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ÖN SÖZ
Havacılıkta Yer Hizmetleri Ön Lisans Programı için “Havacılık Hukuku” adı altında bir ders
açıldığı ve dersi verebileceğim sorulduğunda; gerçekten ön lisans seviyesi içn nasıl bir ders
içeriği oluşturulması gerektiği hususu beni hayli yordu. Genel havacılık perspektifinde
hukuktan söz edildiğinde, kapsam çok geniş oluyor, ders adıyla uyumlu birçok ulusal ve
uluslararası hukuk kuralından bahsetmek gerekiyordu. Ben de dersin yer aldığı programın ön
lisans olduğunu gözeterek derinlemesine bilgi yeirne hemen her konuya üstten gelen bakşı
açııs vermeyi uygun buldum. Bu kapsamda, dersin adı ile uyumlu ulusal ve uluslararası hava,
hava işletmeleri ve havayolu taşıma faaliyelerine genel bir yaklaşımla konularda yer verme
gereğini hissettim.
Ders için ders notları hazırlamak ise ayrı bir çaba ve emek ve de zaamn gerektirdi. Bu
aşamada Ar. Gör. Burak Deligönül ve Öğr. Gör. Gürkan Ilgazcan’ın çok değerli yardım ve
katkılarından yararlandım. Onlar olmasa gelinen aşamada ders notları, sunumlar ve soru
bankaları ile bir bütün teşkil eden bu ders kaynaklarını bir araya getirmem daha çok zaman
alırdı. Onlara teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu aşamada özellikle, bu ders notlarının Progrma öğrencilerine ve havacılık sektörü
çalışanlarına faydalı olmasını ümit ediyorum.
Yrd. Doç. Dr. Turkay ÖZDEMİR
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Giriş
Egemen bir devlet açısından bakıldığında ilgili devlet hukuk düzeni içinde Hukuk kurallar
bütünüdür. Bu bütünlük dâhilinde her devletin kendine has bir hukuk düzeni vardır. İşte
hukuk düzeni içinde ilgili kişi ve konulara göre uyulması gereken kuralların tasnifi ve buna
göre ilgili kurallara uyum önemlidir. Hukuk düzeni içerisinde her kuralın belirli bölümler ve
alt bölümler içerisinde tasnifi, tanımlanabilmesi hukuku ve uyulaak kurallaraı anlamak
açısından önemlidir.
Roma İmparatorluğu ve hukukun derlenmesi (kodifikasyon) döneminden itibaren hukukun
tasnif edilmesi önem arz etmiştir. Bu noktada da ilk ayırım Kamu Hukuku ve Özel Hukuk
şeklinde olmuştur.
Hava, Havayolu veya Havacılık Hukuku, hukuk düzeni içerisinde ayrı bir hukuk bölümü
teşkil etmekle birlikte, hukuk düzeninin bir bütün olduğu gözetilerek hava hukukunun hukuk
düzeni içerisindeki yeri ve önemini ortaya koymak gerekir. Bilindiği gibi her devletin kendi
hukuk düzeni ve bu düzen içerisinde hukuk kurallarının birbirleriyle uyumlu olması, devletin
yapısı, işleyişi ve devleti oluşturan kişilerin hak ve yükümlülükleri bakımından önemlidir.
Havacılık Hukuku da, sektörel hukuk kurallarıın bir bütünü olarka kabul edildiğinde hukuk
düzeni bakımından ayrı bir hukuk dalı olarak ele alınırken ayrıca tanımlanmalı, diğer hukuk
dalları ile ilişkisi ortaya konulmalı ve hava hukukunun hangi kurallardan oluştuğu
belirlenmelidir. Bu çerçevede Türk Hukuk düzeninin Dünya Hukuk Sistemleri içerisinde
Roma-Germen; yani, kıta Avrupası hukuk sistemine dâhil olduğu gözetildiğinde hava
hukukunun Kamu Hukuku ve Özel Hukuk ayrımında hangi başlık altında ele alınacağının
tespiti gerekmektedir. Bu husus, hava hukukunun muhatapları, kurallarının niteliği ve
yaptırımların türü bakımından da önem arz edecektir.
Bu bölümde, Hava Hukukunun ulusal ve uluslararası karakteri de gözetilerek, Kamu HukukuÖzel Hukuk ayırımı içinde yeri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Havacılık hukukunun ulusal
karakteri yanında uluslararası karakteri de gözetilerek uluslararası alanda kamusal ve özel
hukuk niteliğinden dolayı devletler arası hukuk boyutu da önemlidir. Faaliyetler ve hedef kitle
bakımından milletler arası özel hukuk, uluslararası hukuk yapma ve kurumların işleyişi
bakımından ise devletler genel hukukunun Havacılık Hukuku üzerinde etkisi açıktır.
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1.1.

Hava Hukuku

Havayolu sektörü, kitabın ilerleyen bölümlerinde de tekrar belirtileceği üzere temelde
devletler, devletlerin hava sahalarının kullanımı, sektörün işleyişini sağlayan tüm elemanları
ve sektör içerisindeki uygulamaları belirleyen gerek uluslararası gerekse ulusal nitelikteki
birçok hukuki düzenlemeye göre şekillenmektedir. Birçok farklı etken kapsamında işleyen
havayolu sektörünü çerçevelendiren hukuk sisteminin de kapsamının ve sınırlarının
belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, hava hukuku kavramı birçok farklı kaynakta farklı
sınır ve kapsamlar ile açıklanmıştır.
Hava hukuku ile ilgili farklı kaynaklardaki farklı tanımlar incelendiğinde, söz konusu
tanımlarda ortak noktanın hava sahası kavramına dayandığı görülmektedir. Hava sahasının,
hava hukukundaki belirleyici kriter olmasının temel sebebi, hava hukuku kapsamına giren her
türlü faaliyetin ulusal ya da uluslararası hava sahalarında gerçekleştirilmesinden dolayıdır. Bu
sebeple kaynaklar hava hukukunu tanımlamadan önce hava sahası kavramını ve bu kavramın
kapsamını tanımlamaktadır. Biz de bu çalışmada öncelikle kısaca hava sahasını tanımlayıp
kapsamı üzerinde duracak; sonrasında ise hava hukuku kavramına yönelik tanımlamaları
inceleyeceğiz.
Hava Sahası kavramı, bir ülkenin fiziki sınırları içerisindeki karasuları ve kara parçaları veya
sınırları belli bir kara veya deniz parçasının üzerinde kalan hava tabakası olarak
tanımlanabilir. Hava sahasının kapsamı ile ilgili görüş farklılıkları zaman içerisinde
çoğalmıştır. Bazı kesimler tarafından bir ülkenin hava sahasının sınırları, tanımda da yer
aldığı şekliyle ülkenin üzerinde kalan hava tabakasının da ötesinde bu ülke sınırları üstünde
kalan tüm atmosfer tabakasını kapsadığını ele almakta; kimi kesimler tarafından ise ilerleyen
bölümlerde de açıklayacağımız hava araçlarının çıkabileceği en yüksek mesafeyle hava
sahasının sınırlı olduğu belirtilmektedir 1 . Hava sahası kapsamı ile ilgili farklılıklar hava
hukuku tanımı ve kapsam detayını da şüphesiz ki etkilemiştir. Bu doğrultuda bazı kaynaklar
hava hukuku kavramının en geniş tanım ile hava sahası ve ondan yararlanmaya yönelik
ulaşım ile taşıma faaliyetleri ve bunların kurallarını, meteoroloji, telsiz ve televizyon yayın ile
haberleşme ve sinyallerine yönelik kuralları kapsayan hukuk düzeni olarak geniş bir şekilde
tanımlanırken2; kimi kaynaklarda hava hukukunun ülkelerin hava sahalarında gerçekleştirilen
havacılık faaliyetlerini kapsayan ve düzenleyen hukuk düzeni olarak dar kapsamda
tanımlanmıştır.

1.2.

Hava Hukukunun Kamusal ve Özel Hukuk Boyutu

Hava Hukukunun sınırlarının belirlenebilmesi amacıyla mutlak suretle Kamusal ve Özel
Hukuk kavramlarının sınırları ve kapsamları hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Zira hukuk
kurallarının kamu hukuku karakteri ile özel hukuk karakterinin yol açacağı etkiler farklılık
gösterecektir. Kamu ve Özel hukuk kavramları içerikleriyle kapsamlarının farklılığı esas
olarak Temel Hukukun teorik yapısının iki önemli kriteri olarak nitelendirilebilir. Bu başlık
1

(CAVAKLI, 2013, s. 97)
(TÜREL, 2010, s. 9)

2
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altında önce Kamu Hukuku, sonrasında ise Özel hukuk kavramları incelenecek olup
sonrasında bu kavramların Havacılık Hukukunun sınırlarını belirlemedeki konumu ve
havacılık hukuku kavramının temel hukuk düzeni içerisindeki yeri üzerinde duracağız.

1.2.1. Kamu Hukuku
Kamu Hukuku, devlet ile kişiler, topluluklar, toplumlar ve başkaca devletler arasındaki
ilişkileri düzenleyen hukuk yapıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka deyişle kamu
hukuk düzeni sınıfına sokulacak ilişkilerde bir tarafın devlet olması zorunludur. Kamu
Hukukunun temel özellikleri aşağıdaki gibi sayılabilir:
• Kamu hukuku ilişkisi taraflarından Devlet üstün konumdadır ve resen icra yetkisine sahiptir.
Sebebi devletin kamu yararına hareket etmesidir (varsayım).
• Kamu hukuku ilişkisi tek taraflıdır. Devlet iradesini açıklamakla ilişki ortaya çıkar. Kişilerin
kabulüne ihtiyaç yoktur.
• Kamu hukuku ilişkisinde devletin yaptığı işlemlerin hukuka uygun olduğu kabul edilir
(karine).
• Kamu hizmetlerin yürütümü ve kolluk faaliyetleri (genel sağlık, genel ahlak ve genel
güvenlik amacıyla yürütülen idari kolluk) yanında kamu düzenin bozulması halindeki resen
soruşturma ve kovuşturma sürecini de kapsar.
Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku başta olmak üzere Devletlerarası Genel
Hukuku, Ceza Hukuku gibi alt dallara ayrılmaktadır. Bu dallardan bazıları aşağıda
açıklanmıştır.
Anayasa Hukuku: Anayasa Hukuku bir devletin işleyişi, örgütlenmesini, karakterini,
yetkilerini ve kişiler ile olan hak ve hürriyetleri açısından ilişkilerini düzenleyen hukuk
dalıdır. Bu doğrultuda hemen her devletin yazılı veya geleneklere dayanan bir anayasa
hukukunun bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
İdare Hukuku: Kamu idaresinin gerçekleştirilebilmesi için kamu gücünün yapılanması,
örgütlenmesi ve işleyişini içerir. Diğer bir ifadeyle kamu idaresinin işleyişini ve kişiler ile
idare arasındaki ilişkilerin şekillenmesini sağlayan hukuk düzenidir. İdare hukukunun
içeriğine kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmetleri ile ilgili işleyişleri ile ilgili
düzenlemeler örnek olarak gösterilebilir.
Vergi Hukuku: Devletlerin yapılanması ve işleyişi, kamu idarelerinin sürdürülebilmesi için
şüphesiz ki yalnızca hukuk yapısı oluşturması yeterli olmamakta, mümkün olduğunca maddi
yatırımlar ile yapılandırmalarını somutlaştırmalı ve faaliyetlerinin devamlılığını sağlamalıdır.
Söz konusu maddi kaynakların sağlaması için oluşturulan vergilendirme sistemleri en büyük
paya sahiptir. Vergi Hukuku söz konusu vergilendirme sistemlerinin işlemesini düzenleyen
hukuk yapısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi Hukuku kapsamına vergilendirme süreci,
vergilerin beyanı, vergi suç ve cezaları, uyuşmazlıkları gibi konu girmektedir.
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Devletler Genel Hukuku: Kamu Hukukunun bu dalı, devletlerin başka devletlerle,
devletlerin uluslararası kurum ve kuruluşlar ile devletlerin uluslararası anlaşmalar
kapsamındaki karşılıklı ilişkilerinin düzenlenmesinde rol oynayan hukuk dalı olarak
nitelendirilmektedir.
Ceza Hukuku: Hukuka aykırı olan hangi eylem ve işlemlerin suç teşkil etiği, hangilerinin
kabat teşkil ettiği; söz konusu suç ve kabahatlere ahngi yaptırımların uygunlanacağı
hususlarını düzenleyen hukuk alanıdır. Ceza hukuku kuralları emredici karakterde olup,
uyulmaması cezası veya benzer yaptırımlar şeklinde karşımız açıkar. Her hukuk alanında
olduğu gibi, havacılık hukuku sahasında da ceza hukuku kurlalarının bulunması
kaçınılmazdır.

1.2.2. Özel Hukuk
Özel Hukukun, en büyük özelliği ve kamu hukukundan ayrıldığı en önemli nokta taraflarının
kişiler olmasıdır. Belirtmek gerekir ki, konu özel hukuk alanına ilişkin ise tarafı devlet veya
akmu kruumalrı da olsa kişi olasından dolayı hukukun tarafıdır. Bu hukuk alanı kişilerin
birbirleriyle olan ilişkilerini devlet yaptırımlarının çatısı altına alarak incelenmesini sağlar.
Özel hukukun tarafları olan kişiler eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. Buradaki önemli
noktalardan biri kişi kavramının hukuk karşısındaki tanımıdır. Kişi kavramı, Özel Hukuk
kapsamında olan Kişiler Hukuku tarafından gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere ikiye ayrılır.
Buna göre gerçek kişiler hak ehliyetine (bireyin doğumundan itibaren hak ve hürriyetlere,
borçlara sahip olabilmesi) ve fiil ehliyetine ( bir kişinin iradesi ile hukuki bir sonuç
oluşturabilmesi yeteneği) sahip olması; tüzel kişilik ise başlı başına bir amaç için bir araya
gelmiş ve örgütlenmiş bağımsız kişi topluluklarını ifade etmektedir. Dernekler, vakıflar vb.
kuruluşlar tüzel kişiliğe örnek olarak gösterilebilir.
Özel hukuk kapsamına; satım, kiralama, vekâlet, ödünç gibi borçlar hukuku meseleleri ve
yine ticaret, şirket, işletme gibi ticarey hukuku meseleleri kadar; medeni hukuka ilişkin
kişilerin birbirleriyle evlenmesi, dernek kurulması, derneklere veya vakıflara yapılacak
ödemeler, iş yeri açarak işçi çalıştırma gibi konular örnek gösterilebilir.
Özel Hukukun başlıca özellikleri aşağıda belirtilmiştir:
• Eşitlik ve irade serbestisi esasına dayanır.
• Özel hukuk ilişkisi iki taraflıdır ve taraf iradelerinin karşılıklı olarak anlaşması gerekir.
• Taraf işlemlerinin hukuka uygun olduğuna ilişkin bir kesin ve genel bir karine yoktur.
• Kuralların uygulamasında genellik ilesi geçerlidir.
• Dürüstlük, iyiniyet, hakkniyet adaleti gibi temel hukuk ilkeleri vardır.
1.2.1. Özel hukuk ilişkilerinde taraflar, kural olarak, iddia ettikleri hususları ispat etmeleri
gerekir (TMK m.6).
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1.2.2. Özel hukuk ilişkisinde taraflar, eşit konumda olduğundan, her iki tarafında
menfaatinin korunması esastır.
1.2.3. Özel hukuk taraflarının hiç biri re’sen icra yetkisine sahip değildir. Haklı olan kişiler
dahi haklarını, kendileri değil, devlet yardımıyla mahkeme veya icra organları vasıtasıyla
sahip olabilir veya kullanabilirler.
Özel Hukukun kapsamına giren bazı alt hukuk dalları aşağıda açıklanmıştır:
Medeni Hukuk: Medeni hukuk Özel Hukukun temelini oluşturmakta ve çok büyük bir
kısmını kapsamaktadır. Temelini oluşturmasının en büyük kanıtlarından birisi Borçlar ve
Ticaret Hukuku gibi Özel Hukukun kapsamına giren diğer alt hukuk dallarını dahi etkilemesi
olarak gösterilebilir. Medeni hukuk temel olarak bir devlet içerisinde yaşayan tüm
vatandaşları içeren temel kuralların düzenlemektedir. Medeni Hukukun temel kaynağı Türk
Medeni Kanunudur.
Borçlar Hukuku: Her ne kadar Özel hukukun alt dallarından biri olarak karşımıza çıksa da,
Borçlar hukuku daha öncede bahsettiğimiz gibi Medeni Hukuk ile doğrudan ilişkilidir. Özel
Hukuk altında belirtilen kişi kavramlarının arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen borçlar
hukuku Genel hükümler ve Özel Borç ilişkileri olmak üzere iki temel başlığa ayrılmaktadır.
Borcun kaynakları, sözleşme, sözleşme tipleri, sebepsiz zenginleşme gibi konular Borçlar
Hukuku kapsamına girmektedir.
Ticaret Hukuk: Bir ülkedeki ticari yaşam ticari süreçler ve işleyişler ile ilgili kuralları
düzenleyen hukuk düzenidir. Borçlar Hukuku ve Medeni Hukuk ile sıkı ilişkili hatta bir
bütünün parçası hukuk dallarıdır. Havacılık 5ticair işeltme faaliyeti de bir yönüyle ticaret
hukuku içinde önemli bir kısmı oluşturur. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Türk Ticaret
Hukukunun temellerini oluşturmaktadır. Ticaret hukukunda tacir ve ticaret işletmeleri gibi
tanımlamalar önemli yer tutmaktadır. Tacir kavramı, gerçek ve tüzel kişi tacirler olmak üzere
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda ayrılmaktadır. Kısaca bahsetmek gerekirse; Gerçek kişi
tacirler, bir ticari işletmeyi kendi adına işleten kişiler olarak tanımlanırken; Tüzel kişi tacirleri
ticaret işletmeleri ve amacına ulaşmak için ticari bir işletme kuran dernekler, vakıflar veya
kamu kurumları ile dolaylı ilişkisi bulunan kurum ve kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır.
Türk Ticaret hukuku kapsamına ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak
hukuku, taşıma hukuku, sigorta hukuku, deniz hukuku gibi konular örnek gösterilebilir.
Taşıma hukuku boyutu gözeitldiğiden tüm taşıma modları kadar hava taşıma modu ile de
ilgili yedek hukuk kuralları içermektedir.
Devletler Özel Hukuku: Devletler Özel Hukuku temelde vatandaşların, yabancılık unsuru
taşıyan kanuni çatışmaların ve yabancılar hukuku kapsamındaki düzenlemeleri içeren hukuk
dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hava hukuku açısından, havayolu ile taşınan yolcu
taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı faaliyetleri ile ilgili uluslararası nitelikteki anlaşmaların ne
şekilde uygulanması gerektiğine dair düzenlemeler Devletler Özel Hukuk kapsamında
gerçekleştirilmektedir.
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1.2.3. Hava Hukukunun Kamu Hukuku ve Özel Hukuk ile Olan İlişkisi
Önceki başlıklarda Kamu ve Özel Hukuk kavramları ve bunların kapsamları üzerinde
durmuştuk. Bu kapsamlar incelendiğinde iki kavram arasındaki en önemli farklılığın Kamu
Hukukunda taraflardan birinin devletler veya kamu kuurmları yani idare olması gerektiği ve
Ceza hukuku bakımından toplum düzeni ve düzenin bozulmasının hukuk konusu olduğu
açıktır. Özel hukukta ise tarafların kişiler olduğu ve eşitlik, genellik gibi temel hukuk ilkeleri
olduğunu belirtmiştik.
Havacılık Hukuku ise sektörel hukuk olması gözteildiğinde; yapılan ticair falaiyetler, taşıma,
yükleme, boşaltma, alan işletmeciliği, kiralamalar gözetildiğinde özel hukuk içinde kaldığı
gözlenmektedir. Oysa işletmecilik ruhsatı, çalışlma izinleri, eğitim zorunluluğu, kazanılan
gelirler ve yapılan işlerin vergilendirilmeis gibi boyutlar gözetildiğidne kamu hukuku
alanında olunduğu görülmektedir.
Bu yönler gözetildiğinde Havacılık Hukuku mdoern hukuk dallarından biri olarka Karma
Hukuk alanında yani Özel ve Kamu Hukuku alanlarına giren hukuk kuralları bulunan bir
hukuk sahasıdır. Havacılık Hukuku; idare hukuku, vergi hukuku, ceza hukuku ilikileri kadar,
devletler genel hukuku ilişkileri ile kamu hukuku alanında iken; ticair işletme faaliyeleri
çeşitliliğine göre de özel hukuk alanında yer almaktadır. Özellikle uluslararası hava hukuku
boyutu bakımından Devletler Genel Hukuku ve Devletler Özel Hukuku perspektifinden
Havacılık Hukukunun çok boyutlu yönü göz ardı edilemez.

1.2.4. Milletler Arası Özel Hukuk ve Havacılık Hukuku
Hava Hukukunun kapsamı iki hukuk sistemi sınırına da girmektedir. Havayolu sektöründe
ticari faaliyetlerin söz konusu olduğu göz önünde bulundurulduğunda ticari ilişkileri
düzenleyen Ticaret Hukuku dolayısıyla da Özel Hukuk kapsamına dâhil olan bir yapısının söz
konusu olduğu görülmektedir. İlerleyen bölümlerde de işlenecek olan Hava Taşıma
işletmeleri, Yer Hizmetleri İşletmeleri, Hava Kargo işletmeleri ve bunların acentaları gibi
farklı alanlarda ancak havayolu sektörü çatısı altında hizmet gösteren işletmelerin aralarındaki
ticari ilişkilerin düzenlenmesinde Özel Hukuk kapsamındaki Ticaret Hukuku temel olarak
alınabilmekte, bu da Hava Hukukunun Özel hukuk ile olan ilişkisini gözler önüne
sermektedir. Bunun yanı sıra yine ilerleyen bölümlerde işlenecek olan uluslararası yasal
düzenlemeler başlığı altında incelenen Montreal Sözleşmesi gibi yolcu taşımacılığı, hava
trafik kontrollerinin ve pilotların sorumlulukları ile ilgili kapsamları içeren diğer uluslararası
düzenlemelerin çerçeveleri, Özel Hukuk Kapsamı altında ele alınan Devletler Özel Hukuku
kapsamına girmekte, bu durum da Hava Hukuku kapsamının Özel Hukuk kapsamına giren bir
diğer sınırını ifade etmektedir.

1.2.5. Devletler Genel Hukuku ve Hava Hukuku
Sonraki bölümlerde işlenecek olan, uluslararası havacılık kurumları ve özellikle havayolu
sektörü ile ilişkili ve tarafları devlet olan uluslararası kurum ve kuruluşlara üyelik
müzakereleri, aynı şekilde uluslararası yasal düzenlemelerin ve çok taraflı uluslararası
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sözleşmelerin kapsamları içerisinde yer alan uçuş haklarına sahip havayolu şirketlerinin hava
sahasında izleyecekleri hatlar, bir devletin hava sahasında hangi devletlerin hava sahasında
uçabilecek havayolu şirketlerinin sayıları, bu havayolu şirketlerinin uçuş sıklıklarının ne
olacağı gibi konuların belirlenmesi Kamu Hukuku içerisindeki Devletler Genel Hukuku
kapsamında incelenmektedir. Bu durum da Hava Hukukunun Kamu Hukuku sınırına giren
kısmını örneklemektedir.

1.3.

Hukukun Kaynakları

Herhangi bir olgunun kaynağından bahsedildiğinde, söz konusu olgunun doğduğu nokta veya
başlangıç noktasından bahsedilmektedir. Hukukun kaynaklaır denildiğidne ise bu şekilde
menşe araştırmasından ziyade, aranan hukuk kuralının nerede ve ne şekilde bulunduğu, hukuk
kurallarının görünüm şekilleri hukukun kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna aynı
zamanda “hukukun uygulama kaynakları” da denilmektedir.
Diğer bir deyişle, hukukun kaynakları kapsamında bahsedilecek olan da yine hukukun
kurallarının ne şekilde oluştuğu veya karşımıza çıktığı ile ilgilidir. Hukukun kaynakları
uygulama koşulları gözetilerek ve genel kabul gördüğü üzere Asli Kaynaklar ve Yardımcı
olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

1.3.1. Asli Kaynaklar
Asli kaynaklar bağlayıcı nitelik taşımakta olup; kendi içerisinde yazılı ve yazısız kaynaklar
olmak üzere iki alt gruba ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu m.1’de belirtilen “Kanunda
uygulanabilir bir hüküm yoksa hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu
olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir.” uyarınca, hukuki süreci içerisinde bir
dava görülürken yetkili mercilerce bakılacak ilk kaynaklar Yazılı Kaynaklar olup, yazılı
kaynaklardan edinemediği bilgiler için ise yazısız kaynaklara başvurması gerekecektir.3

1.3.1.1.

Yazılı Kaynaklar

Yazılı Kaynaklar; Anayasa, Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzük, Yönetmelik
ve Diğer Düzen Kuralları olarak sınıflandırılan Tebliğler, Genelgeler, Özelgeler olarak
sınıflandırılmaktadır. Yazılı kaynakların sınıflandırılmasında hiyerarşik bir düzenin olması
gereklidir. Asli Kaynakların tanımında da belirtildiği gibi yazılı kaynaklara hukuki süreçlerin
çözümlenmesinde öncelikle başvurulmakta, yazılı kaynakların da kendi arasında hiyerarşik
bir düzene sahip olması durumunda ise hangi yazılı kaynağa öncelik verileceği
belirlenmektedir. Hukuk kaynaklarında yazılı kaynakların birbirleri arasındaki hiyerarşik
düzenine Normalar Hiyerarşisi olarak nitelendirilmektedir.
Bu doğrultuda Normlar
Hiyerarşisine uygun şekilde sıralanmış Yazılı Kaynaklar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

3

(DURGUT, 2014)
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Şekil 1. Normlar Hiyerarşisine Göre Yazılı Hukuk Kaynaklarının Sıralanması

Yukarıdaki sıralamada da anlaşılacağı üzere Anayasa, Normlar Hiyerarşisinde ilk sırada ve en
önemli yazılı kaynak olarak belirtilmiş; Anayasayı, Kanunlar ve Kanun Hükmünde
Kararnameler ile içtihatler 2. sırada Tüzükler, Yönetmelikler ve Diğer Düzen Kuralları takip
ederek hiyerarşik sırayı oluşturmuştur. Normlar Hiyerarşisinde unutulmaması gereken en
önemli nokta, bir yazılı kaynak, kendisinden üstte yer alan yazılı kaynaklara aykırı bir nitelik
taşıyamamasıdır. Diğer bir deyişle her bir yazılı kaynak kendisinden üstte yer alan yazılı
kaynaklara uygun şekilde oluşturulmaktadır.4

1.3.1.1.1.

