tedbirine tabi tutul.
muş bir şahısla birlikte uça!!m iniş yapaCll!!ı Devlet ülkesine inme.
den önce,. amlan Devlet yetkili makamlannı.
uçakıa zorlama tedbiri
uygulanan bir şahsın bulunduAundan ve bu tedbirin
nedenlerinden
haberdar etmek zorundadır..
'
MADDE

S'

i. Uçak kaptanı. 6 ncı maddenin 1 nci paragrafının a) veya
b) Fıkraları bakımındangerekli'gördüAü takdirde,I nci b) paragrafında öngörülen bir fiili işlediAlne veya
işlemek üzere olduğuna,
.
makul nedenlerle inandlAı bir şahsı, uçaAın iniş yaptlAı herhangi
bir devlet ülkesinde uçaktan. inc\irebilir.
2. Uçak kaptanı,. bu madde
uyarınca,
ülkesinde
herhangi
bir şabsı uçaktan indirdiAi devletin yetkili makamlanna.
bu indirme
olayı ve nedenleri hakkında rapor verir.

MADDE 9
ı.

Uçak kaptanı. uçaAıli içinde, uçaAın tescil edildi!!i Devletin
göre. ciddi bir suç teşkil etti!!i kanaatinde olduAu
şahsı,
bir fiili ika, ettiline makul nedenlerle inandlAı herhangi bir
uçacın ülkesine indili, herhangi bir Akit Devletin yetkili makamla.

cc:za . Kanunlanna
nııa

teslim

edebilir.

.

2. Uçak kapıanı. en kısa süre içinde ve mümkünse. bir önceki
şahıs
paragraf hükümleri uyannca teslim etmek niyetinde olduğu
uçakıa bulundultu halde bir Akit Devletin ülkesine iniş yapmadan
..ıı.:e o devl"ıin yeıkili makamlanna. bu Şahsı 'teslim eımek niyetini
bunun nedenlerini bildirir.
""
3. Uçak kaptanı. bu madde hükümleri gere!!ince sanı!!ın ıeslim
edildiği yeıkili makamlara.. uçaltın ıescil eden Devleıin ~!W1unlanna
uygun olarak sahip bulunduııu delil ve bilgileri verir.
MADDE

10

İşbu sözleşmeye uygun olarak alınan tedbirler dolayısıyle ne
uçak 'kaptanı, di!!er lıerhangi bir mürettebat herhangi bir yolcu, uça.
~n sahibi veya işleticisi. ne de uçuşun adına yapılmış oldultu şahıs.
hakkında bu tedbirlerin alındıA! şahsın maruz kaldı!!ı muamelelerle
ilgili herhangi bir kovuşturmada sorumlu tutulamaz.
-,
'~>r'_,'

..
Uçagın

ARTICLE

""

.MADDE

/

~~!}~in~.ha!tl~

alabitir.~:=:=::~,
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i. Measures of restraint imposed upon a person in accordance
with Artiele 6 shall not be conÜnued beyand anypoint at which the '
:::rcraft lands unless:
a) Such point is in the territory of a non-contracting State and
Hs ııuthorities refuse to pcrmit di~embarkation
of that person or
hose measures
have been imposed
in accordance witb Article 6,
paragraph i c) in ord,)r to enable his delivery to competent Auıhorities;
b) Thc ııircraft makes :ı forced landing and the aircraft cam.
mander is unable to onward carriage under restraint.
.
2. Tlıe wrcraft commıınder shall as soan as practicable. and if
possibJe before landinı; in ıhe ıerritory of a Stııte whh a person on
board who has beenplııced.
under restraint in accordance with the
provisions of Artiele 6, notify the authoriÜes of such State of the fact
that a person on board is under restraint and of the reasons for such
restraint.

ARTICL.E 8
ı. The aircraft commandel' may, in so far as it ı is necessary
for the purpose of subı)aragraph a) or b) of paragraph of Articie 6,
disembark, in the territory of any State in which the aircraft lands
any person who he has reasonable grounds to believe has committed.
or is about to commit,
on boıırd the aircraft an -act cantemplated in
ı b),
Artiele I. paragraph
2. The aircraft commander shall report to the authorities of the
State in which he disembarks any person pursuant to this Article,
ıhe fact of. and the reasons for. such disembarkation.
ARTICLE

9

1. The aircraft commander may deliver to the competent autborities of any Contracting Sıate in lIıe ıerritory of which the aircraft
lands any person who he has reasonable.
grounds to believe has
eommitted on boartl the aircraft ari aet which. !n his opinion,is
a
senous offence according to ıhe penal law of the State of registration
of the aircraf!.
2. The aircraft commaııder shall as soan as praclicable and if
possible before Jandinı; in the terriıory of a Contracting
State with
2 person on board whom the aireraft commander intends to deliver
in accordance with the preceding pııragraph, notify the aıuhorities
of such Slale of his inıention to deliver such a person and the reasons
therefor.
3. The aircraft commander shall fumish ıhe authorities to whom
any suspeeted offender is deliyered in accordanc.: whh the provisions
of this Artiele whh evidence and information which, under the law
of the SI:ıte of registmtion of the aircraft. are lawfu1ly in his passessian.
ARTICLE

10

For action takım in aeeordance with this Co.nvention. nehher the
aircraft camıııander. any other member of the crew, any passenger,
'he owner or operatar of the aircraft. nar ıhe person on whose behalf
the flight was performed shall be hcld rcsponsible in any proceeding
account of the treatment undorgone by the person against whom the
actions were taken.

ClIAPTER- IV
Unlaw(ul Seiı.ııre of Aircraft

,

ARTICLE

geçirilmesi

~DE
11\
lı.
Kanunsuz şekilde. 'şrıraet veya şiddete başvur.ma tehdidiyle.
uça\taki bir şahıs. uçuş halindeki bir uça!!ın faaliyetini engellediği
konırolunu ele geçirdi!!i veya konU'olu altına aldığı, veya böyle bir
fiili tamamlamak
üzere oldultu takdirde,. Akit
Devletler,
uça!!ın
kontrolünü meşru kaptanına geri vermek veya onun, uça!!ı kontrola
devam etmesini sa Alamak için bütün uygun tedbirleri alırlar.
2. Bir önceki paragrafta
öngörülen
durumlarda. uçaıtın iniş
y:ıpıığı Akit Devlet. yolculannın ve mürettebatın, mümkün olur olmaz
yollarına devam etmelerine müsaade verir ve uçaAı ve yükünü meşru
sahiplerine iade eder.

11

ı. When a person on board has unlawfully cammitted by force
or threat thereof an act of inlerferenee, seizure, or other wrongful'
exercise of control of an aircmft in flight or whcn such an act is
about to be committ.:d, Contnıcting Sıates
sh:ıll take appropnate
measures to restore control of the aircraft to its lııwful cammander or
to preserve his control of ıhe aircraft.
2. In ıhe cases contemplated
in the preceding paragraph the
Contracıing State in which ıhe aircraft lands shall peı-rnit its passengers
and crew to continue their journeyas
soon as practicable. and shall
reıurn ıhe aireraft ıınd its caı'go ıo the persons lawfully entitled . to
possessian.
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V

D/wletlerin yetkileri ve yükümlülükleri
MADDE ı2

CHAPTERV
Power and Duties CT{States
ARTICLE 12

Herhangi bir Akiı Devleı, diAer bir Akil Devletin sicilinde kayıılı bir uçailın kaplanının, herhangi bir şalısı 8 nci maddenin' i nci
paragrafı uyarınca uçaktan indirmesine müsaade etmek zorundadır.

Any Conlracıing Slale shal1 allow the commander of an aircrafı
regisıered in another Contracting Slale to disembark any person pursuant to Article 8, paragraph i.

MADDE
ı

- Herhangi
nin i inci paragrafı

ı3

bir Akil Devleı; uçak kapıanının 9 uncu maddeuyannca teslim etti!!i herhangi bir Şahsı teslim al-

mak wrundadır.