Anayasa

Normlar hiyerarşisinin ve dolayısıyla da hukukun yazılı kaynaklarının ilki Anayasadır.
Anayasa bir devletin kuruluşunu, işleyişini, yapılanmasını, örgütlenmesini, örgüt yapısı
içerisinde organları oluşturmasını ve bu organların ilişkilerini düzenleyerek; devletin yasama
yürütme ve yargı organları arasındaki ilişkiler ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerini
düzenleyen yazılı kaynaklardır. 5 Anayasalar yalnızca asli kurucu iktidar veya tali (ikincil)
iktidar (genellikle parlementolar) tarafından değiştirilebilmektedir.6

1.3.1.1.2.

Kanunlar – Kanun Hükmünde Kararnameler – İçtihatler

• Kanun
: Yasa yapmak amacıyla gerekli prosedürlerin ve belirlenen koşulların
sağlanması ile yasama yetkisine sahip olan organ tarafından onaylanarak çıkartılan yazılı

4

(KAYIHAN, 2011, s. 57)
(KAYIHAN, 2011, s. 57)
6
(DURGUT, 2014)
5
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hukuk kurallarıdır. 7 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasınca yasa yapma yetkisi olarak da
nitelendirilen Yasama yetkisi, TBMM’ye verilmiş olup bu yetki devredilemez niteliktedir.8
Kanunların çıkarılma süreci, Kanun Tasarısı ya da Kanun Tekliflerinin TBMM yazılı olarak
verilmesi ile başlamaktadır. Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından, Kanun teklifleri ise
TBMM Milletvekillerince hazırlanmaktadır. Yazılı olarak verilen kanun tasarısı\teklifi
TBMM Başkanlığınca gerekli değerlendirilmelerin yapılabilmesi için alt komisyonlara
yönlendirilmekte olup; gerekli incelemeler ve değerlendirmeler tamamlandıktan sonra ise
TBMM Genel Kurulunda görüşülmektedir. Ancak Genel kurulda kanun tasarısı\teklifinin
görüşülebilmesi için TBMM’ye kayıtlı milletvekili sayısının üçte birinin katıldığı bir genel
kurul olması şartı aranmaktadır. Bu şartın sağlandığı Genel Kurulda görüşülen Kanun
Tasarısı\Teklifinin kabul edilmesi Anayasanın 96. Maddesi uyarınca TBMM’ye kayıtlı
milletvekillerinin toplam sayısının ¼’ünden bir fazla olmalıdır. Kabulü Genel Kurulda gerekli
koşulların sağlanması ile gerçekleşen kanunlar Resmi Gazete yayınlandıktan en geç 45gün
sonra yürürlüğe girmekte olup; bu durumun tek istisnası söz konusu kanunun metninde,
kanunun hangi tarihte veya zaman diliminden itibaren yürürlüğe gireceğine dair bir ifadenin
yer almasıdır. Bu şekilde bir ifade söz konusuysa kanun Resmi Gazetede yayımlansa dahi
metinde geçen yürürlüğe giriş tarihinde işleme koyulur.
• Kanun Hükmünde Kararname (KHK): Kanun Hükmünde Kararnameler, genellikle
çıkarılma ve kabul edilme süreçleri yukarıda anlatılan kanunlara bir nevi alternatif olması için
çıkarılmıştır. KHK’ların oluşturulmasındaki temel düşünce sosyal yaşamın işleyişi sebebiyle
hemen çıkarılması gereken konularda kanun çıkartma prosedürlerine gerek kalmadan ama
kanunlar ile aynı düzeyde geçerliliğe sahip yazılı kaynaklar oluşturulmasıdır. Kanun
Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti anayasası uyarınca Bakanlar
Kuruluna verilmiştir.
• Uluslararası Antlaşmalar: İki veya daha fazla devlet veya uluslararası kuruluşların taraf
olması ile çeşitli hukuki yükümlülükler doğuran antlaşmalardır. Türkiye adına uluslararası
antlaşmaları Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dış İşleri Bakanı veya Bakanlar Kurulunca
yetkilendirilmiş kişiler gerçekleştirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Md.90
hükümlerinde belirtilen koşullara uyumlu gerçekleştirilen Uluslararası Antlaşmalar hukuken
kanun hükmünde işlem görmektedir.

1.3.1.1.3.

Tüzükler

Tüzükler, çıkarılan kanunların uygulamaya yönelik olarak detaylandırılması ve
somutlaştırılması için çıkarılan yazılı kaynaklardır. Diğer bir ifadeyle tüzükler, çıkarılan
kanunların nasıl uygulanacağını düzenlemektedir. Türkiye Cumhuriyetinde tüzükleri çıkarma
yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. Bir tüzüğün çıkarılması için, tüzüğün çıkarılacağı konu ile
ilgili bir kanunun çıkarılmış olması gerekmektedir. Bakanlar Kurulu’nun tüzükleri
çıkarmadan önce, tüzüğün taslak halini Danıştay ile paylaşması ve Danıştay’dan fikir alması
zorunludur. Aksi durumda Danıştay’dan fikir alınmadan çıkarılan tüzükler hukuken yok
7

(BİLGİLİ & DEMİRKAPI, 2012, s. 57)
(BİLGİLİ & DEMİRKAPI, 2012, s. 57)
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hükmündedir. 9 Tüzük tasarıları Danıştay’a ulaştıktan sonra, Danıştay gerekli incelemeleri
gerçekleştirdikten sonra görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Görüşleri içerisinde söz
konusu taslak ile ilgili değişiklik yoksa Bakanlar Kurulunca tüzükler çıkarılabilir; ancak
Danıştay’ın görüşleri tüzüğün içeriğin değiştirilmesine dair ifadeler söz konusuysa,
Danıştay’ın görüşleri Bakanlar Kurulunu bağlayıcı niteliktedir.10 Farklı bir ifadeyle Danıştay
tüzüğün değiştirilmesi yönünde geribildirim yaparsa Bakanlar Kurulunun tüzükte değişiklik
yapması gerekmektedir. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan tüzüklerin yürürlüğe girmesi,
söz konusu tüzüğün Cumhurbaşkanı tarafından imzalanıp onaylanması ve Resmi Gazetede
yayımlanması sonrasında gerçekleşmektedir.

1.3.1.1.4.

Yönetmelikler

Yönetmelikler, kanunlar ve kanunlara bağlı olarak çıkarılan tüzüklerin uygulanmasını
kolaylaştırmak ve nasıl uygulanacağının detaylarını belirten yazılı kaynaklardır.
Yönetmelikler Başbakanlık, Bakanlıklar tarafından çıkarılabildiği gibi kamu tüzel kişisi
kimliği bulunan diğer kurumlar tarafından da çıkarılabilir. Yönetmeliklerin çıkarılmasının
ardından yürürlüğe girmesi için Resmi gazetede yayımlanma zorunluluğu yoktur.

1.3.1.1.5.

Diğer Düzen Kuralları (Tebliğler, Genelgeler, Özelgeler)

Diğer Düzen Kuralları olarak nitelendirilen Tebliğler, Genelgeler ve Özelgeler çoğunlukla
herhangi bir kuruluşun, kamu kurumlarının; vatandaşlar ve kişiler arasındaki ilişkileri
düzenleyen ve söz konusu kurumlar ile ilişkili faaliyetler gerçekleştirecek kişilerin nelere
dikkat etmesi gerektiği gibi detayları düzenleyen yazılı hukuk kurallarıdır. Diğer Düzen
Kuralları, kendisinden önceki yazılı hukuk kuralları ile uyumlu olmak zorundadır.

1.3.1.2.

Yazısız Kaynaklar

Asli Hukuk Kaynaklarının ikinci dalı olan Yazısız Kaynakların kapsamı örf ve adetleri
içermektedir. Örf ve adetler hukuku olarak adlandırılan bu yapı “toplumda uzun süreden beri
sürekli biçimde tekrarlanan davranışlar sonucu oluşan ve kişilerde bu davranış tarzının
zorunlu olduğu inancını uyandıran, devlet gücüyle de yaptırıma bağlanan yazılı olmayan
kuralların oluşturulduğu hukuk” olarak tanımlanmaktadır.11 Tanımdan da anlaşılacağı üzere
Örf ve Adetler Hukukunun sürekli tekrar etmesi durumu, bu hukukun maddi unsuru; kişilerde
bu davranış tarzının zorunlu olduğu inancını uyandırması söz konusu hukukun manevi
unsurunu; devlet tarafından yaptırıma bağlanması ise hukuki unsurunu ifade etmektedir.

1.3.2. Yardımcı Kaynaklar
Hukukun kaynaklarında ikincil kaynaklar olarak değerlendirilen yardımcı kaynakların yazılı
kaynaklarda olduğu gibi bir bağlayıcılığı söz konusu olmayıp yol gösterici niteliktedir.

9

(KAYIHAN, 2011, s. 65)
(KAYIHAN, 2011, s. 65)
11
(KAYIHAN, 2011, s. 65)
10
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İçtihadi Birleştirme Kararları, yardımcı hukuk kaynaklarından olup, Yargıtay daireleri ve
Yargıtay Genel Kurulu arasında ortaya çıkan görüş farklılıkları söz konusu olduğunda hangi
kararlar doğrultusunda yol izlenmesi gerektiğine dair yol gösterici niteliktedir. 12 Hukuk
alanında gerçekleştirilen bilimsel ve akademik çalışmalar olarak adlandırılan, bildiriler,
makaleler, kitaplar ve hâkim, savcı ve avukatların ileri sürdüğü görüşler hukuk
terminolojisinde doktrin olarak adlandırılmakta olup, önemli bir yardımcı kaynaktır.

1.3.3. Havacılık Hukukunda Kaynaklar
Havacılık Hukuku bakımından ticair işletme faaliyeti gözetildiğinde TC Anayasasında m.48
ile ifadesini bulan sözleşme ve teşebbüs hürriyeti önemlidir.
Ayrıca uluslararası boyutta bitr çok hukuk kaynağı ve yine ulusal boyutta birçok hukuk
kaynağı mevcuttur. Aşağıda bu konular detaylı ve haftalık ders boyutunda incelenecek olup,
genel hukuk kaynaklaır teorisi ile uyumlu olduğu görülecektir. Unutmamak gerekir ki,
kapsmaı ve çeşitliliği göz önünde bulundurularak, sektörü ilgilendiren tüm hukuk kaynakları
yine de ele alınmış olmayacaktır.

12

(KAYIHAN, 2011, s. 61)
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Uygulamalar
1)

Bir devletin işleyişinde hukukun ne açılardan önemli olduğunu tartışınız.

2)
Hukukun dallarının neler olduğunu ve bunların havayolu sektörü ve hava hukuku ile
olan ilişkilerini değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1)

Türk Hukuk Düzeni denince ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

2)

Havacılık Hukukunun Türk Hukuk Düzeni içindeki yeri nasıldır?

3)

Hukukun Temel Kaynakları nelerdir?

4)

Yazılı ve Yazısız Kaynaklar arasındaki farklılıklar nelerdir?

5)

Asli Hukuk Kaynakları ile Yardımcı Hukuk Kaynakları arasındaki farklılık nedir?

20

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; Hukukun Temelleri ve alt dallarının neler olduğunu, Hukukun Kaynaklarının
kapsamının neler olduğu ve bu kaynakların birbirleriyle ilişkilerini, ayrıca alt dalları ile hava
hukuku arasındaki ilişkilerin ne olduğu üzerinde durduk.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukukun alt hukuk dallarından birisi değildir?

a)

Medeni Hukuk

b)

Borçlar Hukuku

c)

Ticaret Hukuku

d)

Vergi Hukuku

e)

Devletler Özel Hukuku

2)

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku alt hukuk dallarından birisi değildir?

a)

Vergi Hukuku

b)

Anayasa Hukuku

c)

İdare Hukuku

d)

Devletler Genel Hukuku

e)

Medeni Hukuk

3)
Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukukunun temel özellikleri arasında olarak
gösterilebilir?
a)

Eşitlik ve irade serbestisi esasına dayanır.

b)

Bu hukuk ilişkisinde, devletin yaptığı işlemlerin hukuka uygun olduğu kabul edilir

c)
Bu Hukuk dalında ilişkiler, iki taraflıdır ve taraf iradelerinin karşılıklı olarak anlaşması
gerekir.
d)

Taraf işlemlerinin hukuka uygun olduğuna ilişkin bir kesin ve genel bir karine yoktur.

e)
Bu hukuk ilişkisinde taraflar, kural olarak, iddia ettikleri hususları ispat etmeleri
gerekir.
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4)

Aşağıdakilerden hangisi Normlar Hiyerarşisine göre diğerlerinden daha üsttedir?

a)

Kanun Hükmünde Kararnameler

b)

Tüzükler

c)

Yönetmelikler

d)

Tebliğler

e)

Genelgeler

5)

Aşağıdakilerden hangisi hukuktaki Yazılı Asli kaynaklardan biri değildir?

a)

Anayasa

b)

Kanunlar

c)

Kanun Hükmünde Kararnameler

d)

Genelgeler

e)

Örf ve Adetler

Uluslararası anlaşmalar Normlar Hiyerarşisinde Kanunlar ile aynı öncelik sırasına sahiptir.
6)
Yukarıda hukuki öncelik niteliği belirtilen Uluslararası anlaşmalar aşağıdakilerden
hangisi tarafından müzakere edilemez?
a)

Cumhurbaşkanı

b)

Başbakan

c)

İç İşleri Bakanı

d)

Dış İşleri Bakanı

e)

Bakanlar kurulunca Yetkilendirilmiş Müzakere Heyeti
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7)

Kanun ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Kanunlar, Kanun teklifi veya Kanun tasarısı ile başlayan süreçler sonucunda çıkarılır.

b)

Kanun Teklifi, Bakanlar Kurulu tarafından TBMM başkanlığına yazılı olarak sunulur.

c)
Kanun tasarısı ve teklifleri TBMM bünyesinde konuya ilgili olan veya oluşturulan
komisyonlarca incelenir.
d)

Komisyonca kabul edilen kanunlar TBMM Genel Kurulunda oylanır.

e)
Kanunlar Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından en geç 45 gün içerisinde
yürürlüğe girer.
8)
Aşağıdakilerden hangisi Normlar Hiyerarşisi göz önünde bulundurulduğunda öncelik
sırasında en son yer almaktadır?
a)

Anayasa

b)

Uluslararası Anlaşmalar

c)

Özelgeler

d)

Kanunlar

e)

Kanun Hükmünde Kararnameler

I. Asli Kaynaklar yazılı ve Yazısız olmak üzere ikiye ayrılır.
II. Yazılı Kaynaklar arasında öncelik sırası hâkimlerin inisiyatifindedir.
III. Bir Hukuki sorunu çözmek için yazılı kaynaklar önce ele alınır.
9)

Asli Kaynaklar ile ilgili yukarıda yer alan bilgilerden hangileri doğrudur?

a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

I-II

d)

I-III

e)

II-III
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I. Hukukun kaynakları Asli, Yardımcı, Yazılı ve Yazısız olmak üzere 4 ana grup altında
incelenir.
II. Asli Kaynaklar Yardımcı Kaynaklara göre hiyerarşik olarak daha önceliklidir.
III. Akademik yayınlar, mahkeme kararları ve içtihatler başlıca yardımcı kaynaklardır.
10)

Yukarıda Hukukun Kaynakları ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

I-II

d)

I-III

e)

II-III

Cevaplar: 1)d, 2)e, 3)b, 4)a, 5)e, 6)c, 7)b, 8)d, 9)d, 10)a
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2.

HAVACILIK HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR

26

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Havacılık Sektöründeki Temel Kavramlar
2.1.1. Hava Sahası
2.1.2. Hava Ülkesi
2.1.3. Hava Aracı
2.1.4. Hava Alanı ve Havalimanı Kavramları
2.1.5. Uçuş Emniyeti / Uçuş Güvenliği
2.1.6. Sivil Havacılık
2.1.7. Hava İşletmesi
2.1.8. Açık Semalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Havayolu sektöründe kullanılan temel kavramlar nelerdir?

2)

Havayolu hukuku çerçevesinde adı geçen temel kavramlar nelerdir?

3)

Açık semalar kavramı neyi ifade etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Havayolu Sektörü
Kavramları

Havayolu sektörünün temel
kavramlarını anlayabilmek

Okuyarak ve hukuki
süreçlerde kullanıldığı
noktaları araştırarak

Havayolu Hukuku
Kavramları

Havayolu Hukukunda
kullanılan temel kavramları
anlayabilmek

Okuyarak ve hukuki
süreçlerde kullanıldığı
noktaları araştırarak
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Anahtar Kavramlar
• Havayolu Sektörü
• Havayolu
• Hava Sahası
• Havacılık
• Açık Semalar
• Hava alanı
• Sivil Havacılık
• Hava aracı
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Giriş
Dünya nüfusunun artması ve ticari faaliyetlerin hacimsel olarak genişlemesi; günümüz
dünyasında ulaştırma hizmetlerine yapılan yatırımları zaman içerisinde arttırmıştır. Bu
yatırımlar ile tüm taşıma türlerine ait sektörler ciddi anlamda ilerleme kaydetmiş, gerek teknik
gerekse kalite alanında bu sektörlere etkisi yadsınamaz olmuştur. Ulaştırma hizmetlerinin son
dönemdeki gelişimlerine bakıldığında söz konusu sektöre olan talebin her geçen gün arttığı;
ayrıca müşteri kitlelerinin ulaştırma sektöründen beklentilerinin de değiştiği
gözlemlenmektedir. Özellikle müşterilerin mümkün olan en hızlı şekilde ulaşım faaliyetlerini
yerine getirme isteği, bu beklentilerin ilk sırasında yer almaktadır.
İşte bu kapsamda gerek yolcu ve bagaj taşımacılığı, gerekse kargo taşımacılığı bakımından
havayolu sektörüne talebin, her geçen gün artmasındaki temel etken hız ve verimlilik
kriterleri açısından en verimli ulaşım türü olmasından kaynaklanmaktadır.
Havayolu sektöründe artan talep, sektörün işleyiş dinamiklerini de etkilemekte, sektördeki iş
süreçlerinin veya faaliyetlerinin yoğunluğu da bu bağlamda artmaktadır. Bu nokta Havacılık
Hukukunun önemi her geçen gün artmakta; iş yoğunluğu ve literatürdeki kurallarının fazlalığı
sebebiyle havayolu sektörü bu yapıyı düzenleyici niteliğinde bir yapıya ihtiyaç duymaktadır.
Hava Hukuku ihtiyaç duyulan söz konusu çerçeve yapının kilit noktasını oluşturmakta; sektör
ve işleyiş kuralları açısından düzenleyici bir görev üstlenmektedir.
Bu kapsamda, havacılık uygulamasında kendien özgü birçok sektörel kavram kullanılmaya
başlanmış, bu kavramlar sektörel mevzuata da yansımıştır. Havacılık Hukukundan karşımıza
çıkan bu kavramların bilinmesi, havacılık hukuku kurallarını anlamak ve yorumlamak için
önemli olacaktır. Özellikle, mevzuatta da öncelikle temel kavrmaların tanımları verilerek
kuralların konulduğunu burada hatıraltmak isterim.
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2.1.

Havayolu Sektörü ile İlgili Temel Kavramlar

Havayolu sektöründeki hukukun dinamiklerini daha iyi değerlendirebilmek için öncelikle
Havayolu Sektöründe kullanılan en temel kavramlara hâkim olunması şarttır. Sektör ile ilgili
kavramların, Havayolu Sektöründe ve Hava Hukukunda Temel Kavramlar olmak üzere iki
farklı başlık altında izlemek, havacılık hukuku detaylarında sektör terimlerinin ne şekilde
kullanıldığının anlaşılması açısından önemli olacaktır.

2.1.1.

Hava Sahası

Havacılığın geliştiği ilk dönemlerde az sayıda ve sıklığı (frekansı) düşük nitelikte uçuşların
yapılması sebebiyle Hava sahası gibi kavramlara ihtiyaç duyulmamış; ancak ilerleyen
süreçlerde hem uçuş sayılarının artması hem de frekansı yüksek şekilde uçuşların
gerçekleştirilmesi ve uçuşların yavaş yavaş ülkeler ile kıtalar arasında yapılmaya başlanması,
Hava Sahası kavramının hukuki açıdan tanımlanması gerekliliğini doğurmuştur.
Günümüzde gerek ülkelerin kendilerine ait ulusal mevzuatlarında gerek ise ülkelerin tarafı
oldukları uluslararası platformlarda Hava Sahası kavramının tanımı; hava hukukunun
kapsamında belirleyici bir nitelik taşımaktadır.
Özellikle ilerleyen teknoloji ile birlikte farklı ülkelerin çeşitli amaçlarla havacılık sektörünü
uzaya taşımaları bu kavramın kapsamını daha da genişletmiştir. Türk Hava Sahası kavramı
2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Md.3’te “Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği
altındaki ülke ile Türk karasuları üzerindeki saha” şeklinde tanımlanmaktadır. Tanımdan da
anlaşılacağı üzere Hava Sahası, sınırları belirlenmiş bir hava kütlesi olarak anlaşılsa da;
temelde kastedilmeye çalışılan bu kütle içerisinde yürütülen havacılık faaliyetlerinin geçtiği
ve hukuki statüsü olan bir alan anlaşılmaktadır.13
Türk Hava sahası kavramı, devletin doğrudan ülkesi ile de yakından ilişkilidir. Devletin
egemenlik sınırlarını tespit etmeye yarar. Hava sahası yer çekimi etkisi olan hava boşluğuna
kadar sürmekte ve hatta uyduların yerleştirilmesinde de ilgili devletin egemenlik yetkisi
tanınarak hareket edilmektedir.
Her devlet, kendi egemenlik sahasında hava ülkesini kullanmak ve ilgili diğer devletlere veya
uluslararası kurumlara kullandırmakta uluslararası antlaşmalar ve konvansiyonlar ile ilgili
devletler ile yapılan ikili antlaşmalar ile konulan kurallara uymak durumundadır. Hava sahası
ve hava ülkesine izinsiz girişler, ilgili devlet bakımından egemenlik ihlali olarak
değerlendirilebilecektir.

2.1.2.

Hava Ülkesi

Hava Ülkesi kavramı, bir ülkenin veya sınırları belli bir kara, içsu veya karasuları kapsamında
yer alan deniz parçasının üzerinde kalan hava tabakası olarak tanımlanabilir.

13

(TÜREL, 2010)
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Hava ülkesi kavramı, hava sahalarının iki farklı gruba ayrılmasından kaynaklanan bir tanım
olarak karşımıza çıkmaktadır. Hava sahaları, egemenlik yetkileri bakımından belirli bir ulusa
ait olabilir. Bu tür Hava sahaları “Ulusal Hava Sahası” olarak nitelendirilmekte olup, ülke
veya millet ismi ile de adlandırılabilmektedir.
Bir önceki başlıkta incelediğimiz, 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Md.3’te yer alan
“Türk Hava Sahası” kavramı hava sahasına bakış açısının hava ülkesi ile iç içe geçtiğini
göstermektedir.
Hava Sahası kavramının ikinci türü ise bir ulusa ait olmayan hava sahalarıdır. Bu tür hava
sahaları, uluslararası hukuki yapılar çerçevesinde belirlenen kurallar kapsamında
değerlendirilmekte; kısaca “Uluslararası Hava Sahası” olarak nitelendirilmektedir. Burda
açık denizler, okyanuslar ve sahip olunmayan akra parçaları üzerinde yer alan hava sahaları
kastedilmekte ve uluslararası hava sahalarının kurallarına göre uluslararası antlaşmalar,
uluslararası örf adet kuralkları ve teamüllere göre kullanılmaktadır.
Hava Sahalarının kendi içerisindeki ayrımlarının netleştirilebilmesi amacıyla Hava Ülkesi
tanımı kullanılmaktadır. Başka bir görüşe göre de Hava Ülkesi kavramı, bir ulusa bağlı olan
hava sahaları türünde söz konusu olup, bir devletin kara ve deniz ülkesinin üzerinde yer alan
hava sahasını ifade etmektedir. 14 Kısaca Hava Sahası’nın hangi ulusa ait Kara ve Deniz
parçalarının üstünde olduğunu belirtmektedir.

2.1.3.

Hava Aracı

Hava aracı kavramının, esasında hava sahalarını kullanan ve havada uçabilen her türlü aracı
ifade ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Hava aracı kavramı ile ilgili terminolojik olarak
bir kargaşa söz konusu olup; bu kargaşanın Türk Hava Hukuku mevzuatındaki temelleri
özellikle ingilizcedeki “airship” ve “airplane” gibi kelimelerinin tam karşılığının yer
almamasından kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda hava aracı kavramı için, gerek Türk
kaynaklarında gerekse uluslararası kaynaklarda farklı kullanımlar ve söylemler mevcuttur.
Örneğin bazı Türk Kaynaklarında ve Uluslararası kaynaklarda Hava aracı yerine “Hava
Gemisi” (Airship) tabiri kullanılmakta olup; bu tabirin hem deniz gemileri ile hukuki
yorumlamalarda karışabileceği, hem de uluslararası platformlarda Zeplin ve türevi
yönlendirilebilen ve hava ile doldurularak uçuşu sağlanan taşıtlar için kullanıldığı
bilinmektedir. Dolayısıyla Hava gemisi tanımının uluslararası kuruluşlar veya akademik
yayınlardaki kullanımı göz önünde bulundurulduğunda uçak, helikopter gibi taşıtları kapsam
içine alamamaktadır. Bu durumu açıklayacak diğer bir örnek ise bazı kaynaklarda kullanılan
“uçak” (Airplane) kavramıdır. Yalnızca bu kavram kapsamında gerçekleştirilen hukuki
yorumlar veya bu kavram nezdinde yapılan genellemeler, uçak haricinde havada faaliyet
gösteren; zeplin, helikopter veya sportif hava faaliyetlerinin gerçekleştiren araçları kapsamına
almamaktadır.

14

(TÜREL, 2010)
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Bu söylemler arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda zaman içerisinde Hava
Aracı kavramı gibi diğer kavramları kapsayacak genel nitelikli bir olgunun ortaya çıkması
kaçınılmaz olmuştur. Hava Aracı, 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununda da
tanımlanmakta olup; “havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü
aracı” şeklinde tanımlanmıştır.
Sonraki bölümlerde işleyeceğimiz Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil
Aviation Organization – Kısaca ICAO) tarafından ise, “havanın yeryüzüne karşı basıncından
başka, atmosferdeki havanın tepkimesinden aldığı destekle havada tutunabilen herhangi bir
makine” şeklinde tanımlamıştır15. ICAO tarafından yapılan bu tanım incelendiğinde uzaya
yönelik havacılık faaliyetlerini kapsayabilecek nitelikte olduğu, bir başka deyişle araçların
uçuş kabiliyetlerine yönelik teknik detayları içeren bir nitelik taşıdığı görülmektedir.
2011 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından kaleme
alınan Havacılık Terimleri Sözlüğünde ise hava aracı kavramına yer verilmiş olup; İngilizce
karşılığı “aircraft” olarak tanımlanmıştır. Sözlükte hava aracı için yapılan tanım “Sabit
yüzeyler üzerinde bir takım aerodinamik reaksiyonlarla havada tutunabilen, havadan ağır,
motor gücüyle işleyen araç” şeklindedir. 16 Görüldüğü gibi Türkiye’de havacılık ile ilgili
kamu otoritelerinden biri olan DDHMİ tarafından verilen tanımı ICAO tarafından yapılan
tanıma bir adım daha yaklaştırılmış ve araçların teknik niteliklerine tanım içerisinde yer
verilmiştir.
Demek ki, öenmli tanım unsurlarından biri havada kendi kendine tutunabilme, havadan ağır
olmasına rağmen hareket kabiliyeti ve motor-makğen gücü kullanımı gereği vardır. Bir yere
sabit ve oradan hareketli olan araçalrın ahava aracı olarak kabul edilmeyeceği açıktır.

2.1.4.

Havaalanı ve Havalimanı Kavramları

Havaalanı ve Havalimanı kavramlarının ikisi de hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği,
ticari amaçlı yolcu indirip alabileceği gerekli teknik altyapıların ve tesislerin bulunduğu
alanlar olarak tanımlanabilir. Ancak başta hukuki olmak üzere birçok mesleki süreçte bu
tanımlar birbirine karıştırılabilmekte, aralarındaki farklılıklar göz ardı edilmektedir. Özellikle
uluslararası platformlar incelendiğinde bu kavramlar arasında farklılık, hatta Türkçe’de çok
kullanılmayan “hava meydanı” kavramı olduğu ve kavramlar arasında kullanım kargaşası
yaşandığı görülmektedir. Konuyla ilgili çeşitli kaynaklarda yapılan tanımlamaların
incelenmesi yerinde olacaktır.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)’nin 2011 yılında hazırladığı
Havacılık Terimleri Sözlüğünde Havaalanı ve Havalimanı için yapılan tanımlar şu şekildedir:

15

(TÜREL, 2010, s. 12)
(Sözlüğü, 2011, s. 50)

16
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Havaalanı, “Bütünü ya da bir bölümü içinde hava araçlarının; iniş, kalkış ve yer hareketlerini
gerçekleştirebilmeleri için karada veya suda oluşturulmuş, (bina, tesis ve teçhizatla
donatılmış) tanımlanmış sahalardır.”17
Havalimanı, “Uluslararası hava trafiği, geliş ve gidişlerine hizmet vermek amacıyla tesis
edilmiş olup, gümrük, göçmenlik, halk sağlığı, hayvan ve bitki karantina işlemleri ve benzeri
işlemlerin bünyesinde vakit kaybedilmeksizin yürütüldüğü havaalanıdır.”18
Devlet Hava Meydanları İşletmesinin iki tanımı göz önünde bulundurulduğunda Havaalanı ve
Havalimanı kavramları arasında en önemli kriter olarak uluslararası uçuşların yapılıp
yapılamayacağı yönünde bir ayırım yapıldığı görülmektedir. Havalimanı için yapılan bu
detaylandırma, bu kavramın uluslararası hava trafiğini karşılayacak koşullara ve niteliğe sahip
bir havaalanı türü olarak ele alındığını ifade etmektedir. Unutmamak gerekir ki, yeterlilik
bakımından zorunluluk hallerinde uluslararası uçuşların hava alanlarında sonlanmasını
engelleyecek bir eksiklik veya tesis yetersizliğinden söz edilemez.
Türk havacılık hukukunun temel kaynağı olan 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda
ise Havalimanı kavramına yer verilmemiş olup; Havaalanı, “Karada ve su üzerinde hava
araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer
ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri
bulunan yerleri” şeklinde tanımlanmıştır. Bu da, aslında ticari bakımdan ve sivil havacılık
uygulamaları bakımından alan veya liman arasında bir fark gözetilmemektedir. Asıl olan
örgütlenmiş bir yapının uçuş kalkış ve inişleri ile ikmal bakımından bir yerde
bulundurulmasıdır.
Tanımlardan da anlaşılacağı üzere Türkiye’deki yetkili kamu otoriteleri ve hukuki yapılardan
ikisini incelediğimizde söz konusu kavramlardan birinin kanun tarafından karşılığının
olmadığı, bir diğerinin ise kavramlar arasında uluslararası trafiğe dayalı bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Bu kavramların uluslararası düzeyde karşılıkları incelendiğinde ise İngilizcesi
“International Airport” olan Havalimanı kavramı ve yine İngilizcesi “Aerodrome” olan Hava
Meydanı kavramı ortaya çıkmaktadır. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil
Aviation Organization) tarafından yapılan tanımlar aşağıdaki gibidir.19
Hava Meydanı (Aerodrome), “Hava araçlarının yüzeydeki hareketleri, iniş ya da kalkışları
için (her türlü bina, tesis ve donanım dâhil) ya tümünün ya da bir kısmının kullanılmasına
yönelik su ya da kara üzerinde tanımlanmış sahalardır.”
Uluslararası Havalimanı (International Airport), “Üye ülkenin toprakları içerisinde
uluslararası hava trafiğinin giriş ve çıkışı için konumlanmış, gümrük, göçmen, halk sağlığı,
veteriner ve botanik karantina ve ilgili diğer benzer yöntemlerin yürütüldüğü, tanımlanmış
havlimanıdır.”
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ICAO, hava limanı tanımı yerine uluslararası hava limanı tnaımı verirken, aslında hava alanı
ile hava limanı farkını göstermemektedir. Aksine Ulusal ve uluslararası havalimanı ayırımı
yapıldığı görülmekte; böylece birbirleriyle kıyaslandığında Devlet Hava Meydanları
İşletmesinin yapmış olduğu tanımların, ICAO’nun yapmış olduğu tanımlamalara benzediği
söylenebilir. Tek farklılık DHMİ’nin Hava Meydanı yerine, Havaalanı kavramını
kullanılmasıdır. Diğer bir deyişle uluslararası kapsamda havaalanı kavramı ele alınmamakta,
yerel kurumlarca havaalanı olarak yapılan tanımlamanın aslında Hava Meydanı olduğu,
Uluslararası Havalimanı kavramının ise içerisinde uluslararası hava trafiğine uygunluk için
gerekecek gerekli niteliklere sahip olan hava meydanları olduğu anlaşılmaktadır. ICAO’nun
uluslararası kurumlar arasındaki konumu gereği ve Türkiye’nin de bu kuruma üyeliğinin
olduğu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu kavramların tanımları için en doğru
kullanımın ICAO’nun tanımlamaları olacağı aşikârdır.
Kanaatimce Hava alanı, hava limanının bir parçası iniş, kalkış için tanımlı sahalar iken; Hava
limanının örgütlenmiş yapıların birlikte değerlendirildiği ve mutlaka hava alanı (meydanı)
olan bütünsel özellikler ile donatılmış kurumsal özellikleri olan işletmeler bütününü akla
getirmektedir. Yoksa hizmet alanlar bakımından bu ayırımın çok da br önemi yoktur ve
tamamı havacılık için örgütlü yerler olarak değerlendirilecektir.

2.1.5.

Uçuş Emniyeti ve Uçuş Güvenliği

Uçuş emniyet ve Uçuş güvenliği kavramlarıyla da ilgili hem ulusal hem de uluslararası
platformlarda anlamlandırma kargaşası yaşanmaktadır. Bazı kaynaklarda bu kavramlardan
doğan kargaşanın emniyet ve güvenlik kelimelerinin kullanılan birçok dilde tek bir kelimeye
karşılık gelmesi sebebiyle ortaya çıktığını savunmaktadır. 20 Bu sebeple önce Emniyet ve
Güvenlik kavramlarının işlenmesi konunun daha doğru anlanmasına yardımcı olacaktır.
Emniyet kavramı, riskten arındırılmış veya kabul edilebilir düzeyde riskin söz konusu olduğu
durumları belirtmektedir. Diğer bir deyişle, herhangi bir faaliyetin risk ve dolayısıyla
tehlikenin söz konusu olduğu, ancak bunların önlenmesi veya belirli bir düzeyde kontrol
altında tutulabildiği durumlarda gerçekleşmesi olarak açıklanabilir. Gerekli tedbirlerin alınmış
olduğu ortam, durum olgular için kullanılan kavramdır.
Güvenlik kavramı ise emniyetin sağlanması için söz konusu faaliyete yönelik risklerin
azaltılması, ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri ve bu önlemlerin alınması yönündeki
başka faaliyetleri kapsamaktadır. Emniyet için yürütülken faaliyetler bütünü denebilir.
Emniyet ve güvenlik kavramlarına yönelik açıklamalar göz önüne alındığında, emniyet
kavramının, güvenlik kavramanı kapsayan, bu kavramın gerekleri yerine getirildiği daha geniş
nitelikte olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda uluslararası kaynaklarda Uçuş Emniyeti “Tüm
havacılık faaliyetlerinin; gerçek hayat şartlarında, bilinen tüm risk faktörlerinin ortaya
konulduğu ve kaçınıldığı kabul edilebilir risk seviyesinde gerçekleşmesidir.” şeklinde
tanımlanmaktadır. 21Dünya sivil havacılık sektöründe Emniyet ve Güvenlik ile ilgili otorite
20
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olarak görev yapan ICAO ise Uçuş Güvenliğini şu şekilde tanımlamaktadır: “Uluslararası
sivil havacılığı kanunsuz eylemlere karşı korumayı amaçlayan çeşitli önlemler ile insan ve
malzeme kaynaklarının birleşimidir.”22
Tanımlardan da anlaşılacağı üzere uçuş emniyeti uçuş güvenliğinden daha kapsamlı bir
yapıya sahiptir. Uçuş Emniyeti, hava faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin merkezinde yer alan
hava araçlarının, faaliyetlerini yerine getirirken karşılaşabileceği her türlü olumsuzluk, tehdit
veya riski minimum düzeye indirmek için yapılacak faaliyetleri (tamir, bakım, onarım,
meteorolojik riskler vb.) ifade etmektedir. Buna karşın; Uçuş Güvenliği kavramı, Uçuş
Emniyetinin sürekliliği için bu faaliyetleri tehlikeye sürükleyecek her türlü fiil, hareket ve
olayları (terör saldırıları, kaçırma vakaları vb.) inceleyerek, uyulmaması halinde kurallara
aykırılıkları yaptırıma bağlamaya çalışmaktadır.

2.1.6.

Sivil Havacılık

Tarihi süreç itiabrı ile hava araçalrının ve havacılığın önce askeri ve kamusal alanda geliştiği
ve daha sonra posta taşımaları ve onu tkaiben kargo ve yolcu taşımacılğı oalrka sivil
havacılığın hızla geliştiğinib elritmek isterim. Sivil havacılık kavramı, kamusal ve özellikle
askeri havacılık faaliyetleri haricinde kalan tüm havacılık faaliyetlerini ifade etmekte olup;
faaliyetler aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir:23
• Hava araçları imalat, bakım, onarım faaliyetleri
• Hava araçları ile ilgili tüm işletmecilik ve ulaşım faaliyetleri (Yolcu-bajgaj ve Kargo Taşıma
Faaliyetleri)
• Havaalanlarının ihale, inşa ve işletilmesi ile ilgili faaliyetler
• Havaalanında verilen yer hizmeti faaliyetleri
• Hava trafik ve seyrüsefer hizmetleri
• Çevre Koruma faaliyetleri (Ambulans, İtfaiye ve İlaçlama faaliyetleri)

2.1.7.

Havayolu İşletmesi

Havacılık sektörünün şüphesiz ki en temel elemanlarından birisi de Havayolu İşletmesidir. Bu
işletmeler, sahip oldukları veya kiraladıkları hava araçları sayesinde filolarını oluşturmakta,
bu araçlar ile yolcuların önceden belirlenmiş tarife yapısı ve güzergâh üzerinde seyahat
hizmetini organize etmektedirler. Türk Havacılık Hukukunun temelini oluşturan 2920 Türk
Sivil Havacılık Kanununda doğrudan tanımı yer almayan Havayolu İşletmeleri ile ilgili
düzenlemelerin çoğu; 2920 Türk Sivil Havacılık Kanununa yönelik çıkartılan ve 16 Kasım
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2013 Tarihli 28823 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile yürürlüğe giren Ticari Hava Taşıma
İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A) ile detaylandırılmıştır.
Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A) uyarınca Hava Taşıma İşletmeleri
Madde 3/(ı)’da; “Koltuk kapasitesi yirmi ve üzeri olan uçaklarla yolcu taşımacılığı ile sadece
yük taşımacılığı yapan ticari hava taşıma işletmeleri” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan
da anlaşılacağı üzere, Havayolu İşletmelerine yönelik bu yönetmelikte Havayolu
işletmelerinin ticari faaliyet göstermesi ve uçakların kapasiteleri ile ilgili koşullandırmalar
mevcuttur. Ancak Havayolu İşletmeleri’nin bu tanımında yalnızca uçaklarla yolcu veya yük
taşımacılığı yapılması yönündeki ifade düşünüldüğünde, önceki başlıklarda açıkladığımız
hava aracı kavramının tamamını kapsamadığı görülmektedir. Bu durumda kargaşaya yer
bırakmamak amacıyla, aynı yönetmeliğin 3. Maddesinin (k) bendinde “Havacılık İşletmesi”
tanımlanmaktadır. Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A) Madde 3/(k)’da
Havacılık İşletmeleri şu şekilde tanımlanmıştır: “Türk tescilli hava araçları ile ticari hava
taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan işletmedir.” Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere Havacılık
İşletmesi kavramı, hava aracının türüne göre sınıflandırmayan, daha geniş bir kapsamı içeren
bir kavramdır.

2.1.8.

Açık Semalar Anlaşması ( Open Skies Agreement)

Açık Semalar Anlaşması, 1992 yılında Helsinki’de yapılan Konferans sonucu imzalanmış
olup; 09.05.1994 tarihinde ve 21900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TBMM’nin “Âçık
Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun” başlıklı kararı
ile; 18 Mayıs 1994 tarihinde ise Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Açık Semalar Anlaşmasının temel hükümleri; Amerika Birleşik Devletleri ve eski Sovyetler
Birliği’nin ülkeler üzerindeki askeri faaliyetlerin ve tesislerin karşılıklı havadan gözetlenmesi
suretiyle karşılıklı güven ve güvenlik ortamının geliştirilmesi amacına yönelik olup24; 1950’li
yılların ortalarında ABD tarafından Sovyetler Birliği hükümetine bir Konferansta
sunulmuştur. Ancak Sovyetler Birliği tarafından kabul edilmeyen teklif; 1980’li yıllarda yine
ABD tarafından bir NATO Zirvesinde dile getirilmiş ve birçok ülkenin dikkatini çekmiştir.
Zirvedeki birçok ülke tarafından benimsenen bu anlaşma hükümleri ile ilgili çalışmalar
başlamış ve 1992 yılında Helsinki’de imzalanmıştır.25
Dünyanın havayolu sektöründe şeffaflık ve fırsat eşitliği yaratma ilkelerine yönelik olarak
başlatılan Açık Semalar Anlaşması çalışmaları; birçok kaynak tarafından temelde dünya
savaşları sonrası ABD gibi küresel bazda güçlü ülkelerce veya çeşitli ülkelerin birlikteliği ile
oluşan uluslararası ekonomik örgütlerce gerçekleştirilen (ki bunların başında Avrupa Birliği
gelmektedir) ve küreselleşme kapsamında havayoluna yönelik, ticari ve politik tabanlı
manevralarından biri olarak ele alınmaktadır. Bu süreçte baş aktör olarak rol oynayan ve
dünya savaşlarında uluslararası bazda yalnızlık politikası güderek hareket etmesine karşın;
ekonomik olarak, sınırsız kişisel ekonomik özgürlük ilkesini savunan ABD’nin, hava
24
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sahalarında serbestleştirilmesi gerektiği ve bu alandaki her türlü sınırlandırmanın
kaldırılmasına yönelik dış politikaları benimsediği görülmektedir.26
Havayolu sektöründe ve özellikle ülkelerin hava sahalarında serbestleştirilmeye gidilmesi,
hatta uzun vadede tek bir hava sahası oluşturulması gibi politikaların temelinde yattığı Açık
Semalar kavramı, 30 Nisan 2007 yılında Avrupa Birliği ve ABD arasında imzalanan Atlantik
Ötesi (Transatlantic) Hava Ulaştırma Antlaşması ile temelinde yatan politikalara bir adım
daha yaklaştırılmıştır. Bu anlaşma ile dünya havayolu taşımacılığı pazarının %60’ını kontrol
eden antlaşma tarafları, kendi aralarında ve karşılıklı gerçekleşen havayolu uçuşlarını
serbestleştirmeyi amaçlamışlardır.
Açık Semalar Anlaşması gibi küresel boyutta etkileri olan anlaşmaların Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkeleri de etkilemesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda 1980’li yılların başlarında
monopol bir yapıya sahip olan Türk Sivil Havacılığı, dünyada gerçekleşen serbestleşme
hareketlerine kayıtsız kalamadığından yapı değiştirerek serbestleşmeye doğru yön izlemiştir.
Böylece sivil havacılık işletmelerinin rekabete açık büyüme ve genişleme stratejileri
geliştirmesinin önü açılmıştır.
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Uygulamalar
1)
Açık Semalar Anlaşması kapsamındaki uluslararası yapıların, gelişmemiş ve
gelişmekte olan ülkelere ne gibi etkileri olduğunu analiz ediniz.
2)
Havacılık Hukuku açısından Havayolu Sektörü ile ilgili kavramların kullanımlarını,
kavramlar arasında uygulama ve mevzuatı takip ederek kavram kargaşası yaşanan durumları
analiz ediniz.
3)
Hava Hukuku uygulamaları ile ilgili örnekler bularak bu örnekler içerisinde
kavramların kullanımlarını analiz ediniz.
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Uygulama Soruları
1)
Açık Semalar Anlaşmasının Türkiye açısından serbestleşmenin, Türk Hava
Hukukunda ne gibi bir etkiye sebep olmaktadır?
2)
Havalimanı ve Havaalanı kavramlarının içerikleri göz önüne alındığında, bu
kavramların Türk Havayolu Sektöründeki kullanımlarını nasıl değerlendirirsiniz?
3)
Hava aracı kavramının neden önemli olduğunu ve bu kavramla ilgili kargaşanın ne
gibi kapsam sonuçları doğuracağını belirtiniz.
4)

Uçuş emniyeti ve uçuş güvenliği kavramlarını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; Havayolu Sektörü ile ilgili temel olarak nitelendirilecek kavramların neler
olduğunu, bu kavramların özellikle Hukuk sistemi içerisindeki kullanım ve tanım farklılıkları
ile bunların etkilerinin üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Havayolu sektörü ile ilgili temel kavramlardan biri
kapsamına alınamaz?
a)

Şikago Sözleşmesi

b)

Hava Aracı

c)

Hava Sahası

d)

Havalimanı

e)

Uçuş Emniyeti

2)

Hava Sahası kavramının kapsamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)
Bir ülkenin yalnızca başka ülkeler ile kesişen sınır bölgeleri üzerinde kalan hava
bölgesidir.
b)
Bir ülkenin yalnızca başka ülkeler ile kesişen sınır bölgeleri haricinde kalan hava
bölgesidir.
c)

Bir ülkenin yalnızca kara suları haricinde kalan hava bölgesidir.

d)

Bir ülkenin yalnızca kendi kara suları ve kara toprakları üzerindeki hava bölgesidir.

e)
Bir ülkenin egemenliği altında bulunan tüm kara suları ve kara toprakları üzerindeki
hava bölgesidir.
3)

Aşağıdakilerden hangisi Sivil Havacılık Faaliyeti kapsamına girmez?

a) Hava araçlarının motor üretim faaliyetleri
b) Havaalanlarının ihale, inşa ve işletilmesi ile ilgili faaliyetler
c)

Havaalanında verilen yer hizmeti faaliyetleri

d) Hava trafik ve seyrüsefer hizmetleri
e)

Çevre Koruma faaliyetleri
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4)

Aşağıdakilerden hangisi Sivil Havacılık Faaliyeti kapsamına girmektedir?

a)

Bir Hava Aracının tasarım süreçleri

b)

Bir Hava Aracının inşa süreci

c)

Bir hava alanının tasarım ve inşa süreçleri

d)

Hava araçlarının satışı ve pazarlaması

e)

Hava aracına personel alımı

5)
Aşağıdakilerden hangisi Sivil Havacılıkta Uçuş Güvenliğini sağlamaya yönelik bir
faaliyeti değildir?
a)

Pasaport Kontrolü yapılması

b)

Uçaklar için yapılan ihbar için gerçekleştirilen arama faaliyetleri

c)

Hava aracına girişlerden önce yapılan X-Ray taramaları

d)

Fırtına gibi olumsuz hava koşullarına yönelik sefer iptalleri

e)

Uçuş öncesi hava aracına yapılan rutin mekanik bakım ve kontroller

I. DHMİ’ye göre, Havalimanı ve Havaalanı arasındaki en temel farklılık tesisin uluslararası
hava trafiğine uygun olup olmamasıdır.
II. Uluslararası Kuruluşlar tarafından ele alınan Hava Meydanı kavramı Türkiye’deki kurumlar
veya hukuki yapılar tarafından tanımlanmamıştır.
III. Havaalanı, havalimanı veya hava meydanında uçakların iniş kalkış yapmasını sağlayacak en
az bir pist bulunması zorunludur.
6)
Yukarıda Havaalanları, havalimanları ve hava meydanları ile ilgili verilen bilgilerden
hangileri doğrudur?
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

I-II

d)

I-III

e)

I-II-III
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7)

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin hava sahasını tam olarak tanımlamaktadır?

a)

Ülkenin başkenti üzerinde kalan hava tabakası

b)

Ülkenin yalnızca başkentinin bulunduğu coğrafi bölge üzerinde kalan hava tabakası

c)

Ülkenin yalnızca fiziki kara sınırlarının üzerinde kalan hava tabakası

d)

Bir ülkenin yalnızca fiziki kara sınırları ve gölleri üzerinde kalan hava tabakası

e)

Ülkenin fiziki kara ve karasuları suları üzerinde kalan hava tabakası

8)

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
Hava aracı kavramı, havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü
uçağı ifade etmektedir.
b)
Uçuş Emniyeti kavramı uçuş güvenliği kapsamını da kapsayan daha geniş bir
niteliktedir.
c)

Ülkelerin hava sahaları haricindeki hava sahalarına uluslararası hava sahası adı verilir.

d)
Havayolu İşletmesi, sahip oldukları veya kiraladıkları araçlar ile yolcuların önceden
belirlenmiş tarife yapısı ve güzergâh üzerinde seyahat hizmetini organize eden kuruluşlardır.
e)
Ticari havayolu işletmeleri, Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği tarafından
belirlenen hükümlere göre kurulur ve faaliyetlerini sürdürür.
9)

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi sivil havacılık kapsamında değerlendirilemez?

a)

Havaalanlarının ihale, inşa ve işletilmesi ile ilgili faaliyetler

b)

Askeri uçaklara verilen yer hizmetleri

c)

Havaalanında verilen yer hizmeti faaliyetleri

d)

Hava trafik ve seyrüsefer hizmetleri

e)

Çevre Koruma faaliyetleri
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10)

Açık Semalar Anlaşması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
Türkiye Cumhuriyeti Açık Semalar Anlaşmasına, Bakanlar Kurulu onayı ile taraf
olmuştur.
b)
Açık semalar anlaşmasının temelinde ülkelerin hava sahalarının serbestleştirilme
düşüncesi yatmaktadır.
c)
Açık semalar anlaşması yalnızca, ABD ve Avrupa birliği gibi uluslararası nitelikte
önemli güç haline gelmiş olan ülkelerin ve birliklerin havayolu sektöründelki etkinliğini
arttırması için gerçekleştirilmiştir.
d)

Açık Semalar Anlaşmasını ilk dile getiren ülke ABD’dir

e)
Açık Semalar Anlaşması, Türk Sivil Havacılığının serbestleşmesinde önemli bir rol
oynamıştır.
Cevaplar: 1)a, 2)e, 3)a, 4)c, 5)d, 6)e, 7)e, 8)a, 9)b, 10)c
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3. HAVACILIK PERSONELİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Pilot
3.1.1. Öğrenci Pilot Lisansı
3.1.2.

Hususi Pilot Lisansı (PPL)

3.1.2.1.

Hususi Pilot Lisansı (PPL) İmtiyazları

3.1.2.2.

Teorik Bilgi Eğitimi

3.1.2.3.

Sınavlar

3.1.2.4.

Uçuş Eğitimi

3.1.3.

Ticari Pilot Lisansı (CPL)

3.1.3.1.

İmtiyazlar

3.1.3.2.

Uçuş Eğitimi

3.1.4.

Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL)

3.1.5.

Planör Pilot Lisansı (GPL)

3.1.5.1.

İmtiyazlar

3.1.5.2.