.

-

.

2
Herhangi
bir Akil Devleı,
şartların
gere!!i
oı,arak' gördüi!ü
takdirde, leslim aldı!!ı veya 11 inci maddenin ı inci paragrafında
öngörülen bir fiili işledi!!inden şüphelenilen bir şahsı gözaltına alır veya
muhafazası için gerekli di!!er tedbirleri alır. Gözaltına alma ve diAer
tedbirler, o Devleıin kanunları uyarınca olur, fakat, sadece ceza yargılaması veya iade işlemlerinin başlatılmasını
mümkün kılmak içip.
gerekli makul bir süre boyunca devam edebilir.
3 - Önceki paragraf uyarınca gözaltına alınan bir şahsın, vatandaşı olduAu Devletin en' yakındaki ilgili temsilcisiyle derhaı irti.
,
bat kurmasına yardımcı dlunur.
'
4
9 uncu maddenin ı inci paragrafı hükümleri uyarınca bir
şahsın teslim edildigi veya bir uça Iıın, 11 inci maddenin ı inci para!:-afında öngörülen bir fiilin işlenmesinden
sonra ülkesine .inmiş ol..luilu herhangi bir Akit Devlet, derhalolay
hakkında. bir hazırlık so.

-

ruşturmasıyapar.'

S - Bir Devleı, bu madde uyarınc
bir, şahsı gözaltına alınca,
uçagın lescil edildi!!i Devlete,
g'J .lllına alınan şahsın uyru!!u bulun.
duAu Devleıe ve gerekli görüyorsa, djifer ilgili D..vletlere, o şahsın
gözaltına alındıifı ve şözaltına .alınmasını gerekıiren şarılan derhal
bildirir. Bu maddenin 4 üncü paragrafında
öngörülen hazırlık soruşıurmasını
yapan Devleı, .bulgularını, anılan Devletlere derhal bildirir ve kaza yeıkisini kullanmak niyetinde olup olmadığını belirtir.

MADDE . ı4
Herhangi bir şahıs, 8 inci maddenin ı inci paragrafı uyannca uçaktan indirildiili veya 9 uncu maddenitl ı inci paragrafı uya.
nnca leslim edildi!!i veya 11 inci maddenin ı inci paragrafında öngörülen ,bir fiili ika "Ittikten sonra uçaklan indi!!i zaman, yolcuIuAuna devam etlIl1!k ıslemez veya devam edemezse ve iniş yapılan
Devlet, eller. sözkonusu kişi kendi q,yrugnnda de!!ilse veya daimi ika'melPhI
kendi ülkesinde bulunmuyorsa
o kişiyi uyru!!unda olduAu
veya daimi ikameıgahının bulundu!!n Devletin ülkesine veya, hava,
yolculuj1una başlamış olduj!u Devletin ülkesine geri gönderebilir.
, 2 ,... Ne
uçaktan indirme, ne teslim, ne 13 üncü maddenin 2 nci
paragrafında
öngörülen gözaIlina alma ve di!!er
ıedbirler, ne de
sözkonusu şahsın geri gönderilınesi, şahısların giriş ve kabulüne iliş..
kin kanunlan bakımından ilgili Akit Devletin ülkesine kabul edilme
şeklinde lelakki olunmayacak ve işbu Sözleşmedeki
hiçbir hüküm,
bir Akiı Devletin
şahısların kendi ülkesinden
çıkanlmasına
Hişkin
kanunlanm etkilemeyecektir.
ı

MADDE
1
denin
nin i
ı
inci

ıs

- 14 üncü madde hükümleri saklı kalmak şartıyle, 8 inci madi inci paragrafı uyannca uçaktan indirilen ve 9 uncu maddeinci paragrafı uyannca teslim edilen veya 11 inci maddenin
paraıırafında öngörülen bir fiili ika ettikten sonra
uçaktan

inen ve yolcului!Una devam etmek isteyen herhangi \ bir şahıs, iniş
yapıla" Devletin kanunlanna
"e iade işlemi veya ceza kovuştur,
ması