Teorik Bilgi Eğitimi

3.1.5.3.

Uçuş eğitimi

3.2.

Hava Aracı Teknisyeni

3.3.

Hava Trafik Kontrolörü

3.4.

Uçuş Harekât Uzmanı (Dispeçer)

3.5.

Kabin Memuru

3.6.

Yetkili Uçuş Tabibi

3.7.

Tarayıcı Personel

3.8.

Onaylı Yönetici Personel

3.8.1. Sorumlu Müdür (Genel Müdür)
3.8.2.

Kalite Sisteminden Sorumlu Yönetici
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3.8.3.

Emniyet Yönetim Sisteminden Sorumlu Yönetici

3.8.4.

Uçuş İşletmeden Sorumlu Yönetici

3.8.5.

Yer İşletmeden Sorumlu Yönetici

3.8.6.

Uçuş Eğitiminden Sorumlu Yönetici

3.8.7.

Güvenlikten Sorumlu Yönetici

3.8.8.

Teknikten Sorumlu Yönetici 109

3.9.

Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli 109
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Havacılık Personeli içerisinde sayılan personeller hangileridir?

2)

Havacılık Personeli olmak için hangi şartları sağlamak gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Pilot

Pilotluk hakkında ve pilotluk
lisansı hakkında bilgi sahibi
olmak

Gelişmeleri sosyal
medya ve internet
üzerinden takip ederek

Hava Aracı Teknisyeni

Hava Aracı Teknisyeni
kavramını ve mesleğin
gerektirdiği nitelikleri öğrenmek

Gelişmeleri sosyal
medya ve internet
üzerinden takip ederek

Hava Trafik Kontrolörü

Hava Trafik Kontrolörü
Kavramını ve mesleğin
gerektirdiği nitelikleri öğrenmek

Gelişmeleri sosyal
medya ve internet
üzerinden takip ederek

Uçuş Harekât Uzmanı

Uçuş Harekat Uzmanı kavramını
ve mesleğin gerektirdiği
nitelikleri öğrenmek

Gelişmeleri sosyal
medya ve internet
üzerinden takip ederek

Kabin Memuru

Kabin memuru kavramını ve
mesleğin gerektirdiği nitelikleri
öğrenmek

Gelişmeleri sosyal
medya ve internet
üzerinden takip ederek

Yetkili Uçuş Tabibi

Yetkili Uçuş Tabibi kavramını
ve mesleğin gerektirdiği
nitelikleri öğrenmek

Gelişmeleri sosyal
medya ve internet
üzerinden takip ederek

Tarayıcı Personel

Tarayıcı personel kavramını ve
mesleğin gerektirdiği nitelikleri
öğrenmek

Gelişmeleri sosyal
medya ve internet
üzerinden takip ederek

Onaylı Yönetici Personel

Onaylı yönetici personel
kavramını ve mesleğin
gerektirdiği nitelikleri öğrenmek

Gelişmeleri sosyal
medya ve internet
üzerinden takip ederek

Hava Trafik Emniyeti
Elektronik Personeli

Hava trafik emniyeti elektronik
personeli kavramını ve mesleğin
gerektirdiği nitelikleri öğrenmek

Gelişmeleri sosyal
medya ve internet
üzerinden takip ederek
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Anahtar Kavramlar
• Pilot
• Hava Aracı Teknisyeni
• Hava Trafik Kontrolörü
• Uçuş Harekat Uzmanı
• Kabin Memuru
• Yetkili Uçuş Tabibi
• Tarayıcı Personel
• Onaylı Yönetici Personel
• Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli
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Giriş
Taşımacılık sektörüne en son katılan ve son yıllarda yoğun olarak kullanılmaya başlanan
taşıma türü havayolu taşımacılığıdır. Teknik boyutu ve insana dyanan yürütüm süreci
gözetildiğidne
ve yine yatrırım maliyeti çalışanların özel ve özellikli olmasını
gerektirmektedir.
Ayrıca, havacılık sektöründe yaşanacak bir problemin, bir kazanın ya da düzenlenecek bir
terör saldırısının tüm dünyada hem maddi hem de manevi olumsuzluklara yol açabileceğinden
havacılık personelinin istihdamı diğer iş kollarına ve diğer taşımacılık türlerine göre daha
detaylı ve yoğun olarak düzenlenmiştir. Özel eğitim zorunluluğu işe giriş aşamaısndan işin
yürüütmüne yaygın ve sürekli test edilen nitleiktedir. Yine çalışanlar farklı ünvanlara ve
statülere sahip olup çok çeşitli çalışanlar sektörde ihityaçtır.
Bu bölümde Pilot, Hava Aracı Teknisyeni, Hava Trafik Kontrolörü, Uçuş Harekat Uzmanı,
Kabin Memuru, Yetkili Uçuş Tabibi, Tarayıcı Personel, Onaylı Yönetici Personel, Hava
Trafik Emniyeti Elektronik Personeli, gibi havacılık personellerini tanıyıp, yaptığı
görevlerden ve mesleğe giriş şartlarını inceleyeceğiz.
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3.1. Pilot
Pilotlar hobi, hususi veya profesyonel olarak bir hava taşıtını kullanan, sevk ve idaresini
üstlenen meslek grubunun genel adıdır. Hobi olarak uçmak için sadece bir hususi pilot
lisansına sahip olmanız yeterlidir. Ancak geçiminizi pilot olarak sağlamak istemeniz halinde,
hususi pilot lisanslarına yönelik uçuş eğitiminden veya sınavından ayrı olarak ticari seviyede
bir lisansa ihtiyacınız olacaktır.
Pilotluk mesleği, sürekli eğitim ve kendini geliştirmeyi zaruri kılan, yüksek sorumluluk ve
dikkat gerektiren prestijli bir meslektir. Özellikle pilotluk mesleğini ticari uçuşlarda kariyer
olarak sürdüren pilotların, yılın 365 günü ve günün 24 saati uçuşlar gerçekleşebileceğinden
dolayı çok düzenli bir mesai uygulaması bulunmamaktadır.
Ayrıca 06.06.2006 tarihli 26190 sayılı Resmi Gazete Uçak Pilot Lisans Yönetmeliğinde
(SHY-1) pilotlara lisans verilmesi ve meslek kuralları hakkında ayrıntılı bilgi içermektedir.

3.1.1. Öğrenci Pilot Lisansı
Öğrenci pilot lisansı, pilot adaylarının lisans almaya esas teşkil edecek eğitimleri alabilmeleri
için eğitime başlamadan önce tanzim edilir ve ön talep formu niteliği taşır. Öğrenci pilot
lisansı ile sadece uçuş eğitimi amacıyla ve eğitim programına uygun olarak uçuşlar
yapılabilir. Başvuru, ilgili kurs müdürlüğü tarafından gerekli belge ve bilgileri kapsayan talep
formları ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Bu belge, bilgi ve formlar üzerinde
değerlendirmeler yapılır ve durumu uygun olanların Öğrenci Pilot Lisansı düzenlenir.
Öğrenci pilot lisansı müracaatlarında aşağıdaki şartlar aranır;
• İlk yalnız uçuşundan önce 16 yaşını tamamlamış olmak.
• En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
• 1inci veya 2nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak ve sağlık sertifikasında tek pilota
sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel bir kısıtlama olmadığını göstermek
• Adayların Adli Sicil kaydı belgesini sunmak

3.1.2. Hususi Pilot Lisansı (PPL)
Hususi pilot lisansı almak için yapılacak müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:
• En az 17 yaşında olmak
• En az lise veya dengi okul mezunu olmak
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından veya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce
yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1inci veya 2nci sınıf
sağlık sertifikası sahibi olmak
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• SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan Uçuş Eğitim Organizasyonlarında gerekli teorik
bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
• Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş eğitiminin tamamlanmasından sonra 6 ay içinde girilecek
yetenek testinde başarılı olmak
• Gece uçuşu yetkisi isteniyorsa gerekli eğitimleri almış olmak
• Yönetmeliklerde belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak.

3.1.2.1. Hususi Pilot Lisansı (PPL) İmtiyazları
Hususi pilot lisansına sahip bir pilotun imtiyazı; lisansında mevcut sınıf ve tipte, ticari
olmayan bir uçuşta, herhangi bir gelir elde etmeksizin, sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak
uçmaktır.

3.1.2.2. Teorik Bilgi Eğitimi
PPL(A) adayı yetkili bir uçuş eğitim organizasyonunda veya tescilli kuruluşta onaylı bir
kursta teorik bilgi eğitimini tamamlamalıdır.

3.1.2.3. Sınavlar
Pilot adayları, PPL(A) teorik bilgi sınavlarını, ilk sınava girdiği tarihin ay sonundan itibaren
hesaplanmak üzere 18 aylık sürede tamamlamalıdır.

3.1.2.4. Uçuş Eğitimi
Hususi pilot lisansı almak için SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir uçuş eğitim
organizasyonunda veya tescilli kuruluşta en az 45 saatlik uçuş süresinin tamamlanmış olması
gerekir.
Uçuş Eğitimi Maksimum koltuk sayısı 4 kişiyi geçmeyecek tek motorlu uçaklarla yapılır.
Uçuş yetkisi için adayın ilave olarak en az 5 saat gece uçuş süresi bulunmalıdır.
Eğitim sonunda yapılacak olan kontrol uçuşundan başarılı olmalıdır.

3.1.3. Ticari Pilot Lisansı (CPL)
Ticari pilot lisansı almak için yapılan müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:
• En az 18 yaşında olmak
• En az lise veya dengi okul mezunu olmak
• SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1. sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak
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• SHGM tarafından yetkili kılınmış uçuş eğitim organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve
uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
• Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş yetenek testinde başarılı olmak
• Yönetmeliklerde belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak
• Adayın Adli Sicil Kaydı bulunmadığını göstermek

3.1.3.1. İmtiyazlar
Ticari pilot lisansına sahip bir pilot; aldığı eğitim ve kurs programına bağlı olarak aşağıda
belirtilen imtiyazların tümünü veya bir kısmını kullanabilir:
• PPL(A) imtiyazlarını kullanmak
• Ticari hava taşımacılığı yapmayan herhangi bir uçakta sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak
uçmak
• Tek pilota sertifikalı ticari hava taşımacılığı yapan hava araçlarında sorumlu pilot olarak
uçmak
• Ticari hava taşımacılığı yapan bir uçakta ikinci pilot olarak uçmak

3.1.3.2. Uçuş Eğitimi
Aday, Entegre Eğitim sonunda CPL sahibi olabilmek için Minimum 150 saat, Modüler Eğitim
sonunda CPL sahibi olabilmek için Minimum 200 saat uçak uçuşunu tamamlamalıdır. Gece
yetkisi için ilave olarak en az 5 saat gece uçuşu yapmalıdır.

3.1.4. Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL)
Ücret karşılığı yapılan uçuş operasyonlarında hava aracını kullanan uçuştan sorumlu olan
pilotun sahip olması gereken lisans, Havayolu Nakliye Pilot Lisansıdır.
Ticari pilot lisansı almak için müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:
• En az 21 yaşında olmak
• En az lise veya dengi okul mezunu olmak
• Svil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından düzenlenmiş geçerli 1inci sınıf sağlık
sertifikası sahibi olmak
• SHGM tarafından yetkilendirilmiş uçuş eğitim organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve
uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
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• ATPL Teorik bilgi sınavlarında başarılı olmak
• Yönetmeliklerde belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak
• CPL ve çok motor IR sahibi olmak
• MCC(Çoklu Personel Yönetim) kursu görmüş olmak
• Adayın Adli Sicil Kaydı bulunmadığını göstermiş olmak
ATPL(A) adayı, uçak pilotu olarak en az 1500 saatlik uçuş tecrübesine sahip olacaktır. Bu
uçuş saatinin içinde çok pilot operasyonunda en az 500 saat uçuşu olacaktır.
• Eğitim sonunda yapılacak olan kontrol uçuşundan başarılı olmak.

3.1.5. Planör Pilot Lisansı (GPL)
Planör pilot lisansı almak için müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:
• En az 17 yaşında olmak.
• En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
• SHGM tarafından veya SHGM’ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından
düzenlenmiş geçerli 1 veya 2 nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.
• SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan Uçuş Eğitim Organizasyonlarında gerekli teorik
bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
• Yönetmeliklerde belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak.

3.1.5.1. İmtiyazlar
Planör pilot lisansına sahip bir pilotun imtiyazı; lisansında mevcut sınıf ve tipte, ticari
olmayan bir uçuşta, herhangi bir gelir elde etmeksizin, sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak
uçmaktır.

3.1.5.2. Teorik Bilgi Eğitimi
Planör adayı yetkili bir uçuş eğitim organizasyonunda veya tescilli kuruluşta onaylı bir kursta
teorik bilgi eğitimini tamamlamalıdır.

3.1.5.3. Uçuş eğitimi
Planör pilot lisansı almak için SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir uçuş eğitim
organizasyonunda veya tescilli kuruluşta en az 24 saatlik uçuş süresinin tamamlanmış olması
gerekir.
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Eğitim sonunda yapılacak olan kontrol uçuşundan başarılı olmalıdır.

3.2. Hava Aracı Teknisyeni
Hava aracı teknisyenleri; hafif, döner katlı veya büyük hava araçlarına bakım yapmak üzere
SHGM tarafından lisanslandırılan meslek grubudur. Hava aracı teknisyenleri hava aracı
gövde yapılarının, motorların, elektronik ve aviyonik sistemlerin muayenesini (kontrolünü),
bakımını ve onarımını gerçekleştirir.
Hava aracı teknisyenlerinin, bir hava aracının bakımını yapıp uçuşa elverişlilik belgesini
imzalayabilmesi için SHGM’nden SHY-66 hava aracı bakım teknisyeni lisansına sahip olması
gereklidir. Lisans sahibi kişinin bakım çıkış sertifikasını imzalayacağı uçağın tip eğitimini
almış olmalı ve yetkili olduğu uçak tipi lisansında yazılı olmalıdır.
Hava aracı teknisyenlerinin lisanslandırılmaları 30.10.2013 tarihinde Resmi Gazetede
yayınlanmış 28806 numaralı Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY-66)’da
ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ayrıca bu teknisyenlerin yapacağı bakıma ilişkin bilgiler
20.12.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış 28503 sayılı Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve
Bakım Sorumluluğu Yönetmeliğinde (SHY-M) ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

3.3. Hava Trafik Kontrolörü
Hava Trafik Kontrolörleri, hava araçlarının, bir noktadan ulaşmak istedikleri başka bir
noktaya gerçekleştirdikleri uçuşlarının öncelikle emniyetli olarak gerçekleşmesi için tüm
aşamalarını yöneten, başka bir ifade ile hava araçlarının havadaki ve havaalanındaki trafiğinin
emniyetli, düzenli, hızlı bir şekilde akışını sağlayan meslek grubudur.
Hava Trafik Kontrolörü, Pilotlara telsiz vasıtasıyla tavsiye, bilgi ve talimatlar ileten ve pek
çok yardımcı üniteyle birlikte çalışarak ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden faydalanarak
kendi kontrol sahasındaki onlarca hava aracına aynı anda hava trafik kontrol hizmeti
sağlayarak onları emniyetli, düzenli bir şekilde uçmalarını ve zamanında kalkışlarını ve
varışlarını sağlar.
Örneğin; İstanbul’dan Ankara’ya gidecek bir hava aracı istediği zaman kalkıp istediği gibi
direkt uçamaz. Belirlenmiş hava koridorlarından uçması ve hava trafik kontrolörlerinin
verdiği talimatlara uyması zorunludur. İşte bu yüzden pilot, uçağın motor çalıştırmasından
kalkışına, hava koridorundaki uçuşundan tırmanacağı uçuş seviyesine, muhafaza etmesi
gereken hızdan alçalmasına, gideceği havalimanındaki inişinden park yerine kadar hava trafik
kontrolörlerinden izin ve talimat almak zorundadır. Bir hava trafik kontrolörü aynı anda bazen
10 bazen 35-40 uçaktan sorumlu olabilmektedir.
Hava trafik kontrolörlerinin görevleri, saha, yaklaşma veya hava meydanı kontrolörü olarak
çalışılmasına bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, belli başlı görevleri şunlardır;
• Hava araçları ile telsiz ve/veya radar temasını korumak;
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• Hava araçlarının yol boyu veya havalimanındaki hareketini yönlendirmek;
• Hava araçlarına tırmanma veya alçalma konusunda talimatlar vermek ve nihai seyir
seviyesini tahsis etmek;
• Hava araçlarına hava durumu hakkında bilgiler sağlamak;
• Uçaklar arasında asgari mesafelerin muhafaza edilmesini sağlamak;
• Beklenmedik hal ve durumları, acil durumları ve plan harici trafiği sevk ve idare etmek.
• Piste veya pistten gerçekleştirilecek hareketlerin kontrol edilmesi;
• Uçakların terminal etrafındaki yer hareketlerinin sevk ve idare edilmesi;
• Araçların havalimanı etrafındaki yer hareketlerinin sevk ve idare edilmesi.
Ayrıca hava trafik kontrolörlüğü mesleğini sahip olması gereken sağlık, eğitim ve uzmanlık
şartlarının belirlenmesine, lisans, sertifika ve derecelerinin verilmesine, muhafaza edilmesine,
yenilenmesine, süreli olarak askıya alınmasına veya süresiz olarak iptal edilmesine ilişkin
esasların düzenlenmesi ve emniyet standartlarının muhafaza edilerek geliştirilmesini
sağlamak amacıyla 31.01.2007 tarihli Resmi Gazetede 26420 sayılı Hava Trafik Kontrol
Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY-65-01) yayınlanmıştır.

3.4. Uçuş Harekât Uzmanı (Dispeçer)
Uçuş Harekât Uzmanı; uçuşların öncelikle emniyetle gerçekleştirilmesi için gerekli tüm uçuş
planlamalarını yapar ve uçuş boyunca uçuşu takip eder.
Uçuşun herhangi bir safhasında Mesul Pilotun talebi veya ele ulaşan bilgiler ışığında uçuşun
güvenli ve etkin bir şekilde devamını sağlamak için uçuş ekibini bilgilendiren, uçuş
hakkındaki bilgilerin gerekli birimlere aktarılması için uçuşu izleyen, acil durum (sabotaj,
kaza kırım, uçak kaçırma vb.) bilgilerinin gerekli birimlere iletilmesini sağlayan, Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından lisanslandırılan kişidir.
Uçuş Harekât Uzmanları, hava araçlarının mümkün olduğunca hızlı ve emniyetli bir şekilde
kalkışa hazırlanmalarını sağlarlar.
Herhangi bir hava aracının uçuşa hazırlanması ile ilişkili farklı operasyonların/işlemlerin ve
hizmetlerin tümünün, söz konusu uçağın kendisine tahsis edilmiş zamanda kalkış
gerçekleştirebilmesine imkân verecek şekilde doğru zamanda ve doğru sırada bir araya
getirilmesini sağlarlar.
Uçuş Harekât Uzmanları; temizlik, yakıt ikmali ile bagaj ve kargo yüklemesi işlemlerini
kapsayan faaliyetleri takip ederek, kalkışa hazır olduklarından emin olmak üzere kabin ekibi
ve hava aracı teknisyenleri ile yakından ilişki kurar ve bu kişilerle birlikte hareket ederler.
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Uçuş Harekât Uzmanları, farklı hizmet sağlayıcılarının tümü ile temasın sürdürülebilmesi için
operasyonel planlama araçlarından elektronik sistemlere kadar geniş bir dizi teknolojiden
yararlanırlar.
Bu görev ayrıca, esnek çalışma saatleri gerektirmektedir. Uçuşlar günün her saatinde
gerçekleştirileceğinden vardiyalı çalışma sistemi gerektirir, bu da sabahın erken saatlerinde,
gecenin geç saatlerinde, hafta sonlarında ve resmi tatil günlerinde çalışmanızın
beklenebileceği anlamına gelmektedir.
Uçuş harekât uzmanı lisansı almak isteyen adayın durumunun aşağıdaki şartlara uygun olması
gereklidir.
• En az 23 yaşında olmak,
• En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak
• SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan Eğitim Organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve
eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
Tecrübe Yönünden Aranılan Yetenekler:
• Sivil veya askeri, tarifeli veya tarifesiz hava yolları işletmelerinde en az iki (2) yıl aşağıda
gösterilen işlerden çalışarak tecrübe sahibi olmak;
o

Pilot olarak,

o

Uçucu veya yer telsiz operatörü olarak,

o

Seyrüseferci olarak,

o

Meteoroloji uzmanı olarak,

o

Uçuş harekât uzmanı (dispeçer) görevinde veya yardımcı olarak çalışmış bulunmak,

o
Yeterli tecrübeyi verebilecek ve yetkiler tarafından uygun görülebilecek diğer çeşitli
işlerde çalışmış bulunmak.
o

Son üç (3) yıl içinde en az iki (2) yıl hava trafik kontrolü olarak çalışmış bulunmak,

o
Son iki (2) yıl içinde en az bir (1) yıl lisanslı bir uçuş harekâtı uzmanı kontrolü altında
yardımcı olarak çalışmış bulunmak.
• SHGM tarafından yetkilendirilmiş uçuş harekât uzmanı yetişmek için tertip edilmiş bir
kursu son 90 gün içinde başarı ile bitirmiş bulunmak.
Ayrıca, 12.0.197 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olan Uçuş Harekât Uzmanı Lisans
Yönetmeliği (SHD-T-4) bu mesleği yapacak kişilerin lisanslandırılması hakkında daha
ayrıntılı bilgiler içermektedir.
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3.5. Kabin Memuru
Yolcu taşımacılığı yapan hava araçlarında gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin
uygulanmasından ve yolcu konforundan sorumlu görevliler “kabin memuru” ya da “kabin
görevlisi” olarak tanımlanmaktadır.
Uçuşun emniyetli, güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleşmesi için hava aracının kabin
bölümünde görev alan Kabin Memurları; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından
yayımlanan ilgili mevzuatlarda belirtilen gereklilikleri sağlayarak( hâlihazırda yayınlanmış bir
yönetmelik bulunmamaktadır.) eğitimlerini başarı ile tamamlayan ve bunun sonucunda
“Kabin Memuru Sertifikası” almaya hak kazanmış kişilerdir.
Kabin Memurlarının uçak içerisinde, belirgin görev ve sorumlulukları vardır. Bunlardan en
önemlisi fakat en az gözle görülebilir olanı yolcuların emniyetini sağlamaktır. Bu ana
sorumluluk kabin memurlarının sürekli ve özel bir eğitim almalarını gerekli kılmıştır. Bu
eğitim teorik bilgilerin yanı sıra kişinin kendi özgüvenin geliştirmesini ve kendi görevini
yerine getirirken bu özgüven duygusu ile ihtiyaç duyduğu otoriteyi sağlanmasını da
içermektedir. İkinci ve en çok göz önünde bulunan görevi ise, yolcuların ihtiyaçlarını
karşılamak ve adına çalıştıkları havayolu şirketi için güzel bir etki bırakabilmektir.
Sivil Havacılığın tüm faaliyetlerinde olduğu gibi kabin memurlarını da ilgilendiren bütün
süreçler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı şirket el kitaplarında ya da şirket
içi prosedürlerde dokümante edilmek zorundadır:
Kabin memurları, kabin içerisinde kokpit kapısı itibariyle başlayan ve kabinin en arka
bölümünde bulunan “arka mutfak” olarak adlandırılan bölümüne kadar olan alandan
sorumludur. Kabin memurlarının kokpit içerisinde ya da uçağın dış bölümünde herhangi bir
görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
Genel anlamda, her kabin memurunun asli olarak sorumlu olduğu uçağın sağ ya da sol
tarafında bulunan çıkış kapısı bulunmaktadır. Bu sorumluluk hem normal operasyonel
koşulları hem de acil durum koşullarını kapsamaktadır. Normal operasyonel koşullarda şirket
operasyon el kitaplarında belirtilen yöntemler kullanılarak sorumlu çıkış kapılarının açılması
ve kapatılması, acil durum koşullarında da yine şirket operasyon kitaplarında belirtilen
yöntemler kullanılarak açılması, eğer dış koşullar emniyetsiz ise kapalı tutulması
sorumluluklar arasında yer almaktadır.
Kabin memurlarının servis ile ilgili görevleri şirketlere göre değişkenlik göstermektedir.
Servis, havayolu şirketinin uygun gördüğü ürün ve malzemelerin uçağa yüklenmesi
sonrasında yine şirket tarafından belirlenen akış ve düzen çerçevesinde yolculara sunumunun
gerçekleştirilmesi olarak özetlenebilir. Yurtdışı uçuşlarda gümrüksüz ürünlerin satışlarının
yapılması bu kapsam içerisinde değerlendirilmektedir.
Servisin yapılmasında dikkat edilecek hususlar ve usüller ile ilgili eğitimler şirket tarafından
aktarılmaktadır.
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Kabin memurlarının emniyet ve güvenlik ile ilgili görevleri iki temel başlık altında
toplanabilir:
1.
Emniyet ve güvenliği tehdit edebilecek bir durumun oluşmasını önlemek için
gözlemler yapılması ve iletişimlerin sağlanması (örneğin kabin içerisinde yangın / duman
oluşumu engellemek için belirli periyotlarda kabinin / tuvaletlerin gözlemlenmesi)
2.
Alınan bütün önlemlere rağmen, oluşan acil durumlarda, yolcuların emniyet ve
güvenliğini sağlamak adına, mümkün olan en az yaralanma ile en çabuk şekilde acil durum
prosedürlerinin uygulanması (örneğin acil bir durum söz konusu olduğunda Kaptan Pilotun
talimatını alarak uçakta bulunan bütün yolcu ve ekibin uçak sertifikasyonunda test edilmiş
süreler içerisinde tahliye edilmesi)
Bu konuların aktarıldığı eğitimler (temel emniyet eğitimi, yenileme eğitimleri) Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü ilgili mevzuatlarında belirlenmiştir ve her şirketin Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nce onaylı eğitim kitaplarında dökümante edilmektedir.