'

ARTİCLE ı3
ı. Any Conlracllng Slale shall take dellvery of any person whom
ıhe aircraf! commander delivers pursuanl lO Arıicle 9, paragraph ı.
2. Upon being saıisfied that the circumstances
so warranı, any
Contracting Stale sball take CUSlody or other measures lo ensure the
presence of person suspected of an act contemplated
in Article ll,
paragraph ı ant of any person of whom iı has ıaken delivery.
Tlıe cuslody and other measures shall be as provided in ıhe law
of ıhal Stale bul may only be continued for such ıime as is reasonably
necessary to enable any eriminal or extradition precedings to be insti. ,
ıu~,
3. Any person in cuslody pursuant to the previous 'panigraph
shall be assisled in communicating immediaıely with the nearesI appropria~ representalive of ıhe State of which he is anational.
4. 'Any Contraeting Sıate, LOwhich a person is delivered pursuant
LO Arıicle 9, paragraph ı, or in whose territory an aireraft lands foIlow
ıng the commission of an aet c:onlemplated in Article II, paragraph ı,
shaIl immediately make a preliminary enquiry inlo the facts.
,

S. When a State, pursuanl to this Article. has ıaken

a

person inlo

custody, ii shall immediately noıify the State of regisıralion of the
aircraf! and the Stale of nationaliıy of the detainedperson
and if ii
considers ii advisable, any other inleresled Stale of the fact ıhat such
person is in custody and of the circumslances
which warmnl his delention, The Stale which makes the preliminary enqu,iry conteıİıplated
in paragraph 4 of this Artkle shaIl promptly reporl iıs findings lo Ihe
said States and shaIJ indkate whether ii intends to exereise jurisdiction.
ARTICLE
ı4
,
,--'"
ı. When any person has been disembarked in' accordance with
"
Article 8, paragraph ı, or delivered in accordance ,with Article 9, paragraph ı, or has disembarked after conımitting an act contemplated
in Article ll, paragraph I, and when such person cannot or does not
Jesire to continue his journey and the State of landing,refusus
lO admit
him, that Slate may, if the person inquestion is noı a national or peımanent resident of that Slale, return him lO the temlory of the State

. of

which

ıhe Slate

he is a national

or pennanent

resident

in which he began his journey, by air.

or to the

ıerritory

of

'

2. Neiıher disembarkation, nor delivery, nor the taking of custody ,or other measures contempIaıed in Article ı3, paragraph 2, nar
return of the person concerned, shaIJ be considered as admission to
ıhe territory of the Contracting Slate concerned for ıhe purpose ol
ıts law relating lo, entry or admission of persons and nothing in thıs
Convention shall affect the law of a Contracling State relaıing to the
expulsion of persons from iıs temıory.
ARTlCLE
ıs
ı. Wiıhout
prejudice to Article 14, my person who has been
disembarked in accordance wilh Article 8, paragraph I, or delivered in
accordance with Article 9, paragraph I, or has disembarked afler com.
mitting an acı conıemplated
in Article ll, paragraph
I, and who
desires to continue his journey shaIJ be at liberty as soon as practicable to proceed to any destination of his choice unless his presence
is required by the law of the Slale of landing for the purpose of
eXlradiıion or eriminal proceedings.

Kımından orada kah:
,gereklı
olmadıkça, mümkün, olur
Hedi~1 istikamete gitm.:;,:e serbesttir.
2. Without prejudice to iıs law as lo ' enlry and admission lo,
Olkeye giriş ve kabule, suçluiann iadesine ve ülkeden çıka.
and extradition and expulsion ,from iıs temtory, a Conıraeting State
n,ıaya - - ilişkin kanun hükümleri
saklı kalmak şarııyle,
ın whose territory a person has been disembarked in aecordance
ülkesinde
ı
inci paragrafı uyarınca uçaktan indiriimiş, veya g,.
- d inci. maddenin
with Article 8, paı'agAph 1 gr-deıhleR:d in--ı-dance
with-Ar.ticle__
',-um:u maddimin i inci paragrafı' uyannca teslim' edilırirş~,ii~ya' n. int:j,,,:.
':'9::J:iii~h:l::~ı:has-diseı1ıbark~~tI~otn*\'!niı',CoıD-5
maddenin ı inci paragrafında öngörülen bir fiili ika ettiilinden şüp.
mi-tted an act contemplated in Arıicle 11, paragraph I, shall accord
helenilen ve uçaktan inmiş olan bir şahıs hakkında bir Akıt Devleı,
to such person treatment which is no less favourable for his proleeonun muhafazası ve güvenli!!i için. benzer durumlarda kendi uyruktion and security than thaı accorded lo naıionals of such Contract.
lanna lalbik olunandan farklı bir muamele latbik eımeyecektir.
ing Slale in like circumsıances.
oln'

".
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Bir

Akit

Devlette

tescil

edilmiş

bir

uçakta

Sahite : 5

~~::~~~:.:=~~-:;:";E~:
işlenen

suçlar,

1.

Offences

-~;f;i~~;;_c.
committed

on

j~;:t=;:~

:~~~-~'_

aircraft

registered

in

a

Contracting

suçluJann
iadesi bakımından,
sadece işlendikleri
yerde deltil aynı
zamanda uçaA! tescil eden Devletin ülkesinde de işlenmiş gibi mua,but
meleye
tabi tutulurlar.
,
2
Önceki paragralın hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, suçlunun iadesi yükümlülüAünü
dojturdujtu
şekilde telakki edilemez.

State shall be treated, for the purpose of extradition,
as if they had
been committed not only in the place in which they have occurred
alsa in ıhe territory of the State of registration of the aireraft.
2. Without prejudice lo the provisions of the preceding parag.
raph. nothing in this Conventian shall be deemed to create an obliption tt? grant extradition.

MADDE. 17

ARTICLE. 17
In taking any measures for investigation or arres't or otherwise
exercising jurisdiction in connection with any offence committed on
boaı-d an aircraft the Contracting States shan pay due regard to th.:

-

.

.

Akit Devletler,uçakta işlenen bir suç dolayısıyle kavuşturma

veya tutuklama için herhangi bir tedbir alırlarken veya başka
bir
şekilde kaza yetkilerini kullanırlarken,
hava seyrüseferinin
güvenliııi
ve diger menfaatleri bakımından gereken, dikkati gösterecekler
ve
uçagın, yolculann, mürettebatın veya yükün gereksiz olarak gecikmesini dnleyecek şekilde hareket edeceklerdir.
/'"

MADDE. IS
Aldt Devletler, hiçbIr Devlette tescil edilmemiş uçaklar
işleten
müşterek hava ulaştırma işletmeleri veya milletlerarası
işletme teşekkülleri kurarlarsa, duruma göre, aralanndan birini, bu sözleşmenin
amaçıan bakımından tescil eden Devlet sayılmak üzere tayin edecekler
ve bunu Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatına bildireceklerdir.
Bu
teşkılat da, bu hususur bu sözleşmeye taraf olan bütün devletlere duyu.
racaktır.
"
,
BÖLüM - VII
Nihai Hükümler
MADDE 19
tşbu Sözleş-ıııe; 21 nci, madde hükümleri gereıtince yürürlülte gireceııı tarihe kadar, Birleşmiş Milletlerin veya İhtisas teşekküllerinden
birinin o tarihte üyesi bulunan herhangi bir devlet adına iınzalanmaya
açık tutulacaktır.
,.',

-

MADDE.

20

1 - tşbu sözleşme,imzalayandevletlerin anayasa usullerine
uygun olarak onaylanacaktır.
'.2'- Onay. belgeleri Milletlerarası
di edilecektir.,
'
'

Sivil Havacılık

Teşkilatına

tev-

MADDE 22
1 - tşbu Sözleşme. yürürlüııe girdikten sonra, Birlemiş Milletler veya Ihtisas Teşekküllerinden birinin üyesi bulunan herhangi
bir
Devletin kaıılmasına açık olacaktır.
2
Bir Devletin katılması, katılma belgesini Milletlerarası Sivil
Havacılık Teşkilatına tevdi etmesi ilc ve katılma keyfiyeti
belgenin
tevdl tanlıinden sonraki doksanıncı günde hüküm ifade edecektir.