3.6. Yetkili Uçuş Tabibi
Yetkili Uçuş tabibi ülkemizde görev yapan pilotların, kabin memurlarının ve hava trafik
kontrolörlerinin ulusal ve uluslararası standartlara göre yapılan ilk ve periyodik sağlık
muayeneleri sonucu uçuş görevlerine elverişliliğine ilişkin rapor ve sağlık sertifikası
düzenleyebilen, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş tabiplere verilen
unvandır. Yetkili Uçuş tabibi, Hekimi veya doktoru olarak da isimlendirilirler.
Uçuş tabibi unvanını almak isteyen tabipler; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından
yetkilendirilen USAEM – Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezinde verilen Uçuş
Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursunu başarıyla tamamlamalı ve Uçuş Tabipliği Kursu
Sertifikasına sahip olmalıdır.
Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursu; Temel ve İleri Düzey olmak üzere 2 seviyedir.
Toplam süre 5 haftadır. Kurs kapsamında verilecek eğitim; akademik eğitim, uygulamalı
eğitim, uçuş ve gezileri kapsar.
Kurs duyuruları web sitemizden yapılmakta, kurs başvuruları ise duyuruda belirtilen
tarihlerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.
Yetkili Uçuş Tabipleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen sağlık
kurum veya kuruluşlarında çalışabilirler. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından
kendilerine yetki verilen bölgede ve yetki verilen sınıfa ait uçuş muayenesi yaparlar.
Yetkilendirildiği süre içerisinde en az 10 uçuş muayenesi yapmak zorundadırlar.

3.7. Tarayıcı Personel
Tarayıcı Personel; havalimanlarında Güvenlik Kontrol Noktalarında, yolcu ve personel ile
yanlarındaki eşyaları; kapı tipi, el tipi metal detektör vb. cihazlarla tarama yapan, x-ray
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operatörlüğü, elle bagaj arama, uçak altı bagaj, kargo, hava aracı ve havaalanı tedarikleri
taraması hizmetlerinde, tarayıcı (x-ray) güvenlik hizmeti veren ve SHGM tarafından
sertifikalandırılan personeldir.
Havalimanlarında Güvenlik Kontrol Noktalarında görev yapan tarayıcı (x-ray) cihazı başında
görevli güvenlik personelinin, patlayıcı, delici ve kesici maddeler ile uyuşturucu vb. tespitinde
önemli rol oynamakladırlar. Son derece önemli bir görev üstlenen bu personeller,
havalimanlarına ve asıl önemlisi de, uçağa sokulmak istenen tehlikeli ve uçuş emniyetini
tehlikeye düşürecek maddelerin girişinin engellenmesinde çok önemli görev üstlenirler ve bu
personeller, şirketlerinin düzenli eğitimler ve gerçekleştirdiği sınavlarla kendilerini sürekli
yenilemek zorundadırlar.

3.8. Onaylı Yönetici Personel
Sivil havacılığın küresel özellik taşıması nedeniyle sektörde faaliyet gösteren işletmelerinin;
kalite sisteminden emniyet yönetimine, uçuş ve yer işletmeden eğitim ve güvenliğe kadar
uzanan geniş bir yelpazede önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu bağlamda havacılık
sektöründe nitelikli, iyi eğitilmiş ve yeterli tecrübeye sahip meslek profesyonellerinin
istihdamı büyük önem taşımakta ve diğer sektörlerden farklı olarak sivil havacılık
otoritelerinin onayına bağlı bir süreç izlenmektedir.
Uluslararası mevzuatlara göre düzenlenen ulusal mevzuatımızda, bu alanlarda görev yapacak
yöneticilerden istenen nitelikler ve gerekli şartlar belirlenmiştir. Havacılık sektöründe faaliyet
gösterecek işletmelerin yönetici personel onayları SHGM tarafından gerçekleştirilmektedir.
İşletmeler tarafından, sorumlu müdüre doğrudan bağlı olmak üzere; Uçuş işletme, Yer
işletme, Bakım, Uçuş eğitim, Güvenlik konularından sorumlu yöneticiler ile tüm
organizasyonun sağlıklı bir yapıda olmasını ve sürekliliğini denetleme görevini üstlenebilecek
kapasitede kalite ve emniyet sistemi yöneticisi görevlendirilmesi gerekmektedir.

3.8.1. Sorumlu Müdür (Genel Müdür)
Sivil havacılık işletmeleri; SHGM tarafından yeterli görülecek bir organizasyon yapısı ile
kalite sistemi ve emniyet yönetim sistemi kurmak ve faaliyetleri süresince aktif olarak
muhafaza etmekle yükümlüdür. Genel Müdür, bu sistemin başında yer alan, tüm
operasyonların ve bakım aktivitelerinin, mevzuatlarda belirlenmiş tüm standartların
sağlanmasından sorumlu olan kişidir.

3.8.2. Kalite Sisteminden Sorumlu Yönetici
Hava yolu işletmelerinde kalite konusunda en az iki yıl olmak üzere, sivil havacılık alanında
beş yıl çalışma tecrübesine, hava taksi işletmelerinde ise kalite konusunda en az iki yıl
çalışma tecrübesine sahip olması gerekmektedir.
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3.8.3. Emniyet Yönetim Sisteminden Sorumlu Yönetici
Hava yolu işletmelerinde görev alacak olanların sivil havacılık sektöründe ya da emniyet
yönetim sistemi konusunda en az beş yıl çalışma tecrübesine sahip olması gerekmektedir.
Hava taksi işletmelerinde ise aynı alanlarda en az iki yıl çalışma tecrübesi olanlar arasından
seçilmektedir.

3.8.4. Uçuş İşletmeden Sorumlu Yönetici
Hava yolu, hava taksi ve genel havacılık işletmeleri için; alanında en az beş yıl kaptan pilot
olarak çalışma tecrübesinin yanısıra işletme filosunda bulunan hava araçlarından en az birine
ait geçerli pilotluk lisansına sahip olması istenmektedir.

3.8.5. Yer İşletmeden Sorumlu Yönetici
Havacılığın kara boyutu olarak tabir edilen yer hizmetleri alanında görev alacaklar için
havayollarında en az beş, hava taksi işletmelerinde ise en az üç yıl deneyime sahip kişiler
arasından seçilmektedir.

3.8.6. Uçuş Eğitiminden Sorumlu Yönetici
Uçuş Eğitimden Sorumlu yöneticisi, havayolu, hava taksi ve genel havacılık işletmeleri için
alanlarında en az beş yıl kaptan pilot olarak çalışma, işletme filosunda bulunan hava
araçlarından en az birine ait pilotu lisansına sahip olmanın yanısıra kendi alanlarıyla ilgili TRI
öğretmenliği ile FI ve TRI tecrübesi olanlar arasından seçilmektedir.

3.8.7. Güvenlikten Sorumlu Yönetici
SHGM tarafından yetkilendirilen İşletmesi veya hava meydanlarında özel güvenlik hizmeti
veren kuruluş, doğrudan işletmenin yönetimine (Yönetim kurulu başkanı veya Genel Müdür)
bağlı bir Güvenlikten Sorumlu Yetkili Yönetici (GSYY) atayarak, bu yönetici liderliğinde bir
güvenlik yapılanması oluşturur. GSYY işletmenin organizasyon yapısında yer alır.
Havacılık işletmelerinin faaliyette bulundukları sürece güvenlikten sorumlu yetkili yönetici
bulundurmaları gerekmektedir. Bu yönetici, yapacağı uygulamalardan işletme yönetimine ve
yetkili otoriteye karşı sorumludur. Ayrıca, bu yöneticiler yönetim kurulu başkanına/genel
müdüre bağlı olarak görevlendirilir ve şirket toplantılarında bulunulurlar.

3.8.8. Teknikten Sorumlu Yönetici
Bakımdan sorumlu yönetici personelin tecrübe ve nitelikleri 20/12/2012 tarihli ve 28503
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu
Yönetmeliği (SHY-M) ile düzenlenmiştir.
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3.9. Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli
Günümüzde hava araçlarının uçuşunun bütün evrelerinde emniyetli bir şekilde sağlanmasını
teminen haberleşme, seyrüsefer ve gözetim sistemleri dünyanın her yerinde uygulamaya
konulmakta ve kullanılmaktadır.
Bu sistemlerin operasyonel olarak faaliyetlerini sürdürmesi konusunda sorumlu olarak
sistemlerin bakımı, kontrolü, kalibrasyonu ve tesisatıyla ilgilenen personel Hava Trafik
Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP) olarak adlandırılmaktadır. ATSEP kavramı
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ve Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı
(Eurocontrol) tarafından benimsenmiş bir terminoloji olup, hava trafik hizmetlerinin emniyeti
için kullanılan havacılık elektroniği alanında görev yapan mühendis ve teknik personeli ifade
etmektedir.
ATSEP'lerin en bilinen görevleri; hem hava seyrüsefer hizmetlerinde Hava Trafik Kontrolörü
tarafından kullanılan sistemlerin (Radar ve Haberleşme Sistemleri gibi), hem de uçağı
kullanan Pilot'a doğrudan Seyrüsefer Hizmeti veren sistemlerin (VOR, DME, NDB, ILS
vb…) 24 saat hizmet vermesini sağlamaktır.
Dünyada hava trafik hacminde yaşanan düzenli artış doğrultusunda emniyete yönelik
tedbirlerde de bir artış yaşanmıştır. Bu çerçevede, hava trafik kontrolörleri, pilotlar ve hava
aracı bakım personeli ile birlikte emniyet zinciri içerisinde yer alan Hava Trafik Emniyeti
Elektronik Personelinin (ATSEP) yeterliliğine ilişkin çalışmalar ülkemizde de başlatılmıştır.
Yapılan çalışmalarda, Eurocontrol tarafından yayımlanmış olan ESARR 5 (ATM Hizmet
Personeli) dokümanı esas alınmış olup, 31 Ocak 2007 tarihinde yayımlanmış olan Yönetmelik
ile ilk defa ATSEP kavramı için eğitim, sağlık ve lisanslandırma ölçütleri uygulanmaya
başlanmıştır.
Hâlihazırda, ülkemizde hava trafik emniyeti elektronik hizmetlerinin planlanması, işletilmesi
ve bakımını sağlamakla birlikte sahip olunması gereken şartların belirlenmesi, sertifika, lisans
ve derecelerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenmektedir.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 14.11.2013 tarihli “Hava Trafik
Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans ve Yetkilendirme Yönetmeliği (SHYATSEP)” geçerli olup, ülkemiz Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarının Elektronik
Birimlerinde görev yapan tüm personel bu Yönetmeliğe tabidir.
Bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağladığını belgelendiren ve temel eğitim programına
alınan personele, ilgili eğitim kuruluşu veya hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısının başvurusu
üzerine ilk olarak asistan ATSEP ve sonrasında SHGM tarafından yapılacak sınav sonucu
başarılı olunması durumunda ATSEP lisansı verilmektedir.
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Hâlihazırda ATSEP temel ve yeterlilik eğitimleri DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından
verilmektedir. Diğer hizmet sağlayıcıların ve Üniversitelerin de SHY-ATSEP yönetmeliği
kapsamında eğitim vermeleri imkânı bulunmaktadır.
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Uygulamalar
1)

Havacılık Personellerini ve mesleğin getirdiği görevlerin değişimini ve ortaya yeni
çıkan meslekleri araştırınız.
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Uygulama Soruları
2)

Havacılık sektörünün geçmişten günümüze gelişimini göze olarak gelecekte olabilecek
meslekleri araştırıp, sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde havacılık personellerini, görevlerini ve mesleğe giriş şartlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi pilotluğun tanımı/özellikleri arasında yer almaz?

a)

Gün geçtikçe eski popülerliğini kaybeden bir meslek türüdür.

b)
Pilot, hobi, hususi veya profesyonel olarak bir hava taşıtını kullanan, sevk ve idaresini
üstlenen meslek grubunun genel adıdır.
c)
Yeterliyken Geçiminizi pilot olarak sağlamak istemeniz halinde, hususi pilot
lisanslarına yönelik uçuş eğitiminden veya sınavından ayrı olarak ticari seviyede bir lisansa
ihtiyacınız olacaktır.
d)
Pilotluk mesleği, sürekli eğitim ve kendini geliştirmeyi zaruri kılan, yüksek
sorumluluk ve dikkat gerektiren prestijli bir meslektir.
e)
Özellikle pilotluk mesleğini ticari uçuşlarda kariyer olarak sürdüren pilotların, yılın
365 günü ve günün 24 saati uçuşlar gerçekleşebileceğinden dolayı çok düzenli bir mesai
uygulaması bulunmamaktadır.
2) öğrenci pilot lisansı müracaatlarında aşağıdakilerden hangisi aranan şartlar arasında yer
almaz?
a)

İlk yalnız uçuşundan önce 16 yaşını tamamlamış olmak.

b)

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c)

c)Sivil havacılık önlisans mezunu olmak

d)
d)1inci veya 2nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak ve sağlık sertifikasında tek pilota
sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel bir kısıtlama olmadığını göstermek
e)

Adayların Adli Sicil kaydı belgesini sunmak.
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3)
Aşağıdakilerden hangisi hususi pilot lisansı (PPL) almak için yapılan müracaatlarında
aranan şartlardan değildir?
a)

En az lisans mezunu olmak

b)

En az 17 yaşında olmak.

c)
SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan Uçuş Eğitim Organizasyonlarında gerekli
teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
d)
Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş eğitiminin tamamlanmasından sonra 6 ay içinde
girilecek yetenek testinde başarılı olmak.
e)

e)18 yaşından gün alıyor olmak

4)

Aşağıdakilerden hangisi pilotluk mesleği için geçerli bir bilgi değildir?

a)
Pilot adayları, PPL(A) teorik bilgi sınavlarını, ilk sınava girdiği tarihin ay sonundan
itibaren hesaplanmak üzere 18 aylık sürede tamamlamalıdır.
b)
PPL(A) adayı yetkili bir uçuş eğitim organizasyonunda veya tescilli kuruluşta onaylı
bir kursta teorik bilgi eğitimini tamamlamalıdır.
c)
Öğrenci pilot lisansı ile sadece uçuş eğitimi amacıyla ve eğitim programına uygun
olarak uçuşlar yapılabilir
d)

DHMİ başvuru yapılması gereklidir.

e)
Başvuru, ilgili kurs müdürlüğü tarafından gerekli belge ve bilgileri kapsayan talep
formları ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne yapılır.
5)

Aşağıdakilerden hangisi uçuş eğitimi tanımına uygun değildir?

a)
Hususi pilot lisansı almak için SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir uçuş eğitim
organizasyonunda veya tescilli kuruluşta en az 45 saatlik uçuş süresinin tamamlanmış olması
gerekir.
b)
Uçuş Eğitimi Maksimum koltuk sayısı 4 kişiyi geçmeyecek tek motorlu uçaklarla
yapılır.
c)

Uçuş eğitiminde en az 2 pilot eşlik etmelidir.

d)

Uçuş yetkisi için adayın ilave olarak en az 5 saat gece uçuş süresi bulunmalıdır.

e)

Eğitim sonunda yapılacak olan kontrol uçuşundan başarılı olmalıdır
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“Ticari pilot lisansına sahip bir pilot; aldığı eğitim ve kurs programına bağlı olarak belirtilen
bazı imtiyazların tümünü veya bir kısmını kullanabilir.”
6)Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi belirtilen imtiyazlar arasında yer almaz?
a)

Ticari hava taşımacılığı yapmayan herhangi bir uçakta sorumlu pilot olarak uçmak

b)

Ticari hava taşımacılığı yapan bir uçakta ikinci pilot olarak uçmak

c)

Ticari hava taşımacılığı yapan bir uçakta sorumlu pilot olarak uçmak

d)
Tek pilota sertifikalı ticari hava taşımacılığı yapan hava araçlarında sorumlu pilot
olarak uçmak
e)

e)Ticari hava taşımacılığı yapmayan herhangi bir uçakta ikinci pilot olarak uçmak

7)

Havayolu nakliye pilotu lisansıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)
Ücret karşılığı yapılan uçuş operasyonlarında hava aracını kullanan uçuştan sorumlu
olan pilotun sahip olması gereken lisans, Havayolu Nakliye Pilot Lisansıdır.
b)
ATPL(A) adayı, uçak pilotu olarak en az 1500 saatlik uçuş tecrübesine sahip olacaktır.
Bu uçuş saatinin içinde çok pilot operasyonunda en az 500 saat uçuşu olacaktır.
c)

CPL sertifikasını yalnızca ticari hava taşımacılığı yapacak pilotlar almak zorundadır.

d)

Lisans müracaatı için CPL ve çok motor IR sahibi olmak

e)
Lisans almak için SHGM tarafından yetkilendirilmiş uçuş eğitim organizasyonlarında
gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
8)

Planör pilot lisansı(GPL) müracaatlarında aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

a)

En az 17 yaşında olmak.

b)
b)SHGM tarafından veya SHGM’ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri
tarafından düzenlenmiş geçerli 1 veya 2 nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.
c)

c)Yönetmeliklerde belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak.

d)
d)SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan Uçuş Eğitim Organizasyonlarında gerekli
teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
e)

e)En az 16 yaşında olmak

9)
Hava araçlarının, bir noktadan ulaşmak istedikleri başka bir noktaya gerçekleştirdikleri
uçuşlarının öncelikle emniyetli olarak gerçekleşmesi için tüm aşamalarını yöneten, başka bir
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ifade ile hava araçlarının havadaki ve havaalanındaki trafiğinin emniyetli, düzenli, hızlı bir
şekilde akışını sağlayan meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Hava Trafik Kontrolörü

b)

Dispeçer

c)

Sorumlu Müdür

a)

d)Tarayıcı personel

d)

Kabin memuru

10)

Aşağıdakilerden hangisi hava aracı teknisyenliği için doğru bir bilgi değildir?

a)
Hava aracı teknisyenleri; hafif, döner katlı veya büyük hava araçlarına bakım yapmak
üzere SHGM tarafından lisanslandırılan meslek grubudur.
b)
Hava aracı teknisyenleri hava aracı gövde yapılarının, motorların, elektronik ve
aviyonik sistemlerin muayenesini (kontrolünü), bakımını ve onarımını gerçekleştirir.
c)
Hava aracı teknisyenlerinin, bir hava aracının bakımını yapıp uçuşa elverişlilik
belgesini imzalayabilmesi için SHGM’nden SHY-66 hava aracı bakım teknisyeni lisansına
sahip olması gereklidir
d)
Lisans sahibi kişinin bakım çıkış sertifikasını imzalayacağı uçağın tip eğitimini almış
olmalı ve yetkili olduğu uçak tipi lisansında yazılı olmalıdır.
e)

e)En az 5 yıllık pilotluk tecrübesi bulunması gereklidir.

Cevaplar: 1)a,2)c,3)a,4)d,5)c,6)c,7)c,8)e,9)a,10)e
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4. HAVACILIK İLE İLGİLİ ULUSAL KURUMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Havacılık ile İlgili Ulusal Kurumlar Genel Bilgisi

4.2.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

4.3.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)

4.3.1. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) Yapısı
4.3.2. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) Faaliyetleri
4.3.3. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yap İşlet Devret Modeli
4.4.

Türk Hava Kurumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ülkemizde Havacılık ile ilgili temel kuruluşlar hangileridir?

2)
Havayolu sektöründe ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların arasında ne gibi bir
bağlantı söz konusu olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Havacılık İle İlgili Ulusal
Kurumlar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hava hukuku düzenleyicirol
üstlenen ulusal kurum ve
kuruluşların neler olduğu ve
görevleri ileilgili bilgi
sahibi olmak.

Ulusal Kurum ve
Kuruluşlardaki işleyişin
uluslararası kuruluşlar ve
konvansiyonlar gibi hukuki
çerçevelerle olan ilişkilerini
tespit etmek.
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Anahtar Kavramlar
• Havacılıkta ulusal kurumlar
• Havacılıkta kurum ve kuruluşların görevleri
• SHGM
• DHMİ
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Giriş
Havacılık sektörü büyük ölçüde uluslararası nitelik taşısa da, sektörün işleyişi açısından
ülkelerin kendi hava sahasındaki faaliyetleri düzenleyen ve kontrol eden yapılara ihtiyacı
vardır. Bu ihtiyaç, sektörün işleyişi sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların veya
sorunların, sektör içerisinde faaliyet gösteren hangi kurum veya kuruluşun görev kapsamına
girdiğine dair sınırları belirlenmesinden süregelmektedir. Bu kapsamda her ülkenin hem
havacılık hukukuna yönelik yasal düzenlemelerin şekillenmesi hem de havayolu sektöründe
faaliyet gösterecek elemanları verecekleri hizmetlerin sınırlarının belirlenmesi adına ulusal
kurum ve kuruluşların oluşturulması kaçınılmazdır.
Özellikle havacılık sektörünün düzenlenmesi, sektöre kuruluşlarının hukuk çerçevesine
faaliyetlerinin sürdürülmesi, denetimleri ve mevzuat oluştumada kurum ve kuruluşların
varlığı kaçınılmazdır. Yürütme içinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bu
bakanlıkla bağlantılı tüzel kişi ana kurumları bu bölümde ele almaya çalışacağız. Burada
anmak gerekrise Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü iki temel kamu kurumu olarak sektörde karçımıza çıkmaktadır.
Ayrıca bu kurumlarla işbirliği halinde ruhsat sahibi özel kuruluşlar yer işletmeciliğinde rol
almakta, Türk Hava Kurumu ve kamusal işlevi olan dernekler de bu alanda anılmak
gerekmektedir.
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4.1. Havacılık ile İlgili Ulusal Kurumlar Genel Bilgisi
Türk Sivil Havacılığı 1980’li yılların başında 2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu’nun
yürürlüğe girmesi itibari ile ivme kazanmış olup; kanunun çıkmasına kadar geçen sürede
monopol bir piyasada yapısı hakim olan havacılık sektöründe, 2920 Sayılı Sivil Havacılık
Kanununun serbestleşme eğilimi göstermeye başladığı görülmektedir. Bu serbestleşme o
dönemin monopol piyasasındaki tek havayolu firması olan Türk Hava Yolları’nın yanı sıra,
farklı havayollarının kurulup sektörün monopol yapıdan kurtarılması yönündeki gelişmeleri
içermekteydi.
Serbestleşme ile birlikte havacılık sektörünün bünyesinde faaliyet gösteren, başta havayolu
işletmeleri olmak üzere yer hizmetleri, hava kargo işletmeleri vb. şirketlerin sayısı artış
göstermiştir. Bu artışın temel sebebi serbestleşme eğiliminin temellerini hazırlayan 2920
Sayılı Sivil Havacılık Kanunu olmuştur. Kanunun yürürlüğe girmesi ile sektör içerisindeki
firma sayısının bu denli artış göstermesi; hava hukukuna yön veren Uluslararası nitelikteki
kuruluşların yanı sıra, ülke içerisindeki sivil havacılık faaliyetlerine yön veren Ulusal
nitelikteki kuruluşların da rollerinin ve öneminin artmasına sebep olmuştur. Bu sebeple
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de serbestleşme faaliyetlerinin arttığı göz önünde
bulundurulduğunda Türk Sivil Havacılığına yön veren iki temel kurum olan Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmelerini açıklamak kaçınılmaz olacaktır.