-

.,

','
1 ;;':;.Akit
lık, TeşkilAtına

bilir.

2

-

Devletlerden
bir ihbarda.

MADDE.
herhaogi
bulunmak

23
biri Milletlerarası
Sivil. Havacı.
suretiyle
bu Sözleşmeyi
feshede-

.

tşbu fesih keyfiyeti, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatı
tarafından çekilme ihbannın alınmasından 6 ay sonra hüküm
ifade
edecektir.
. MADDE.,

safety and other interesis of air navigation and shan so act as to
avoid unnecessary delay of the aircraft, passengers, erew or cargo.
ARTICLE. . IS
,
If Cantracting States establish
jOint air transport operating organizations or internationaloperating
agencies. whicli operate aircraft not registered in any one Slate those States shan, according
to the circumstances of the case designate the State among them
which, for the purpose of this Convention shan be considered as
the State of registration and shan give notice thereof to the International Civil Aviation Organization which shan communicate
the
notice to an States Parties to this Convention.

CHAPTE.R- VII
Final Clauses,
ARTICLE
19
Until the date on which this Convention comes' into force in
nceordance with. the provisions of Artiele 21, it shan remain, opcm
for signature' on behaif .of any State which at that da tc is a member
of the United Naıionsor
of any of the Specialized Agencies.
ARTICLE.

24-

1 - tki veya daha fazla Akit Devlet arasında bu Sözleşmenin
yorumlanması veya uygulanması hususunda ortaya çıkan anlaşmazlık
müzakere yolu ile halledilemez ise, taraflardan birinin talebi üzerine,
hakerne sunulacaktır. Tahkim talebi tarihinden itibaren 6 ay içinde
taraflar hakem heyetinin teşekkül tarzı halkında anlaşmaya varamaz..

20

,

.

1. This Convention shan be subject to ratification by the si.,
natory States in accordance with their constitutional procedures.
2. The instruments of ratifieation shall be deposited with the
International Civil Aviation Organization.
ARTICLE.

MADDE 21
Devletin
onay belgelerini
1 - Işbu Sözleşme oniki imzalayan
~evdi
ve onikinci onay belgesinin tevdiinden sonraki doksanıncı günde
.>u Devletler arasında yürürlülte girecektir. Bundan sonra onaylanan
her Devlet bakımından Sözleşme, onay belgesinin tevdiinden sonraki
duksanıncı günde yürürlüııe girecektir.
2 - hbu Sözleşme yürürlüııe girdiltinde Milletler~sı
Sivil Hava.
cılık Teşkilatı tarafından Birleşmiş Millet Genel Sekreteri
nezdinde
tescil ettirilecektir.

,

'

21

,

ı. As soan as the twelve of the signatory 'States have deposited
:heir instruments of ratification of this Convention, it shall come
into force between them on ıhe ninetieth day af ter the date of the
deposit of the twelfth instrument of ratification. it shan come into
rorce for each Slate mtifying thereafter on the ninetieıh day af ter
ıhe deposit of its instnJJnent of raıication.
2. As soon as this Convention comes into forcc, it shan b.:
registered with the Secretary-General
of the United Nations by th.:
[n'ternational Civil Aviation Organization.
ARTICLE. 22
This Convention shall, af ter it has ~ome into force, be open
lor accession by any State membcr of the United Nations or of any
ı.

.

of the Specialized Agencies.
2. The accession

of a State

of an instroment of accessian
0rganiz:ıtion

and shan

shan be effected

by the d~lt

'

with the International Civil Aviation'

take effect

on the ninetieth

date of such deposit.

day af ter. the
'

ARTlCLE.

23

ı. Any Contracting State may denounce this Canventlan by
'c
notification addressed to ıhe International Civil Aviation Orpıılza. ':
.
tion.
.
2. Denunciation shall take effect six months after the date of
reecipt by the International Civil AviatIon Organization of the notlfi.
cation of denunciation.

i.;
ARTlCLE.
24
",
ı. Any dispute between two or more Contracting States concem--:
:ng the interpretation or applieation of this Convenıion which cannot .
be settled through negotiation, shan, at the request of one of them, be
.ubmitted to arbitration. if within six ınonths from the daıe of the
request for arbitration the Parties are unable to agrec AD, the. o~' .
. .".

/-

.'.

-;

'.

-

MADDE 2s
Bu. Sözleşmeye 24 üncü madde hükümleri dışında, herhangi bir
kayıt ileri sürülemez.

.

.

1975

ganisnıion of the arbitration, any one of' those Parti es may mer
the dispute to the International Court of Justice by request in can.
Cormity with the Statute of the Court..
2. Each State may at the time of signature .or ratification of
this Conventian or accession thereto, declare that it does not cons!.
der itself boıınd by the preceding paragraph. The other Contmcting
States sh all not be bound by the preceding pımgrnph with res pe ct
lO any Contrncting State having mıde such a reservation.
3. Any Contracting State having ma de a reservation in aceordance with the preceding paragraph may a.t any time withdraw this
reservation by notification to the International
Civll Aviation Or.
.
ganization.
.'
..
ARTICLE. 2s
'. . ." .:.....
Except as provided by' Article 24 no reservation may be made
to this Convention.

. rebillr.
.
2
Her Devlet, bu Sözleşmeyi imzalarkim veya onaylarken veya
. . Sözleşmeye katılırken bir önceki paralırana kendisini balllı saymadıllını beyan edebilir. Böyle bir ihtimzi kayıt ileri sürmüş olan herhangi
bir Akit Devlete karşı diAer Akit Devletler önceki paragrafla
baglı
sayılmayacaklardır.
.
.
3 - Önceki paragraf uyarınca bir ihtirnzi kayıt ileri süren Akit
Devlet, Milletlerarası Sivil Havacılık Tcşkili\lıııa bildirmek
suretiyle
her zamiın için bu kaydı geri alabilir.

ihtirazi

.

.
..
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Adalet Divanına götü.

.

.
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ARTICLE
26
The International Civil Aviation Organization shall give natice
to all States Members of the United Nations or of any of the Speci.
alized Agencies :
a) of any signatW'e of ıhis Convention and' the date thereof;
b) of the deposit of any instrument of ra.tification or accession
.
and the date thereof;
c)''Of the data on which this Convention
comes into force in
accordnnce with Article 21, paragraph i;
.
d) of the receipt of any notifiation
of denunciation and the
.
.
date Ihereof; and
e) of the. receipt of any declaration or notifieantion made un.
der Article 24 and ıhe date there of.
.
IN WITNESS
WHEREOF
the undersigned
Plenipotentiaries.
having been duly authorized, have signed this Convention.
DONE at Tokyo on the fourteenth day of September One Thousand Nine Hundred and S~ty.three
in three authentic texts drawn
.
up in the English, French any Spanish languages. .