4.2. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Türk Sivil Havacılığına yön veren ulusal kurum ve kuruluşlar, 1925 yılında günümüzde Türk
Hava Kurumu olarak adlandırılan Türk Teyyare Cemiyeti’nin kurulması ile temelleri atılmış,
1933 yılında Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı “Havayolları Devlet İşletme İdaresi” nın
Türkiye’de sivil hava yollarını kurmak ve hava taşımalarını yapmak amacıyla kurulmasının
ardından farklı bir boyuta taşınmıştır. Bunları takiben 1954 yılında Ulaştırma Bakanlığı
altında kurulan “Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı” nın 1987 yılında “Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi; daha sonra ise 2005 yılında yayınlanan 5435 sayılı kanun
ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün finansal ve yönetimsel açıdan özerk bir kurum
yapısına kavuşmasını sağlamıştır.
2005 yılında kabul edilen 5435 sayılı kanun ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün özerk
bir yapıya kavuşmasının yanısıra; bu kurumun görev ve sorumlulukları ile ilgili detaylar da
yapılandırılmıştır. Söz konusu kurumun görev ve sorumlulukları; 5435 sayılı Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve alt fıkraları
uyarınca aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
a)
Sivil havacılık faaliyetlerinin kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere ve millî
güvenlik amaçlarına uygunolarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlamak amacıyla, Bakanlık
tarafından oluşturulacak politikaları uygulamak ve takipetmek.
b)
Sivil havacılık faaliyetlerinin uluslararası sivil havacılık kural ve standartlarında
düzenlenmesini,sürdürülebilirliğini ve gelişmesini sağlayacak esasları tespit etmek.
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c)
Uluslararası sivil havacılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, ilgili uluslararası
kuruluşlara üye olmak, katkı veyakatılma paylarını ödemek, bu kuruluşlarla iş birliğinde
bulunmak; üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarca kabul görmüş kural ve standartların
güncel olarak uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak.
d)
Sivil havacılık faaliyetlerine yönelik mevzuata aykırı eylemlerin önlenmesi amacıyla
gerekli tedbirleri almak.
e)
Türk hava sahası ve uluslararası anlaşmalar gereğince hizmet sorumluluğu üstlenilen
uluslararası hava sahalarınınkullanımına ilişkin strateji ve politikalara esas teşkil edecek
ilkelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; hava trafikyönetim hizmetleri konusunda
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa uygun olarak sivil-asker koordinasyonuna
ilişkinesasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
f)
İlgili kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, Türk hava sahasını kullanan sivil hava
araçlarının uyması gerekenhava trafik yönetim hizmetleriyle ilgili düzenlemeler yapmak.
g)
(Değişik: 24/10/2011-KHK-661/63 md.) Hava arama ve kurtarma hizmetleri
konusunda ilgili kurum vekuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
h)
Yurt içinde ve yurt dışında hava ulaştırma faaliyetlerinde bulunmak isteyen Türk ve
yabancı gerçek veya tüzelkişilere verilecek izinlerin esaslarını ve şartlarını hazırlamak, gerekli
görülmesi halinde ilgili bakanlık ve kamu kurum vekuruluşları ile koordinasyonu sağlamak.
i)
Sivil hava ulaştırması konusunda ülke politikalarını belirlemek; ikili ve çok taraflı
anlaşmaların çalışmalarınakatılmak ve bunları sonuçlandırmak.
j)
Sivil havacılığın yasadışı müdahaleler ile diğer tehlikelerden, yangın, sel, deprem gibi
doğal afetlerden korunmasıiçin gerekli politikaları belirlemek, önlemleri almak, aldırtmak ve
uygulamaları takip etmek.
k)
Bakanlık tarafından verilen yetki kapsamında sivil havacılık kazalarının ve olaylarının
soruşturmasını yapmakveya yaptırmak, sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak, bu konuda
kamuoyunu bilgilendirmek.
l)
Türk hava aracı siciline kaydedilecek sivil hava araçlarının tescil ve sicil işlemlerini
uluslararası standartlara uygunolarak yapmak, ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş
birliğinde bulunmak, sicilleri bildirmek ve siciller üzerindekihukuki düzenlemelere uygun
kayıtları tutmak.
m)
Sivil hava araçlarıyla emniyetli uçuş operasyonları yapmak için gerekli olan önlemleri
almak, denetimler yapmakve belge düzenlemek, onaylamak, yenilemek, iptal etmek ve
kayıtları tutmak.
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n)
Sivil havacılık alanında faaliyette bulunan ve kurallara aykırı hareket eden gerçek ve
tüzel kişilere uygulanacakidari ve teknik yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar
hakkında yasal işlem yapmak.
o)
Uçuş emniyetinin veya uluslararası standartlar ve kuralların ihlal edildiğinin tespit
edilmesi halinde, uçuş operasyonlarını ve faaliyetlerini yasaklamak, gerektiğinde işletme
ruhsatlarını askıya almak veya iptal etmek ve cezaiyaptırım da dâhil gereken her türlü önlemi
almak.
p)
Bu Kanunda öngörülen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere yönetmelik ve
genelgeleri hazırlamak.
r)
Sivil havacılıkla ilgili teknik alt yapıya ilişkin düzenlemeler yapmak ve uygulanmasını
sağlamak.
s)
Genel Müdürlüğün hizmet alanı, görev ve yetkileriyle ilgili konularda Bakanlıkça
belirlenen esaslar dâhilinde, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idarelerle gerekli iş
birliği ve koordinasyonu sağlamak.
t)
Sivil havacılık sektörünün gelişimini sağlayacak tedbirleri almak ve gerekli
düzenlemelerin yapılması hususundailgili kuruluşlara önerilerde bulunmak.
u)
Kurumun faaliyet alanları ile ilgili fiyat tarifelerini belirlemek ve Bakan onayına
sunmak.
v)
14.10.1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu hükümleri ve
uluslararası uygulamalarçerçevesinde, hava alanları, hava araçları, yolcu, yük ve üçüncü
şahıslara yönelik sigorta sorumluluk limitlerinin belirlenmesiçalışmalarına katılmak, sigorta
şartlarının sağlanmasını kontrol ve takip etmek.
y)
Bakanlık döner sermaye imkânları ve kabiliyetleri kapsamında sivil havacılık eğitimi
veren kişi ve kurumlarıdesteklemek, teşvik etmek, sivil havacılıkla ilgili yurt içi ve yurt dışı
kurumlara müşavirlik hizmeti vermek, kurs, toplantı,konferans, seminer ve eğitim faaliyetleri
düzenlemek.
z)

Bakanlık tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

4.3. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 1930’lu yılların başlarında temelleri atılmış olup,
günümüze kadar geçen dönemde farklı isimler ve yetkiler ile görevlerini yürütmüş olup,
18.06.1984 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 233 Sayılı Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu İktisadi Teşebbüsü niteliği
kazanmış; temelde Türkiye Cumhuriyeti hava sahasındaki hava trafiğini ve sivil havacılığa
yönelik meydanları yönetmesi amacıyla kurulmuştur.
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Kamu İktisadi Teşebbüsü yapısı sebebiyle, kararlarında özerk yapıda olan kurumun,
sermayesi oranında sorumluluğu bulunmakta olup; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığına bağlı yapıdadır. Ayrıca daha önceki başlık altında sayılan Uluslararası
Kurumlardan ACI, Eurocontrol, ICAO gibi uluslararası yapıdaki kurumlarla sıkı bir bağlantı
içerisinde bulunarak sivil havacılık trafiği ve bununla ilgili düzenlemelerin uluslararası
çerçeveye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
Devlet Hava Meydanları İşletmesinin temel görevleri, sivil havacılık faaliyetlerinin gereği
olan hava taşımacılığı, havalimanlarının işletilmesi, meydan yer hizmetlerinin yapılması, hava
trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi,
bu faaliyetler ile ilgili diğer tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi faaliyetlerini modern
havacılık düzeyine çıkartmaktır.27

4.3.1. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ)
Yapısı
Devlet Hava Meydanları İşletmesinin ana statüsü 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Hakkındaki Kanun Hükmünde Karar Kararname ile kabul edilmiş olup; sermayesinin tamamı
devlete ait olan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet
veren bir kuruluştur. Teşkilat yapısı altında bir yönetim kurulu ve genel müdürlük
bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup; bu kurulun üyelerinden
ikisi Ulaştırma Bakanının, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlığın, ikisi ise
kuruluşun bünyesinde bulunan Genel Müdür Yardımcıları arasından Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanının teklifi üzerine ortak karar ile atanmaktadır. 28 Genel Müdürlük
kapsamında ise yönetim kurulu tarafından belirlenen bir Genel Müdür ve 4 Genel Müdür
Yardımcısı ile bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır.

4.3.2. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ)
Faaliyetleri
Devlet Hava Meydanlarının faaliyetleri temel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki söz
konusu DHMİ’nin kuruluş amacı da olan Havalimanı İşletmeciliğidir. Türkiye’de bulunan
havalimanlarının birçoğu halen DHMİ işletmesi aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmekte iken;
bir kısmı DHMİ’inin de desteği ile Yap-İşlet-Devret modeli ile kısmi özelleştirme yoluna
gidilerek TAV, Limak vb. özel şirketler tarafından işletilmektedir. DHMİ’nin temel faaliyeti,
Havalimanı İşletmeciliğinin temeli olarak sayılan, bu hizmetin yürütülmesi için gerekli olan
mahal ve tesislerin işletilmesi için gerekli girişimleri gerçekleştirmektir. Bu girişimler, kimi
zaman tesislerin inşasını da kapsayan yap-işlet-devret kapsamında gerçekleştirilen ihaleleri de
içerebilmekte; kimi zaman ise söz konusu tesislerde çalışacak personelin yetiştirilmesi,
eğitilmesi ile ilgili faaliyetleri içerebilmektedir. Havalimanı tesisleri işletmeciliği ile ilgili
temel görevinin yanı sıra; Devlet Hava Meydanları, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile
kendisine bağlı olan tüm müesseselerin arasındaki koordinasyonu sağlamakla da yükümlüdür.
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Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynakların sağlanması veya
sağlanabilecek ortamların yaratılması yine Devlet Hava Meydanlarının faaliyetleri
kapsamındadır.
Devlet Hava Meydanlarının ikinci temel faaliyeti Hava Seyrüsefer Hizmetleridir. Bu
hizmetler, Türk Hava sahasında gerçekleştirilen her bir uçuşun belirli bir düzen içerisinde
işleyişini sağlamaktadır. Bu bağlamda seyrüsefer hizmetlerinin kapsamı içerisine, hava trafik
kontolü, seyrüsefer emniyeti ile ilgili faaliyetler, önceki bölümlerde açıklanan Eurocontrol ile
ortaklaşa yürütülen faaliyetler yer almaktadır.

4.3.3. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yap İşlet
Devret Modeli
Yap İşlet Devret (YİD) Modeli bir finansman yatırım yöntemi veya modeli olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu yatırım modelinde ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan
bir kamu yatırım veya hizmetinin, finansmanı özel bir şirket tarafından gerçekleştirilir. Bu
şirket ile kamu arasında Yap İşlet Devret modeline uygun olarak gerçekleştirilen sözleşme
uyarınca; şirketgerekli yatırımı gerçekleştirip sözleşme konusu olan yatırım ve hizmetini
işletilecek duruma getirdikten sonra, sözleşmede taraflarca belirlenmiş süreye uygun olarak
bu yatırım ve hizmetleri işletme hakkına sahip olabilmektedir. Sözleşmede belirtilen işletme
süresi de tamamlandıktan sonra şirket, işlettiği yapıyı ya da yatırımı kamuya işlevsel ve
bakımları gerçekleştirilmiş bir şekilde kamuya devretmektedir.29
Yap İşlet Devret Modeli ile birçok farklı amaç doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Bunlardan ilki şüphesiz ki bu model ile inşa edilecek projelerin gereğinden fazla yüksek
maddiyata gereksinim duyması, kamunun bu projelerin her biri için bu maddi yatırımları
gerçekleştirmesi ile ekonomide oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmaktır. Bir başka
amaç ise bu tarz yatırımların idari ve politik yapılanmadan uzak, dolayısıyla da bu
yapılanmaların ortaya çıkaracağı baskılardan da arınabilen; rekabetçi ortamda hizmet veren
özel sektör elemanlarına yaptırarak etkin bir yatırım ve işletim süreci oluşturmaktır.30
Devlet Hava Meydanları, faaliyetleri içerisinde de bahsettiğimiz gibi havayolu sektöründeki
faaliyetlerin aksamaması için havalimanı işletmeciliği veya genel bir tabirle yer hizmetlerinin
sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için tesislerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli
girişimleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ancak gerek havalimanları, gerekse havayolu
sektöründe verilecek yer hizmetleri için gerekli diğer tesislerin maliyetlerinin yüksekliği
kamunun bu yatırımları süreklilik göstererek yapabilmesini zorlaştırmaktadır. Özellikle
havalimanı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde Yap İşlet Devret Modeli uygulanmakta olup;
söz konusu model için yapılan sözleşmelerde kamu tarafındaYİD yatırımını onaylayan ev
sahibi ülke hükümeti, ilgili bakanlık ve projenin sorumlusu olan hükümet kuruluşudur. Buna
göre ülkemizde YİD modeli ile gerçekleştirilecek bir havalimanı inşaatında kamu adına
sözleşme tarafı olanlar T.C. Hükümeti, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile
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hükümet kuruluşu statüsü taşıyan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
olacaktır. DHMİ’nin bu aşamadaki en önemli görevi YİD projesinin mimari yapısını ve teklif
paketinin oluşturulmasıdır.31

4.4. Türk Hava Kurumu
Türk Hava Kurumu (THK) Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra, 16 Şubat 1925'de
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün emirleriyle "Türk Tayyare Cemiyeti"adıyla kurulmuştur.
1935’de alınan kongre kararı ile adı Türk Hava Kurumu olan Cemiyetin kuruluş amaçları
da bizzat Atatürk tarafından:
• Türkiye’de havacılık sanayisini kurmak,
• Havacılığın askeri, ekonomik, sosyal ve siyasal önemini anlatmak,
• Askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak,
• Havacılık faaliyetleri için gerekli araç ve gereçleri hazırlamak,
• Personel yetiştirmek ve uçan bir Türk Gençliği yaratmak olarak belirlenmiştir.
THK; 1926 yılında ilk olarak "Tayyare Makinist Mektebi"ni ardından, Kayseri’de TOMTAŞ
Uçak ve Motor Fabrikasını hizmete açmıştır. Böylelikle A-19 ve A-20 uçaklarının üretimi ile
bakım ve onarımları Türkiye’de yapılmaya başlanmıştır. Fabrika 1929 yılında Milli Savunma
Bakanlığına devredilmiştir. Halkın ilgisi o kadar büyük olmuştur ki toplanan gelirler ile ilk 10
yıl içerisinde THK, 351 uçak imal ederek ya da satın alarak Türk Hava Kuvvetlerine teslim
etmiştir.
THK, 1905’de kurulan Uluslararası Havacılık Federasyonu’na Türkiye’de sportif havacılığın
gelişmesi ve gençlere tanıtılması amacıyla 1929 yılında üye olmuştur. Halen bu temsilcilik
görevini başarı ile sürdürmektedir.
Cumhuriyet döneminde Vecihi Hürkuş, Mühendis Selahattin Reşit Bey ve işadamı Nuri
Demirağ da havacılık alanında birçok başarılı çalışmaya imza atmıştır. Uçak üretimi
konusunda TOMTAŞ’tan sonra THK atölyesi fabrika haline getirilmiş ve İngiliz Magister
eğitim uçaklarının seri montajına başlanmıştır. Etimesgut’ta kurulan uçak fabrikası 1940’da
tam üretime geçmiştir. Bu fabrikada Magister uçaklarının yanı sıra çeşitli THK serisi
planörler ile eğitim, akrobasi, sağlık ve nakliye uçakları da üretilmiştir. 1944 yılında Atatürk
Orman Çiftliği'nde ilk uçak motor fabrikası kurulmuş ancak, 1952 yılında üretimler
durdurulmuş ve fabrikalar kapatılmıştır.
Bu tarihten sonra Türk Hava Kurumu, tamamen havacılık eğitimi ile ulusal ve uluslararası
sportif etkinliklere yönelmiştir.
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"İSTİKBAL GÖKLERDEDİR!" Bu, o yılların coşkusu içinde söylenen sadece bir çift
güzel söz değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne konulan bir hedef olmuştur. Bu
amaçla 3 Mayıs 1935'de Türkkuşu kurulmuştur. Bu havacılık coşkusu ile gençler akın akın
Türkkuşu'na koşmaya başlamıştır.
Peşpeşe açılan paraşüt, planör, uçuş eğitim ve model uçak okulları ile 1936’da hizmete giren
İnönü Planör Kampı, 1937’de açılan Etimesgut Motorlu Uçuş Kampı ve aynı yıl yapılan
Ankara ve İzmir Paraşüt kuleleri, binlerce gencimizi bir araya getirmiştir. Var olan 4 okula ek
olarak 1996 yılında balon, yamaçparaşüt, yelken kanat ve mikrolayt gibi sportif hava
araçlarını bir çatı altında toplayan Çok Hafif Hava Araçları Okulunu kurmuştur.
Çeşitli dönemlerde ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenleyen THK 1997’de Olimpiyat
Konseptinde hava sporlarının en büyük organizasyonu olan 1. Dünya Hava Oyunlarını FAI
ile birlikte Türkiye’de düzenlemiştir. Dünyada ilki düzenlenen bu oyunlardan dolayı
Uluslararası Havacılık Federasyonu Türk Hava Kurumuna Dünya Hava Oyunları kurucu
ödülünü vermiştir. THK tarafından organize edilen 1. Dünya Hava Oyunları sayesinde
Bayrağımız her zaman ilk sırada dalgalanacaktır.
Her yıl binlerce gence havacılığın değişik dallarında eğitimler vererek, onları geleceğe
hazırlamakta, havacılık ilgi ve sevgisini yaymaya ve aşılamaya çalışmaktadır. THK havacılık
kurslarını, Etimesgut, İnönü ve Selçuk Eğitim Merkezleri ile yurt genelinde bölgesel olarak
vermektedir.
THK bu hizmetlerin tamamını Türk gençlerine ücretsiz vermekte, kursiyerlerin yeme ve
konaklama ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Diğer dünya ülkelerinde çok yüksek fiyatlara verilen
bu kurslardan ülkemizde binlerce genç yararlanmakta ve havacılık sanayiine hazır
bulunuşluğu yüksek gençler kazandırılmaktadır. Tehlikeli olduğu düşünülen ancak, tecrübeli
ve deneyimli kişiler tarafından yaptırıldığı ve kurallara uyulduğu takdirde riskin asgari
seviyeye düşürüldüğü sportif havacılığın her dalında verilen eğitimler ile
• Paylaşımı ve birlikte yaşamayı öğrenmiş,
• Cesaret kazandırılmış,
• Muhakeme yeteneği ve arkadaşlık duygusu geliştirilmiş,
• Güven duygusu pekiştirilmiş,
• Sosyal gelişimi sağlanmış
• Özgüveni artırılmış, gençlerin profesyonel havacılığa ilk adımının attırılması sağlanır.
Kısacası Türk Hava Kurumu yaptığı faaliyetler ile gençlerimizin; milletini ve ülkesini seven,
çevre bilinci yüksek, sosyal sorumluluk anlayışı gelişmiş iyi vatandaşlar olarak yetişmesine
katkıda bulunmaktadır.
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THK envanterinde 7 adet CL-215 amfibik, 12 adet M-18 Dromader yangın söndürme uçağı
bulunmaktadır. THK, Dromader uçakları ile 1985, CL-215 uçaklarıyla 2008’den itibaren
orman yangınlarına havadan müdahale etmektedir.
Türk Hava Kurumu Türk Hava Yollarına ve sivil havacılık sektörüne pilot yetiştirmektedir.
Havacılık sektöründeki hızlı gelişmeler nedeniyle pilot açığını kapatmak üzere pilot kursları
açmaktadır. Şu anda THY pilotlarının önemli bir bölümü THK tarafından
yetiştirilmektedir.Ankara/Etimesgut, İzmir/Selçuk ve İstanbul bölgelerindeki uçuş okulları ile
havacılık eğitim merkezleri ülke çapına yayılmaktadır.(www.thk.org.tr / 25.08.2015 çevirim içi)

87

Uygulamalar
1)
Havacılık Sektöründe düzenleme ve yaptırım uygulama konusunda yetkili uluslararası
ve ulusal nitelikteki kuruluşların işleyişi ve çıkardıkları hukuki düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yapınız.
2)

THK ve pilot yetiştirmede rolü hakkında araştırma bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları
1)
Sivil havacılıkta çeşitli düzenlemeler ve yaptırımlar oluşturan uluslararası kurum,
kuruluşlar ile görevleri nelerdir?
2)
Türk Sivil Havacılık Sektörüne yönelik düzenleme ve yaptırımlar oluşturmakla
yükümlü kurumlar hangileridir?
3)
Sivil Havacılık ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelerin yapılması neden
önemlidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; ülkemizde havacılık sektörü ile ilgili hukuki düzenlemeler, yaptırımlar ve
uygulama kurallarını belirleyen ulusal nitelikteki kuruluşların neler olduklarını ve kısaca
görevlerinin kapsamlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Türk Sivil Havacılığının günümüz seviyesine ulaşmasında en önemli faktör
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunun kabul edilmesi

b)

Türkiye’de Cumhuriyet’in ilk yıllarında uçak üretiminin yapılması

c)

Türk Hava Yollarının filosunu genişletmesi

d)

Devlet Hava Meydanları işletmesinin kurulması

e)

Türk Havayolu sektöründeki serbestleşme faaliyetleri

I. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
II. Devlet Hava Meydanları İşletmesi
III. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
2)
Yukarıdaki kurumlardan hangisi veya hangileri yalnızca Türk Sivil Havacılığı ile ilgili
işleyişi düzenlemek amacıyla kurulmuş ulusal kurumlardır?
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I-II

e)

I-III

I. İlgili kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, Türk hava sahasını kullanan sivil hava
araçlarının uyması gereken hava trafik yönetim hizmetleriyle ilgili düzenlemeler yapmak.
II. Sivil havacılık sektörünün gelişimini sağlayacak tedbirleri almak ve gerekli düzenlemelerin
yapılması hususunda ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak.
III. Bakanlık tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
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3)
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 2920
Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında belirlenen görev ve faaliyetleri arasında yer
alır?
a)

Yalnız I

b)

II-III

c)

I-II

d)

I-III

e)

I-II-III

4)
Aşağıdakilerden hangisi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2920 Sayılı Kanunca
belirlenen faaliyetleri arasında yer almaz?
a)
İlgili kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, Türk hava sahasını kullanan sivil hava
araçlarının uyması gereken hava trafik yönetim hizmetleriyle ilgili düzenlemeler yapmak.
b)

Hükümete bağlı tüm Bakanlıklar tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

c)
Sivil hava ulaştırması konusunda ülke politikalarını belirlemek; ikili ve çok taraflı
anlaşmaların çalışmalarına katılmak ve bunları sonuçlandırmak.
d)
Sivil havacılıkla ilgili teknik alt yapıya ilişkin düzenlemeler yapmak ve uygulanmasını
sağlamak.
e)
Kurumun faaliyet alanları ile ilgili fiyat tarifelerini belirlemek ve Bakan onayına
sunmak.
“Türk Sivil Havacılık Sektörü, zaman içerisinde barındırdığı, sivil havayolu işletmeleri, kargo
işletmeleri, yer hizmeti işletmeleri vb. kurumların artmasıyla serbestleşmeye giden yolun
hızlanmasına sebep olmuştur.”
5)
Aşağıdakilerden hangisinin, yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda serbestleşmenin
temellerini attığı varsayılmaktadır?
a)

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun yürürlüğe girmesi

b)

Ulaştırma, Haberleşme ve Ticaret Bakanlığının kurulması

c)

Türk Hava Yollarının kurulması

d)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün kurulması

e)

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünün kurulması
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6)
Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a)

DHMİ, Kamu İktisadi Teşebbüsü niteliği taşımaktadır.

b)
Türk Sivil Havacılığında meydanların yönetilmesi DHMİ’nin görevleri
kapsamındadır.
c)
Türk Sivil Havacılığındaki hava trafiği ile ilgili düzenlemeler için uluslararası
kuruluşlar ile ortak çalışır.
d)

DHMİ, aldığı kararlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bağlıdır.

e)

DHMİ; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı yapıdadır.

7)

Aşağıdakilerden hangisi DHMİ’nin görevleri arasında yer almaz?

a)

Sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan havalimanlarının işletilmesi,

b)

Meydan yer hizmetlerinin yapılması,

c)

Hava trafik kontrol hizmetlerinin ifasını gerçekleştirmek

d)
Sivil hava ulaştırması konusunda ülke politikalarını belirlemek; ikili ve çok taraflı
anlaşmaların çalışmalarına katılmak ve bunları sonuçlandırmak.
e)

Havacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli meydan ve tesislerin kurulması

“Devlet Hava Meydanları İşletmesi çeşitli tesis yatırımlarının yüksek maliyetleri sebebiyle
sözkonusu tesislerin inşasını ihale ile özel sektöre devredebilir.”
8)
Yukarıda verilen bilgi göz önüne alındığında, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin
inşaatı için özel sektöre devrettiği projeleri, genellikle aşağıdakilerden hangi finansal yatırım
şekline bağlı olarak yapmaktadır?
a)

Yap – Sahiplen - İşlet

b)

Yap – İşlet – Devret

c)

Tasarla – Yap – İşlet – Devret

d)

Yap – Sahiplen – İşlet – Devret

e)

Yap – Kiraya ver - İşlet
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I. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
II. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
III. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
IV. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
V. T.C. Başbakanlığı
9)
Yukarıdakilerden hangileri, Yap İşlet Devret modeli kapsamında gerçekleştirilen
havalimanı inşaatında kamu adına sözleşme tarafı olabilir?
a)

I-II

b)

I-II-III

c)

I-III-IV

d)

II-IV-V

e)

I-II-III-V

10)
Yap İşlet Devret modeli ile ihaleye çıkacak bir tesisin mimari yapısını ve teklif
paketini oluşturmak için görev alacak kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

b)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

c)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

d)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

e)

T.C. Başbakanlığı

Cevaplar: 1)e, 2)d, 3)e, 4)b, 5)a, 6)d, 7)e, 8)b, 9)b, 10)c
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5. HAVACILIK İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KURUMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

Havacılık ile İlgili Uluslararası Kurumlar Genel Bilgi

5.1.1.
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO – International Civil Aviation
Organizastion)
5.1.2.
Association)

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA – International Air Transport

5.1.3.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenlik Teşkilatı (EUROCONTROL - European
Organisation for the Safety of Air Navigation)
5.1.4.
Conference)

Avrupa Sivil Havacılık Konferansı(ECAC - European Civil Aviation

5.1.5.

Uluslararası Havaalanları Konseyi(ACI - Airports Council International)

5.1.6.
Agency)

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı(EASA–European Aviation Safety
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Dünyada Havacılık ile ilgili temel kuruluşlar hangileridir?

2)

Havayolu ile ilgili uluslararası kuruluşların devletlerin hükümetlerinin taraf olmasıyla
veya sektör elemanlarının taraf olmasıylamı oluşturulduğunu belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Havacılık İle İlgili
Uluslararası Kurumlar

Kazanım

Hava Hukukunda
uygulanan kanun, tebliğ,
uluslararası anlaşma
maddelerini oluşturan
kurumlar ile ilgili temel
bilgi sahibi olmak.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
İlerleyen bölümlerde bahsi
geçecek çeşitli hukuki kararlar ve
bunları ortaya çıkaran kurumların
ilişkilerinin değerlendirilmesi,
alınan kararlarda değişiklik
yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa ne
gibi değişikliklerin söz konusu
olduğunun kontrolü.
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Anahtar Kavramlar
• Havacılıkta ulusalararası kurumlar
• Havacılıkta kurum ve kuruluşların görevleri
• ICAO
• IATA

99

Giriş
Dünya ekonomik hayatında globalleşme, ülkeler arası sınırların ortadan kalkması, ticaret ve
turzim hareketlilikleri düşünüldüğünde uluslararası havacılık faaliyetlerinin düzenlenemsi ve
bu düzenlemeleri kontorl eden kurum ve kuruluşların varlı kaçınılmazıdr. Bu kurumalr
uluslararası olduğu kadar iligli devleter bakımından uyulması gereken düzenleri ile ulusal
üstü nitelik de göstermektedir.
Bu kapsamda global yatırım hareketlilikleri, hacılık sektörünün her geçen gün büyüyen hacmi
göz önüne alındığında, bu hacimdeki bir pazarın çeşitli hukuki yaptırımlar, düzenlemeler,
uygulamalar ile kontrol altında tutulması kaçınılmazdır. Bu doğrultuda gerek ulusal gerekse
uluslararası ölçekte, sektör içerisindeki sivil havacılık faaliyetleri, havalimanlarındaki yer
hizmeti faaliyetleri ve işletmeler ile ilgili detayların belirli bir çerçevede gerçekleştirilmesi
sektör içerisinde her türlü faaliyetin daha düzenli işlemesini sağlayacaktır. Ayrıca bu
çerçeveyi oluşturan veya oluşturulmasına teşvikte bulunan kurum ile kuruluşlar havacılık
sektörünün hukuki işleyişine de doğrudan etki etmiş olacaktır.
Söz konusu kurumlarsın bir kısmı özel hukuk karakterli ve havacılık sektör firmalarının üyesi
olduğu kurumlar iken bir kısmı da devletler tarafından kurulmuş temelinde uluslararası
antlaşmalar olan kurumlardır.
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5.1. Havacılık ile İlgili Uluslararası Kurumlar Genel Bilgi
Havacılık sektöründeki standart işleyişin yanısıra, sektör içerisinde son yıllarda ortaya çıkan
düşük maliyetli (low cost) hizmet anlayışının yaygınlaşması, önümüzdeki dönemlerde
gerçekleştirilecek uzay turizmi çalışmaları gibi birçok yeni havacılık modelin çerçeve
düzenlemelerinin oluşturulması ve başta havayolu sektöründe bulunan havayolu işletmeleri,
hava aracı işleticileri, hava aracı üreticileri gibi farklı konumdaki elemanlar için çeşitli
standartlar belirlenmesi, hizmet anlayışlarının belirli bir düzene koyulması açısından
uluslararası kurumların yeri oldukça önemlidir.