MADDB 26

Milletlerarası Sivil Havaçılı~c'eşkil:\tı
aşnllıdaki hususları Birleş.
~'jş
Milletlerin vqa İhtisas TeşcKküllerinde
Iıerhangi birinin. üyesi.
.Alunan bütün Devletlere bildirecektir:
a) Sözleşmeye konan her imzayı ve tarihini,
b) . Tevdl olunan her onay veya katılma belgesini ve tarihini,
c) Bu Sözleşmenin. 21 inci mnddenin i inci paragrafı hükümleri
uyannca yürürlülle giriş tarihi,
d) Her çekilme ihbannın alınışını ve tarihini,
e) 24 üncü madde hükümlerine göre yapılan her beyan
veya
ıbann alınışını ve tarihini,
,
Yukandaki hususlan tasdiken usulü vcçhile hüküm etlerine yetki.
n kıIman ve aşaiııda imzalan bulunan tam yetkili Temsilciler
bu
Sözleşmeyi imza etmişlerdir.
İngilizce Fransızca ve Ispanyolca üç mutcber metin halinde Bin.
ılokuzyiizaltmışüç
yılı Bylül ayının ondördüncü günü Tokyo'da tan.
zim edilmiştir.
.
Bu Sözleşme, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilıitına tevdi edi.
lecek ve 19 uncu madde hükümleri
uyannca bu Teşkilat
nezdinde
imzaya açık bulundurulacaktır.
Sözü geçen
Teşkilat,
Sözleşmenin
onaylı örneklerini Birleşmiş Milletler ve İhtisas Teşekküllerinden
her.
hangi birinin ü)'esi bulunan biilün Devletlere gönderecektir.

This Conventian s!ıall be deposited with the International Civil
Avintian Organizntion with which. in accordance wHh Article 19, it.
shall remain open for signMure and the said Organization shall send
certiCied copies thereof to all States Members of the United Nations
or of any Specialized Ageney.

...
Karar Sa1/Ut: 15153
ı
- Ege Universitesi, Zıraat F'ııkUlteslnde açık bulunan 1250 llra
,~ıklı,
Hayvan yetlştlnne ve Su UrUnler! KUrsüsündekl
Profesör1Ule,
.<II1'teKurulu tarafından seçilen ve seçlınl. üniversite Senatosunca kabul
edılen, aynı FakWte Hayvan Yetlştlnne ve Su UrUnler! KUrstlsUnde D0çent Dr. Met1n Şengonca. 1750 sayılı 'Kanunun Z4 UncU maddesı gereltınce
alabileceli aylıkla ataıımıştır.
2 - Bu karan Mıllı Elittm Bakanı yÜrUtür.
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,1
- Ankara Universitesi, TıpFakültas1nc:lo& açık bulunan 1250 llra .
ıylıklı, AnestezlyoloJI ve Reanimasyon Kürsüsündeki ProfesörlUle,
Fak.ülte Kurulu tarafından seçilen. ve seçimI' Universite 'SenatosunCli. uygun
gt>rWen, aynı Fakülte AnesteziyoloJI ve Reanlmasyon
KUrsUsUnde Doçent Dr. Bırsen AkkartaI, 1750 sayılı Kanunun Z4 UncUınaddesl gereitin.
ce alabilecei! aylık1a ataımıı.$tır.
2
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ICarar SOIlI3l: 15156
1
Ankara Universitest, Zıraat Fakültesinde' açık bulunan 2000
lira aYlıklı, Bat. Bahçe KUrsüsUndeld ProfesörlUle, FakUlte Kurulu ta.
rafından seçilen ve seçimi Universite Senatosunc:ı uygun görUlen, aynı
FakWte Bal. Bahçe KUrsüsUnde Doçent Dr. Yılmaz Fıdan. 1750 sayılı
Kanunun 24 Uİ1CI1maddest geretlııce alablleceii
aylıkla ataıımıştır.

-

2 -

:i - Bu karan MlIU Elittm Bakanı 7Ürtltür.
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1750 sayılı Kanunun 23 Uncu 'Ve gecici '10 uncu maddeleri Ile,
cUniverslteler ötrettm Uyelerlnin Secimleri ve Profesörıule yükseltiimeleri
iıaklanda T\1ZUk» un 19 uncu. ınaddesi hUkUm1eri ııyan:nca. Ankara Uni.
~,rsltesi, Tıp Fakültesi Fa1cUlte Kurulunca seçilen ve seçımı Universite
Senato,unca kabul edılen aynı Fakt'''~ Deri ve ZUhrevl Hastalıklan KUr.
SÜSi; "~entt Dr. Atıf Taşpınar'ın
:ıdroya batlı olmaksızın ve aylılını
Doç..: kacIrosundan almak üzere Universite ProıesörllllUne atanması
uygı.:;: ~'ÖrUlıntlşt1lr.
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