5.1.1. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO – International Civil
Aviation Organizastion)
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), merkezi Kanada’nın Montreal kentinde bulunan;
1944 yılında Sivil Havacılık Sözleşmesi olarak nitelendirilen Şikago Konvansiyonunun;
Şikago ’da gerçekleştirilen bir konferansta imzalanması ile kurulması kararlaştırılmıştır.
Örgütün kuruluş kararı Şikago Konvansiyonunun 43. Maddesine dayanmakta olup, havacılık
kurallarını dünya çapında düzenleyip denetleyecek, gerektiğinde standartlar ve kurallar
oluşturacak bir yapının oluşturulması konvansiyonun tarafı olan ülkeler tarafından kabul
edilmiştir. Şikago sözleşmesinin imzalayan ülkeler ve konvansiyon ile ilgili bürokratik
işlemler sebebiyle her ne kadar 1944 yılında imzalanmış olsa da 4 Nisan 1947 tarihine kadar
yürürlüğe girememiş; dolaysıyla örgütün kuruluşu da bu tarihte gerçekleşmiştir. Bu sebeple,
1944-1947 yılları arasında ICAO yerine PICAO (Geçici Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü)
kurulmuş ve faaliyet göstermiştir.
Bazı kaynaklar her ne kadar örgütün kurulmasından önce havacılık sektöründe uygulamaya
koyulmuş teknik kurallar mevzuatı veya havacılık ile ilgili standartları içeren bir yapı
bulunmadığını belirtse de; bazı kaynaklar da söz konusu örgütün temellerinin; 1919 yılında
Paris Konferansı kararları sonucunda kurulan Uluslararası Hava Seyrüsefer Komisyonu
(International Commission for Air Navigation - ICAN) temellerine dayandırmaktadır.32
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü çalışma amacı; sivil havacılık sektörünün güvenliği,
emniyeti, sürdürülebilirliğinin geliştirilebilmesi için üye ülkeler ile birlikte çalışmaktır. 33
Bunun yanında uluslararası hava seyrüseferinin ilke ve tekniklerinin geliştirilmesi ile hava
taşımacılığının tasarımının ve gelişiminin çeşitlendirilmesi için; devletlerarası ayrımcılıktan
kaçınılması, sivil havacılık için havayolu, hava limanı gibi olguların kurulmasına teşvikte
bulunmak, sivil havacılığın düzenli ve emniyetli biçimde gelişimini sağlamak, hava
araçlarının tasarımı, üretimi ve işletilmesinin teşvik etmek gibi amaçları da bulunmaktadır. 34
ICAO’nun kurumsal yapısı ele alındığında kuruluşunun dayandığı Şikago Konvansiyonunun
91 ve 93. maddeleri uyarınca söz konusu örgüte havayolu işletmeleri gibi özel kurumların
değil, bizzat devletlerin üyesi olabileceği karara bağlanmıştır. Bu doğrultuda örgütün
32

(Höhne, 2013, s. 37)
(Höhne, 2013, s. 38)
34
(TÜREL, 2010, s. 86)
33
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uluslararası bir nitelikte olduğu, alacağı kararların üyesi olduğu ülkelere bağlı havacılık
sektöründeki tüm elemanları ilgilendireceği yorumu yapılmalıdır. ICAO ayrıca 13 Mayıs
1947 tarihli anlaşma uyarınca Birleşmiş Milletlerin ihtisas organı statüsü kazanmış olup;
uluslararası havacılık hukukunda belirleyici rol üstlenmiştir.
31 Ekim 2013 tarihi itibariyle 191 üye ülkesi bulunan ICAO’nun merkezi Kanada
Montreal’de olmak üzere Kuzey ve Merkez Amerika bölgeleri için Meksika’da; Güney
Amerika Bölgesi için Lima’da; Kuzey Atlantik ve Avrupa bölgesi için Paris’te; Orta Doğu
Bölgesi için Kahire’de, Batı ve Merkez Afrika Bölgesi için Dakar’da, Güney ve Doğu Afrika
Bölgesi için Nairobi’de ve Asya ile Pasifik Bölgeleri için Bangkok’ta olmak üzere 7 farklı
bölgede ofisi bulunmaktadır.35

5.1.2. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA – International Air
Transport Association)
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, 19 Aralık 1945 yılında Küba Havana’da kurulan
uluslararası bir birliktir. Birliğin ICAO’dan ayrılan en önemli özelliği üyelerinin devletler
veya hükümetler değil; ticari boyutta faaliyet gösteren havayolu işletmeleri olmasıdır. Bu
doğrultuda bakıldığında gerek kargo gerek yolcu taşımacılığı yapan, tarifeli olsun ya da
olmasın her türlü havayolu firması IATA üyesi olabilmek için başvuruda bulunabilmektedir.
Kuruluş aşamasında 31 ülkeden 57 havayolu firmasının katılımı sağlanan organizasyon;
şuanda 115 farklı ülkeden 250 havayolu firmasını üyesi olarak barındırarak dünya havayolu
sektörü trafiğinin %84’ünü; tarifeli hava trafiğinin ise %93’ünü kapsamaktadır. Şuan merkezi
Kanada Montreal’de bulunan birliğin yönetim ofisleri ise İsviçre’nin Cenevre şehrinde yer
almaktadır.
IATA, üyelerinin birlikteliğinden doğan güçlü ve teşvik edici yapısı sayesinde başta ICAO
olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda üyelerinin çıkarlarını desteklemektedir.
Temel amacı; üyesi olan havayolu şirketlerinin, etkinliğini arttırarak maliyetlerini düşürmeye
çalışmak ve bunu gerçekleştirirken müşterilerine daha elverişli ve basit süreçler sağlamaktır.
36
Bu doğrultuda IATA’nın üyelerine yaptığı çalışmalar ile sağladığı faydalar aşağıdaki şekilde
sıralanabilir:37
• Uluslararası Tanınma ve Lobicilik
• Önemli Sanayi Önceliklerini Hedefleme
• Maliyetlerini Düşürmek
• İletişim Kampanyaları

35

(TÜREL, 2010, s. 85)
(TÜREL, 2010, s. 142)
37
(International Air Transport Association, 2015)
36
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• Eğitim ve Diğer Hizmetler
IATA; üyelerine birçok destek faaliyet ve hizmet sağlamakta; ayrıca havayolu sektörü
içerisinde yer alan, havayolu işletmeleri haricindeki diğer elemanlara (yolculara, acentelere
vb.) birçok kolaylık sağlamaktadır. Havayollarına işlemlerinde belirli ortak standartlar
getirirken, yolculara da biletmemeden bagaj işlemlerine kadar bir takım kolaylıklar
sağlamakta olan IATA’nın verdiği hizmetler iki ana grupta incelenebilir; 38
1.

IATA’nın Yönettiği Sistemler:

• Tehlikeli Madde Taşımacılığı: Havayolu sektöründe tehlikeli maddeler olarak sınıflandırılan
yanıcı, parlayıcı, patlayıcı vb. nitelikteki maddelerin düzenli olarak taşınmasına yönelik
prosedürleri belirleyen ve düzenleyen sistemlerdir.
• Borçlandırma ve Geri Ödeme Planları (BSP): Üyesi olan havayolları ve acenteler gibi
havayolu içerisinde yer alan diğer elemanları birbirleri arasında ve üçüncü firmalar ile ticari
ilişkilerini düzenleyen sistemlerdir.
• Satış Acenteliği Sistemi (GSSA): Dolaylı yoldan IATA çatısı altında yer alan acentelerin
ortak bir veri tabanında buluşmasını ve üye havayolları için gerçekleştirilen bilet satışlarının
gerçekleştirilmesini sağlayan sistemlerdir.
• Kargo Hesap Düzenleme Sistemi (CASS): Kargo acenteleri, taşıma işleri organizatörleri ve
havayolları arasında, taşımadan doğan mali yükümlülükleri ve ödemeleri düzenleyen ve
bununla ilgili standartları oluşturan sistemlerdir.
2.

IATA’nın Kodlama Sistemleri:

Kodlama sistemleri ile temelde, üyesi olduğu havayolları ve ICAO gibi havayolu
sektöründeki uluslararası kuralları belirleyen kuruluşların, belirli standartlar doğrultusunda
faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlamak amaçtır. IATA’nın oluşturduğu kod sistemleri
aşağıdaki şekildedir:
• Havayolu Kodları: IATA üyesi olan tüm ticari havayolları için oluşturulan 2 haneli
kodlardır. Bunlar havayollarının, sektör içerisindeki sistemlerde tanımlanmasını sağlayan
kısaltmalardır. Örneğin, Türk Hava Yolları’nın IATA kodu TK olarak işlem görmektedir.
• Havaalanı Kodları: Ticari uçuşların yapıldığı havalimanları için oluşturulan 3 haneli
kodlardır. Atatürk Havalimanı için belirlenmiş olan kod IST’tir. Söz konusu havaalanı kodları
özellikle bilet ve uçuş kartlarında uçuşun hangi havaalanları arasında gerçekleştiğini
göstermek amacıyla kullanılır.
• Uçak Tipi Kodları: Havayollarının sahip olduğu Airbus, Boeing vb. üretici firmaların hava
araçlarına verilen 3 haneli kodlardır.
38

(ERDOĞAN, 2014, s. 50-51)
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• Uçuş Sınıfı Kodları: Bu kodlar bilet satışı gerçekleştirilen hava aracının içerisinde yer alan
koltuğun, hava aracı içerisindeki sınıflandırma bölgelerinden hangisine ait olduğunu ifade
etmektedir. Hava araçları içerisindeki koltuklar; Ekonomi sınıfı, Business sınıfı veya First
Class sınıfı gibi tamamen ticari pazarlamaya yönelik olarak bölümlendirilebilir.
• Bilet Ücreti Kodları: Kısaca ülkelerin para birimlerinin sınıflandırılması için oluşturulan
kodlardır. Örneğin Türk Lirasının Bilet Ücret Kodu olarak TRY kullanılmaktadır.
• Uçak Yemek Kodları: Havayollarının yolcularına sunacağı ikramların içerikleri ile ilgili
farklı kodlamaları içerir. Bu şekildeki bir sınıflandırma yemeğin içerisindeki malzemelerin
nelerden oluştuğunun bilgisini ifade etmektedir.
• Uçuş Rötar Kodları: Sistemler üzerinde, herhangi bir uçuşun hangi sebepten rötarlı
kalktığının bilinmesini sağlayan koddur. Bu kodlar rötara sebep olan ve sık yaşanan olayların
karşılığı olarak sisteme girilmektedir.

5.1.3. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenlik Teşkilatı (EUROCONTROL European Organisation for the Safety of Air Navigation)
Eurocontrol, 1963 yılında, Avrupa hava sahasındaki uçak trafiğinin düzenlenmesi ve kontrol
edilmesi amacıyla kurulmuştur. Avrupa Birliğinin temelini oluşturan Avrupa bütünleşmesi
fikri, Eurocontrol Teşkilatının kurulmasında önemli bir etken olmuştur1960 yılında temelleri
atılan Eurocontrol 1963 yılında faaliyete geçmiştir. Kurucu Üyeleri; Belçika, Hollanda,
Almanya, Fransa, İngiltere, Lüksemburg’dur. 2015 itibari ile üye ülke sayısı 41 olup; Türkiye
bu teşkilata 1 Mart 1989’da taraf olmuştur.
Açık Semalar anlaşmasında olduğu gibi, bu teşkilatın da üyesi olan ülkelerin hava sahalarını
birleştirerek Avrupa Hava Sahası oluşturmak amacıyla standartlar oluşturmaktadır. Hava
sahalarının verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla çeşitli prosedürler geliştiren teşkilatın
en temel önceliği ise hava trafiğinin kontrolünü sağlamaktır. Temel faaliyetleri aşağıdaki
şekildedir:
• Pan-Avrupa Hava Trafik Yönetimi (ATM) ağının oluşturulması ve geliştirilmesi,
• Avrupa çapında sivil havacılık kurallarının hazırlanmasının ve düzenlenmesinin
desteklenmesi,
• Hava trafiğinin gelecekteki ihtiyaçlarının analiz edilmesi yoluyla bu ihtiyaçları karşılayacak
tedbirler geliştirilmesi,
• Hava trafik hizmetlerindeki personelin eğitiminin sağlanması,
• Hava Seyrüseferleriyle ilgili çalışmalar ve deneyler yapılması,
• Üye ülkelerin yaptıkları çalışma sonuçlarının analiz edilmesi,
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• Orta Avrupa bölgesinin hava trafik kontrol hizmetinin sağlanması
• Üye devletler adına hava seyrüsefer ücretlerinin toplanması.
Eurocontrol, Avrupa Birliği tarafından 2002 yılında EASA’nın kurulması ile eski gücünü
yitirmeye başlamış; özellikle EASA ile birlikte yetki alanı daralmaya başlanmıştır.

5.1.4. Avrupa Sivil Havacılık Konferansı(ECAC - European Civil Aviation
Conference)
Merkezi Fransa Paris’te yer alan; Avrupa Birliği Konseyi ve ICAO işbirliği ile 19 ülkenin
katılımıyla 1955 yılında Strazburg’da temelleri atılan bu örgüt; bugün 28’i AB üyesi olan 44
üye ülkenin bulunduğu bir oluşum haline gelmiştir. ECAC’ın temel misyonu olarak belirtilen
güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir Avrupa hava ulaşım sisteminin sürekli gelişimi teşvik
edilmesini göstermekte; bu misyonunu yerine getirmek için temel amacını ise AB üyesi
ülkelerin sivil havacılık politikaları ve uygulamalarının uyumluluğunu sağlamak; ayrıca AB
üyesi olmamasına karşın ECAC’a üye olan ülkelerin de bu politikalara uygunluğunu teşvik
etmek olarak tanımlanmaktadır.39

5.1.5. Uluslararası Havaalanları Konseyi(ACI - Airports Council
International)
Adından da anlaşılacağı üzere, dünyadaki tüm havaalanı, havalimanı, hava meydanlarının tek
ticari temsilcisi niteliğindedir. 1991 yılında kurulan Konseyin temelleri 1970 yıllarında
birleşim süreçleri başlayan; Uluslararası Havaalanı Operatörleri Konseyi (AOCI),
Uluslararası Sivil Havaalanları Birliği (ICAA) ve Batı Avrupa Havaalanları Birliği (WEAA)
örgütlerinin birleşim sürecini tamamladıkları dönemlere dayanmaktadır.40
Temel amacı, hükümetler ve ICAO gibi uluslararası örgütlerle havaalanı çıkarlarını temsil
ederek; havalimanları için standartlar, politikalar ve önerilen uygulamaların geliştirilmesi ve
dünya çapında standartlarının yükseltilmesi olup; bu amaca ulaşmak için bilgilendirme
faaliyetleri ve eğitim fırsatları sunmaktır.

5.1.6. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı(EASA–European Aviation Safety
Agency)
2002 yılında Avrupa Birliği Konseyi tarafından kurulan EASA, AB üyesi ülkelerden
toplamda 700’ü aşkın havacılık uzmanı ve yöneticileri bünyesinde barındıran, merkez ofisi
Brüksel ile birlikte; Washington D.C. (ABD), Montreal (Kanada), Pekin (Çin) olmak üzere 3
uluslararası daimi temsilciliği ve Köln (Almanya) ofisi ile toplamda 5 farklı noktada
konumlanmıştır.

39

(European Civil Aviation Conference, 2015)
(Airports Council International, 2015)

40
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Strateji ve güvenlik yönetimi, Havacılıkta emniyete ilişkin sertifikasyon ve belgelendirme
örgütün ana faaliyetleri arasında yer almaktadır. Örgütün temelde kuruluş süreci, AB’nin;
ABD’nin havacılıkta teknik yetki belgesi veren Federal Havacılık Otoritesi (Federal Aviation
Administration – FAA) gibi bir kuruma sahip olan tek ülke olması; zaman içerisinde güç
dengelerinin sağlanması adına karşı hamlesi olarak nitelendirilebilir. Bu hamle öncelikle
Birleşik Havacılık Otoriteleri (Joint Aviation Authorities – JAA) kurulması ile başlamış olup
Temmuz 2002’de Avrupa Birliği Konseyi ve Parlementosunun kararıyla EASA’nın kurulması
ile devam etmiştir.
Ajansın temel sorumlulukları arasında aşağıdaki maddeler yer almaktadır:
• AB’ye havacılık ile ilgili yeni düzenlemeler hususunda uzman danışmanlık vermek
• AB Üyesi devletlerin, uçuş emniyet kurallarının denetimleri ile birlikte izlenmesi ve
uygulanmasını sağlamak
• AB Üyesi olmayan işletmecilerin ruhsatlandırılması
• Uçuş emniyeti bakımından araştırma ve incelemelerde bulunmak
• Hava aracı ve parçalarının sertifikasyonu yanında, havacılığa ait her türlü ürünü üreteni
dizayn eden ve bunların bakımını sağlayan kuruluşların sertifikasyon ve onaylarının
gerçekleştirmek
Henüz 13 yıllık olan ajansın en büyük başarısı; Airbus isimli üreticinin A380 tipi, dünyanın
en büyük yolcu uçağı olma niteliğini taşıyan hava aracının sertifikalanması olarak
gösterilmektedir.
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Uygulamalar
1)
Havacılık sektörü ile ilgili uluslararası kuruluşların uygulamalarına örnekler bularak
inceleyiniz.
2)

IATA ve ICAO’nun üyelikleri arasındaki farklılıkların neler olduğunu açıklayınız.

3)
EUROCONTROL ile ulusal bazda işbirliği yapan kurum hangisidir? İşlevlerini
araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

ICAO’nun kuruluş amacı nedir?

2)

IATA’nın kuruluş amacı nedir?

3)

EASA’nın kuruluş amacı nedir ve sorumlulukları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; Havayolu sektöründeki işleyişlere yön veren, işleyişine etki eden faaliyetler
ile ilgili düzenlemeleri ve gerektiğinde denetimleri ile işleyişe müdahale eden uluslararası
nitelikteki kurum ve kuruluşları inceledik.
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Bölüm Soruları
1)

ICAO kuruluşu, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

a)

Şikago Konvansiyonu sonucunda alınan kararlar

b)

Montreal Konvansiyonu sonucunda alınan kararlar

c)

IATA’nın kurulması

d)

Avrupa Birliği’nin kuruluşu

e)

Açık Semalar Anlaşmasının yapılması

2)
Uluslararası havacılık Örgütü (ICAO) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a)

Merkezi Kanada’nın Montreal kentindedir.

b)

Resmi olarak kurulma kararı alınmadan önceki ismi PICAO’dur.

c)
1944 yılında kurulma kararı alınmış olan ICAO; 1947 yılına kadar resmi olarak
faaliyete geçememiştir.
d)
ICAO’nun tarafı olan yapılar, ticari havayolu işletmeleri değil ülkelerin
hükümetleridir.
e)

Şikago Konvansiyonu kapsamında alınan kararlar doğrultusunda kurulmuştur.

I. Havayolu sektöründe izlenecek kuralların belirlenmesi
II. Havayolu Sektöründe gösterilen faaliyetlerin denetlenmesi
III. Gerekli durumlarda sektörün daha doğru işlemesi için standartların oluşturulması
3)
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Uluslararası Havacılık Örgütü (ICAO)’nün
temel görevleri içerisinde yer alır?
a)

Yalnız I

b)

I-II

c)

II-III

d)

I-III

e)

I-II-III

4)

IATA ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
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a)

IATA’nın tarafı olan kurumlar ticari sivil hava işletmeleridir.

b)

Kuruluş aşamasında 31 farklı ülkeden 57 ülke çalışmalara katılmıştır.

c)

Merkezi Küba Havana’dadır.

d)

Hava Kargo İşletmeleri IATA’ya üye olabilirler.

e)
IATA kurum olarak, üyesi olan havayollarını çeşitli uluslararası platformlarda
üyelerinin çıkarlarını savunmaktadır.
5)
Aşağıdakilerden hangisi IATA’nın üyelerine gerçekleştirdiği çalışmalar ile sağladığı
faydalardan biri olarak ele alınamaz?
a)

Uluslararası tanınma ve lobicilik

b)

Sanayi ve sektör önceliklerini inceleme

c)

Üyelerinin uçuş noktalarını arttırmak

d)

İletişim Kampanyaları

e)

Eğitim ve diğer hizmetler

6)

Aşağıdakilerden hangisi IATA’nın yönettiği sistemlerden biri değildir?

a)

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

b)

Hava Taşıtı Takip Sistemleri

c)

Borçlandırma ve Geri Ödeme Planları

d)

Satış Acenteliği Sistemi

e)

Kargo Hesap Düzenleme Sistemi

7)

Aşaıdakilerden hangisi IATA’nın belirlediği kodlar arasında yer almaz?

a)

Havayolu Kodları

b)

Havaalanı Kodları

c)

Uçuş Sınıfı Kodları

d)

Bilet Ücreti Kodları

e)

Bagaj Taşıma Araç Kodları

8)

Aşağıdakilerden hangisi Eurocontrol’ün faaliyetlerinden biri olarak sayılamaz?
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a)
Hava trafiğinin gelecekteki ihtiyaçlarının analiz edilmesi yoluyla bu ihtiyaçları
karşılayacak tedbirler geliştirilmesi,
b)

Havayolu sektöründe izlenecek kuralların belirlenmesi

c)

Hava trafik hizmetlerindeki personelin eğitiminin sağlanması,

d)

Hava Seyrüseferleriyle ilgili çalışmalar ve deneyler yapılması,

e)

Üye ülkelerin yaptıkları çalışma sonuçlarının analiz edilmesi,

9)
Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a)

Merkezi Fransa Paris’tedir.

b)

ICAO ve AB’nin ortak çalışması sonucunda kurulmuştur.

c)
Güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir Avrupa hava ulaşım sisteminin sürekli gelişimi
teşvik edilmesi temel misyonudur.
d)
AB üyesi ülkelerin sivil havacılık politikaları ve uygulamalarının uyumluluğunu
sağlamak temel amacıdır.
e)

AB üyesi olmayan ülkeler ECAC’a üye olamaz.

I. AB Üyesi olmayan işletmecilerin ruhsatlandırılması
II. Uçuş emniyeti bakımından araştırma ve incelemelerde bulunmak
III. Hava aracı ve parçalarının sertifikasyonu yanında, havacılığa ait her türlü ürünü üreteni
dizayn eden ve bunların bakımını sağlayan kuruluşların sertifikasyon ve onaylarının
gerçekleştirmek
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10)
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri EASA’nın temel sorumlulukları
arasında yer almaktadır?
a)

I-II-III

b)

I-II

c)

I-III

d)

II-III

e)

Yalnız I

Cevaplar. 1)a, 2)b, 3)e, 4)c, 5)c, 6)b, 7)e, 8)b, 9)e, 10)a
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6. HAVACILIKTA ULUSLARARASI YASAL DÜZENLEMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Uluslararası Yasal Düzenlemeler
6.1.1. Varşova Konvansiyonu
6.1.2. Varşova Konvansiyonunda Yapılan Değişiklikler
6.1.3. Montreal Konvansiyonu
6.1.4. Şikago Konvansiyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Uluslararası platformda havacılık faaliyetlerinin düzenlenmesi için oluşturulan yasal
düzenlemeler nelerdir?
2)

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası yasal yapılar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Havacılıkta Uluslararası
Yasal Düzenlemeler

Kazanım

Havacılık ile ilgili uluslararası
yasal düzenlemelerin neler
olduğunu bilmek, söz konusu
yasal düzenlemelerin
kapsamları hakkında fikir
sahibi olmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Söz konusu uluslararası
yasal düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile
ilgili yaklaşımları öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
• Havacılıkta Yasal Düzenleme
• Konvansiyon
• Montreal Konvansiyonu
• Varşova Konvansiyonu
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Giriş
Havacılık sektörü; havayolu işletmeleri, yer hizmetleri sağlayan işletmeler, hava meydanı
işleticileri gibi birçok elemanı içinde barındıran yapıya sahiptir. Daha önceki bölümlerde yer
alan temel kavramların da havayolu sektörü ile doğrudan ilişkili olduğu ve sektörün
elemanları ile bağlantıları göz önüne alındığın; havacılık sektörünün işleyiş süreçleri ile ilgili
çeşitli sorunlar yaşanacağı aşikârdır.
Sektörde yaşanacak aksaklıkları, çatışmaları, sorunları çözümlenebilmesi ve gerek sektör
dâhilindeki elemanların sorumluluk sınırlarının bilinmesi, gerekse temel kavramlar içerisinde
yer alan hava araçlarının ve hava sahalarının kullanım sınırlandırmaları ile ilgili çeşitli
kriterlerin oluşturulması ve benimsenmesi gerekmektedir.
Havacılık sektörünün zamansal gelişimine paralel olarak gerek ülkeler gerekse işletmeler
bazında sözü edilen çatışma ve sorunların sayısı da artmıştır. Bu sorunların çözümü için
gerekli kriterlerin belirlenmesi ve benimsetilmesi için ülkeler arasında birliktelikler
sağlanarak çeşitli kapsamlarda konvansiyonlar oluşturulmuştur.
Bu bölüm içerisinde havacılık sektörünün işleyişi ile ilgili sorumluluk sınırlarının
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş konvansiyonlar; ayrıca, zaman içerisinde ortaya çıkan
yeni sorunlar karşısında konvansiyonların kapsamlarının geliştirilmesi ve güncellenmesi
amacıyla çeşitli düzenlemelerden bahsedilecektir.
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6.1.

Varşova Konvansiyonu

Varşova konvansiyonu, havacılık sektörüne yönelik olarak, havacılık gelişim sürecinde ortaya
atılan ilk uluslararası niteliktekihukuk sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tam adı “
Havayolu ile Yapılan Uluslararası Taşımalara İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında
Sözleşme” olan Konvansiyon 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova’da imzalanmış olup, 13 Şubat
1933 yürürlüğe girmiştir. 41 I. Dünya savaşı sonrasındaki yıllarda, mevcut olan hukuki
altyapının havacılık sektöründe yaşanan sorunlar ve anlaşmazlıklara karşı yetersizliği
sebebiyle yeni bir hukuk sistemine ihtiyaç duyulmuş; bu sebeple Varşova Konvansiyonu
yapılandırılmıştır.
Türkiye Varşova Konvansiyonuna 29.08.1977 tarihli 7/13874 sayılı Bakanlar Kurulu kararı
ile 25.06.1978 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; Anayasanın 90. Maddesi uyarınca, Türk
Ticaret Kanunu’ndaki taşımaya ilişkin genel hükümlerden önce uluslararası özel hükümlerin
uygulanması statüsüne sahiptir. Ayrıca 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 106.
Maddesi uyarınca da, kanunda hüküm bulunmayan durumlarda Türkiye’nin taraf olduğu ilgili
uluslararası anlaşma hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
Varşova Konvansiyonunun temelde uluslararası nitelikte havayolu ile gerçekleştirilen yük ve
yolcu taşımalarını kapsamaktadır. Her ne kadar temel kriter uluslararasılık da olsa; bu kriter
haricinde bir taşıma sürecinin Varşova Konvansiyonu kapsamında değerlendirilebilmesi için
aşağıda açıklanan koşulları sağlaması gerekmektedir.42
A.

Bir Taşıma Sözleşmesinin Mevcudiyeti

Konvansiyonun maddeleri incelendiğinde; herhangi bir maddede açık bir şekilde bir taşıma
sürecinin Varşova Konvansiyonu kapsamında sayılması için taşıma sözleşmesinin yapılmış
olmasına zorunluluğuna dair içerik mevcut değildir. Ancak gerek uluslararası gerekse ulusal
hukuk kaynakları ve akademik yayınlar incelendiğinde; söz konusu sözleşme zorunluluğunun
konvansiyonun 1. Maddesinin 2. fıkrasında, bir taşıma sürecinin tarafları arasındaki ilişkinin
konvansiyon
kapsamında
düzenlenebilmesi
ve
uluslararası
taşıma
sıfatının
belirlenebilmesinde taşıma sözleşmesinden bahsedilmesi; ayrıca 1 Maddesinin 3. Fıkrasında
da taşıma sözleşmesinden bahsetmesi gibi detayların taşıma sözleşmesinin mevcudiyetini
gerekli kıldığı yorumu yapılmaktadır. 43
B.

Taşımanın Bir Hava Aracı ile Yapılması

Bu koşulda, taşımanın konvansiyon kapsamına girebilmesi için bir hava aracı ile
gerçekleştirilmesi şartı aranmaktadır. İlk bölüm altında incelediğimiz Hava Aracı kavramının
önemi bu başlık altında perçinlenmektedir. Türkçe çevirisinde, hava aracı kavramı yerine
uçak kavramının kullanılması hukuki süreçlerde çeşitli anlaşmazlıklara ve görüş ayrılıklarına
sebep olmuş; Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında ele alınan tanım ile yalnızca uçak
41

(SÖZER, 2009, s. 57)
(ÜLGEN, Hava Taşıma Sözleşmesi, 1987, s. 15)
43
(ÜLGEN, Hava Taşıma Sözleşmesi, 1987, s. 15)
42
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kavramını ele almayıp hava aracı kavramını yabancı doktrinlerdeki anlam genişliğine
yaklaştırdığı görülmektedir.
C.

Yolcu/ Bagaj ya da Eşya (Yük) Taşımasının Söz Konusu Olması

Başlıktan da açık bir şekilde anlaşılacağı üzere, konvansiyon kapsamında ele alınmak istenen
taşımaların yolcu, bagaj ya da yük taşımalarını konu edinmesi gerekmekte olup; birçok
mevzuatta yük kavramından ayrı olarak değerlendirilen Posta taşımaları konvansiyon dışı
olarak kabul edilmektedir.
D.

Ücret

Konvansiyon kapsamına girecek bir taşıma faaliyetinin sağlaması gereken koşullardan biri de
ücrettir. Bir taşıma faaliyetinin sonucunda ücret ödenmesi söz konusu olmalıdır. Burada en
önemli detay ücretin yalnızca parasal boyutta olmayıp, iş karşılığı yerine getirilen hizmetlerin
de ücret kapsamında değerlendirildiğidir. Ücret konusunun tek istisnası Konvansiyonun 1.
Maddesinin 1,c 2 fıkrasında yer alan hava işletmesi tarafından personelinin taşınması için
verilen ücretsiz biletler vasıtası ile gerçekleştirilen taşımaların da konvansiyon kapsamına
dâhil olmasıdır.
E.

Uluslararası Taşıma

Konvansiyon kapsamı için gerekli bir diğer koşul ise taşıma sürecinin uluslararası nitelikte
olmasıdır. Bu durum, Konvansiyonun 1. Maddesinin 2. Fıkrasında detaylandırılmıştır. Bu
madde uyarınca taşımanın uluslararası sayılması iki kritere bağlanmıştır:
Taşımanın gerçekleştirilmesinde; Hareket Ülkesi ile Varış Ülkesinin Konvansiyonu
imzalayan, dolayısıyla konvansiyona taraf olan ülkeler olması,
Taşımanın gerçekleştirilmesinde; Hareket ve Varış Ülkelerinin konvansiyona taraf
ülkeler olması koşuluyla, bu iki ülke arasındaki uçuşta konvansiyona taraf olan veya olmayan
3. bir ülkeye ara iniş gerçekleştirilmesi durumunda bu taşımaların uluslararası nitelik
taşıyacağı belirtilmiştir.
Bilindiği üzere havayolu ile gerçekleştirilecek bir taşıma süreci, önceden belirlenmiş bir
güzergâh (rota) üzerinde gerçekleştirilmektedir. Belirlenen bir güzergâh üzerinde
gerçekleştirilen ve yukarıdaki iki koşula uyan uluslararası taşımanın önceden belirlenen rota
üzerinde uçuşu gerçekleştirip gerçekleştirmemesi konvansiyon kapsamına girip girmemesi ile
ilgili bir yaptırım olarak ele alınmaz. Diğer bir deyişle, önceden belirlenen uluslararası bir
taşımaya dair rotanın, taşıma süreci içerisinde değiştirilmesi, taşıyıcının gerçekleştirmek için
söz verdiği taşıma işini usulüne uygun yapmadığını gösterir; ancak rotadan sapılması bu
uçuşun konvansiyon kapsamından çıkmasına sebep değildir.
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Toplamda beş bölümden oluşan konvansiyonun bölümlerinde düzenlenen konular özetle şu
şekilde ele alınabilir:44
• I. Bölüm: Havayolu sektöründe gerçekleştirilen sözleşmelerin uygulama alanlarını
belirleyen ve söz konusu konularla ilgili kavramların tariflerini veren bölümdür.
• II. - III. Bölüm: Hava taşıma sözleşmelerinde taşıma belgelerinin rolü ve taşıma
belgelerinin düzenlenmesi; bir diğer konu taşıyanın sorumluluk düzeylerinin ve kapsamlarının
belirlenmesi şeklindedir.
• IV. Bölüm: Hava yolunda karma taşımalar ile ilgili kuralları içeren bölümdür.
• V. Bölüm: Her uluslararası sözleşme metininde bulunan Genel ve Son Hükümlere dair
başlıkların yer aldığı bölümdür.
Yukarıda kısaca açıklanan Varşova Konvansiyonunda yer alan bölümlerin içerisinde hava
hukuku açısından yaşanan anlaşmazlıkların çözülmesinde kullanılan en yaygın iki konu II. ve
III. Bölümde işlenen Taşıma Belgeleri ve Taşıyanın Sorumluluklarıdır. Taşıma Belgeleri
kapsamında konvansiyon Yolcu Bileti (Md.3), Bagaj Kuponu (Md.4) ve Hava Konşimentosu
(Md.5-16) konularına ve bu belgelerin içermesi gereken kayıtlar ve bilgiler ile ilgili
düzenlemeleri içermektedir. Hava Konşimentosu (İngilizce Airway Bill olarak adlandırılan)
kavramı, havayolu ile yük taşımacılığı kapsamında taşımaya konu olan yükler için
düzenlenen, Hava Yük Senedi olarak da isimlendirilen sevk evrakıdır.
Yolcu bileti ile ilgili olarak; biletinin yokluğu, hatalı düzenlenmesi ve kaybı, taşıma akdinin
varlığını ve geçerliliğini etkilemediği; bu bağlamda taraflar arasında gerçekleştirilen sözleşme
hükümlerinin aynen geçerli olacağı ancak taşıyanın bilet kesilmeyen bir yolcuyu kabul etmesi
durumunda konvansiyona dayalı sorumluluğu kaldıran veya sınırlandıran maddelerden
yararlanamayacağı belirtilmiştir.45
Bagaj Kuponu ile ilgili olarak; kuponun yokluğu, hatalı düzenlenmesi veya kaybı sonucunda
taşıma akdinin varlığının etkilenmediği ve sözleşme hükümlerinin geçerli olduğu belirtilerek;
taşıyıcının bagaj kuponu vermeden bagajı kabul ettiği veya bagaj kuponu üzerinde Yolcu
Bileti Numarası, bagaj senedini elinde bulunduran kişiye teslim olunacağına dair bir bildirim
ve paketlerin adedi ve ağırlıkları ile ilgili detayların bulunmadığı takdirde konvansiyonun
sorumluluğu kaldıran veya sınırlandıran hükümlerinden yararlanamaz.46,47
Hava Yük Senedi (Hava Konşimentosu) ile ilgili olarak; senedin yokluğu, hatalı
düzenlenmesi veya kaybı sonucunda taşıma akdinin varlığının etkilenmediği ve sözleşme
hükümlerinin geçerliği olduğu belirtilerek; taşıyıcının hava yük senedi düzenlemeden yükü
kabul ettiği durumda veya aşağıdaki maddelerde yer alan bilgilerin konşimento üzerinde

44

(SÖZER, 2009, s. 58)
(SÖZER, 2009, s. 59)
46
(SÖZER, 2009, s. 59)
47
(WARSAW CONVENTION, 1929, p. Md.4/3)
45
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bulunmaması durumunda, taşıyıcının konvansiyonun sorumluluğunu
sınırlandıran hükümlerinden yararlanamayacağı belirtilmiştir:

kaldıran

veya

• Düzenlendiği yer ve tarih;
• Hareket yeri ve varış yeri;
• Kararlaştırılan durak yerleri; şu şartla ki, taşıyıcı gerektiğinde durak yerlerin değiştirmek
hakkını saklı tutabilecek fakat bu hakkına kullanması halinde değişikliğin, taşımanın
uluslararası niteliğini ortadan kaldırma etkisi olmayacaktır;
• Göndericinin isim ve adresi;
• İlk taşıyıcının isim ve adresi;
• Durum gerektiriyorsa, alıcının isim ve adresi;
• Eşyanın cinsi;
• Paketlerin adedi, ambalaj şekli, üzerindeki özel işaretleri veya numaraları;
• Eşyanın ağırlığı, miktarı, hacmi, boyutları
• Taşıyıcının bu konvansiyon kapsamındaki yükümlülükleri kapsamına dair kurallara
uyduğuna ilişkin bildirimler.
Konvansiyonun ikinci olarak ele aldığı önemli konu ise Taşıyıcı Sorumluluğudur. Bu başlık
incelendiğinde taşıyıcının sorumlu olduğu durumlar için çeşitli kapsamlarda aşağıdaki temel
hükümler belirlenmiştir:
• Yolcunun ölmesi, yaralanması veya başka bir şekilde bedensel zarara uğramasından doğan
zararlar
• Yükün hasara uğramasından veya kayıp olmasından doğan hasarlar
• Yolcu, bagaj ve yük taşımalarında söz konusu olacak gecikmelerden doğacak zararlar

6.2.

Varşova Konvansiyonunda Yapılan Değişiklikler

Konvansiyonun kapsamı kabul edildiği günden itibaren, havayolu sektöründe doğan ve
değişen ihtiyaçlara göre çeşitli protokoller veya anlaşmalar ile zaman içerisinde güncellenmiş
ve kapsamı değiştirilmiştir. Varşova Konvansiyonu ve yapılan bu değişikliklerin oluşturduğu
yapı birçok kaynakta Varşova/La Haye Sistemi olarak adlandırılmaktadır.48

48

(SÖZER, 2009)
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6.2.1.

1955 La Haye Protokolü

La Haye Protokolü, Varşova Konvansiyonuna taraf olan ülkelerce 28 Eylül 1955 günü
imzalanmış olup, 1 Ağustos 1963 yılında yürürlüğe girmiştir. Tam adı “12 Ekim 1929’da
Varşova’da İmzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların
Birleştirilmesi Hakkında Sözleşmeyi Tadil Eden Protokol” şeklindedir. Protokol ile
konvansiyonda ele alınan değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:
• Konvansiyonun Yolcu Bileti ve Bagaj Kuponu (Md.3 – Md.4) ile ilgili hükümleri ve söz
konusu belgelerde bulunan kayıtlar sadeleştirilmiştir. Ayrıca Hava Konşimentolarında
tutulması gereken kayıtlar da azaltılmıştır.
• Taşıyana tanınan sorumluluk sınırlayıcı detaylarda değişiklikler yapılmıştır. Taşıyana
tanınan sorumluluk sınırları, yolcunun ölmesi ya da yaralanması halinde Varşova
Konvansiyonu’nda 125.000 Frank iken; La Haye’de 250.000 Frank olarak belirlenmiştir.
• Yeni bir madde eklenerek (Madde 25/A) taşıyanın adamları veya yardımcı kişilerin, dahil
oldukları taşıma süreci ile ilgili herhangi bir hukuki süreç söz konusu olduğunda,
Konvansiyon kapsamından yararlanabilmesi sağlanmıştır.

6.2.2.

1966 Montreal Intercarrier Agreement

Bu anlaşma, Varşova Konvansiyonu ve La Haye Protokol düzeltmelerini, o dönemde
havayolu sektöründe öncü ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’nin gerek havayolu
işletmeleri, gerekse ülkeye havayolu ile gelen ve giden ABD vatandaşlarınınmenfaatlerini
korumaktan uzak bulması sonucunda Varşova Konvansiyonundan çekildiğini açıklaması
üzerine hazırlanmıştır.
Sektör içerisinde büyük bir faaliyet hacmini kapsayan ABD’nin sistemden çıkması, sektörü
büyük ölçüde zarara uğratacağından; sektörde bulunan ve Varşova Konvansiyonuna taraf
ülkelerde hizmet veren havayolu firmalarının, IATA tarafından gerçekleştirilen bir konferans
kapsamında aldıkları ortak karar ile hazırlanan, Amerika Birleşik Devletleri Sivil Havacılık
Dairesi tarafından onaylanan bir anlaşmadır. Kısacası anlaşmanın tarafı Varşova
Konvansiyonu veya La Haye düzeltmesindeki gibi ülkeler değil havayolu işletmeleridir.

6.2.3.

1971 Guatemala City Protokolü

Bu protokol 1929 Varşova Konvansiyonu ve onu düzelten 1955 La Haye Protokolü
hükümlerince düzenlenen sorumluluk sistemi ve sorumluluk kapsamlarının zaman içerisinde
artan gereksinimlere cevap verememesi üzerine, 9 Şubat 1971’de Guatemala City’de
gerçekleştirilen 6. Uluslararası Hava Hukuku Konferansında imzalanmıştır. Ancak söz
konusu protokol, imzalayan konvansiyon ülkelerinin sayısı 7 olduğu için (olması gereken sayı
30’dur.) yürürlüğe girememiştir.
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6.2.4.

1975 Montreal Protokolleri

Montreal’de gerçekleştirilen ICAO Hukuk Komitesi’nin 1974 Yılı Ekim ayı içerisinde
düzenlediği Uluslararası Hava Hukuku Konferansı’nda alınan kararlar doğrultusunda
aşağıdaki I, II, III ve IV numaralı olmak üzere 4 ayrı protokol kabul edilmiştir. Türkiye bu
sayılan 4 protokolden yalnızca IV Sayılı Montreal Protokolüne taraftır. Söz konusu
protokoller ile yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki şekildedir:
Taşıyanın sorumluluğunun sınırının belirlenmesi için kullanılan değer birimi Frank’tan Özel
Çekme Hakları (Special Drawing Rights – SDR) olarak değiştirilmiştir. SDR birimi Milletler
arası Para Fonu (IMF) tarafından yaratılmış fiziki olmayan varsayımsal nitelikte bir değerdir.
IV sayılı Montreal Protokolü ile yük taşımalarında hava konşimentosu yerine elektronik bilgi
işlem cihazlarının kullanılması öngörülmüştür. Ayrıca taşıyanın yükün hasara uğramasından
veya kaybolmasından kaynaklanan zararlarda sorumluluğunun sınırlı olduğu, mutlak
sorumluluk prensibine tabi olması gerektiği kararlaştırılmıştır.

6.3.

1999 Montreal Konvansiyonu

Varşova / La Haye sistemi ve içerisinde gerçekleştirilen değişiklikler karmaşık ve anlaşılması
zor bir kapsam oluşturduğu için, gerekli incelemelerin gerçekleştirilerek tek bir çerçevede
oluşturulması gündeme gelmiş; bunun sonucunda 25 yıllık bir inceleme sürecinin sonucunda
1999 Montreal Sözleşmesi oluşturulmuştur.
28 Mayıs 1999 tarihinde imzalanan 1999 Montreal Konvansiyonu; “Havayoluyla Yapılan
Uluslararası Taşımalar İçin Bazı Kuralların Birleştirilmesi” tam adıyla 52 devlet temsilcisinin
imzasına sunulmuştur. Temsilcilerin imzaları sonrası devletlerin onayına sundukları bu
konvansiyon 04 Mart 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiyekonvansiyonu diğer devletler
ile birlikte 28 Mayıs 1999 tarihinde imzalamış olup; 02 Mart 2009 tarihli ve 5866 Sayılı
“Havayolu Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”adı altında; 13.09.2010 tarih
ve 2010/895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı sonucunda 26 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
Montreal Konvansiyonunun yürürlüğe girmesiyle, daha önce Varşova Konvansiyonuna taraf
olan ülkeler açısından Varşova Konvansiyonu geçerliliğini yitirmiş, ancak Varşova
Konvansiyonuna tarafken Montreal Konvansiyonunu imzalamamış bir ülkede ise Varşova
Konvansiyonu geçerliliği devam edecektir.49
1999 Montreal Konvansiyonu, Varşova/LA Haye Sistemini çatısı altındaki birçok unsuru tek
bir yapı içerisinde toplamayı amaçlanmış olup; Yük Taşımaları ile ilgili (4-16 Maddeler arası)
hükümler IV Numaralı Montreal Protokolünden; Yolcu Taşımalarına ilişkin hükümler 1971

49
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Guatemala City Protokolünden; Sorumluluk ile ilgili hükümler 1995 IATA Intercarrier
Agreement “two-tier” sisteminden alınarak yapılandırılmıştır.50
Konvansiyonun taşıyıcının yük açısından sorumluluğunu kapsayan hükümlerinde, mutlak
sorumluluk niteliğinde olup; sorumluluğun SDR birimi üzerinden hesaplandığı ve sınırın
1975 Montreal Protokollerinin alt protokollerinde de belirlendiği gibi kilogram başına 17
SDR olarak ele alındığı ve bu limitin tavan sınırı olduğu belirtilmiştir. Taşıyıcının yolcu
açısından sorumluluğunu kapsayan hükümlerinde ise taşıyanın prensipte sınırsız sorumlu
olarak nitelendirilmekte; ancak taşıyan, yolcu taşıması sırasında meydana gelecek zararın
100.000 SDR’lik kısmından mutlak sorumlu olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamdaki 100.000
SDR’lik sorumluluğunu sınırlandıramaz veya berteraf edemez niteliktedir. Bu tutardan fazlası
durumunda taşıyıcı için kusur sorumluluğu söz konusu olmaktadır.

6.4.

Şikago Konvansiyonu

Şikago Konvansiyonu, 1944 yılında Sivil Havacılık Sözleşmesi niteliği taşıyarak Amerika
Birleşik Devletleri’nin Şikago şehrinde gerçekleştirilen uluslararası bir konferans sonucunda
imzalanmıştır. Şikago sözleşmesinin imzalayan ülkeler ve konvansiyon ile ilgili bürokratik
işlemler sebebiyle her ne kadar 1944 yılında imzalanmış olsa da 4 Nisan 1947 tarihine kadar
yürürlüğe girememiştir. İkinci bölüm altında bahsedilen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
de, Şikago Konvansiyonunun en büyük sonucu olarak; 43. Maddesi uyarınca havacılık
sektörünün uluslararası çerçevede, düzenleyici ve belirleyici nitelikte bir kuruma ihtiyaç
duyulması sonucunda kurulmuştur.
Havacılıkta Seyrüsefer, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu ve Uluslararası Hava
Taşımacılığı olmak üzere üç temel başlıktan oluşan konvansiyonun 2010 yılına kadar, ICAO
bünyesinde gerçekleştirilen güncellemeler ile kapsamı genişletilmiştir. Konvansiyonda ele
alınan temel başlıkların altında işlenen alt bölümlerden bazıları aşağıdabelirtilmiştir:
• Havacılıkta Seyrüsefer
Konvansiyonun genel prensipleri ve uygulama yöntemleri
Kontrat ülkelerinin (Konvansiyonu imzalayan ülkeler) üzerinden uçuş
Hava araçlarının Menşei (Milliyeti)
Hava Seyrüseferini Kolaylaştırıcı Ölçümler
Uluslararası Standartlar ve Önerilen Pratikler
• Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu
Organizasyon

50
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Konsey
Hava Seyrüsefer Komisyonu
Finans
Personel
• Uluslararası Hava Taşımacılığı
Bilgilendirmeler ve Raporlar
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Uygulamalar
1)
Havacılık sektörü ile ilgili uluslararası yasal düzenlemelerin uygulamalarına örnekler
bularak inceleyiniz.
2)
Varşova ve Şikago konvansiyonlarının ikisinde de tarafların devlet olmasına karşın,
konvansiyonlar arasında ne gibi farklılık olduğunu tartışınız.
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Uygulama Soruları
1)

Havacılık sektöründe uluslararası yasal düzenlemeler nelerdir?

2)

Varşova Konvansiyonunun değiştiren güncellemeler nelerdir?

3)

Montreal Konvansiyonunun oluşturulmasındaki temel neden nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; Hava hukukunu çeşitli çerçevelerde düzenleyen uluslararası nitelik taşıyan
anlaşma ve konvansiyonların neler olduğunu; kısaca içeriklerinde nelere yer verdiklerini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Uluslararası Konvansiyonlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Havacılık sektörünün işleyişi ile ilgili yasal düzenlemeleri oluştururlar.

b)

Havayolu sektöründeki sorumluluk sınırlarını belirlerler.

c)
Havayolu sektöründe işleyişler ile ilgili zaman içerisinde karşılaşılan sorunlar için
güncellenerek çözüme ulaşılmasında rehber görevi görürler.
d)
Yalnızca havayolu işletmeleri tarafından alınan ortak kararlar sonucu gerçekleştirilen
düzenlemelerdir.
e)

Varşova Konvansiyonu havacılıkla ilgili gerçekleştirilen konvansiyonların ilkidir.

2)

Varşova Konvansiyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

a)
Konvansiyonun oluşturulmasındaki temel sebep, I. Dünya savaşı sonrasındaki yıllarda,
mevcut olan hukuki altyapının havacılık sektöründe yaşanan sorunlar ve anlaşmazlıklara karşı
yetersizliği sebebiyle yeni bir hukuk sistemine ihtiyaç duyulmasıdır.
b)

Türkiye, Konvansiyona ilan edilmesinden sonra taraf olmuştur.

c)

Varşova Konvansiyonunun temel kapsamı yolcu taşımalarıdır.

d)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90. Maddesi uyarınca uyuşmazlık durumunda
kanun hükmünde sayılır.
e)
Taşıma sözleşmesinin mevcudiyeti, Varşova konvansiyonu kapsamında
değerlendirilecek bir havayolu taşıma faaliyetinde en önemli kriterdir.
3)
Aşağıdakilerden hangisi bir havayolu taşımasının Varşova Konvansiyonu Kapsamında
sayılabilmesi için gerekli koşullardan birisi değildir?
a)

Yazılı Bir Taşıma Sözleşmesinin Mevcudiyeti

b)

Taşımanın Bir Hava Aracı ile Yapılması

c)

Yolcu/ Bagaj ya da Eşya (Yük) Taşımasının Söz Konusu Olması

d)

Ücret

e)

Uluslararası Taşıma

4)
Aşağıdakilerden hangisi Şikago Konvansiyonu kapsamında Havacılık Seyrüseferleri
açısından ele alınan konulardan birisi değildir?
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a)

Konvansiyonun genel prensipleri ve uygulama yöntemleri

b)

Kontrat ülkelerinin (Konvansiyonu imzalayan ülkeler) üzerinden uçuş

c)

Hava araçlarının Menşei (Milliyeti)

d)

Bilgilendirmeler ve Raporlar

e)

Uluslararası Standartlar ve Önerilen Pratikler

5)

Şikago Konvansiyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

a)
1944 yılında gerçekleştirilen konvansiyon müzakereleri ve imza töreni sonrasında
1947 yılında ancak yürürlüğe girebilmiştir.
b)
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Şikago Konvansiyonu sonucunda alınan
kararlar doğrultusunda kurulmuştur.
c)
Konvansiyona taraf olan ülkelerin hava sahalarında gerçekleştirilecek uçuş faaliyetleri
ile ilgili düzenlemeleri içerir.
d)

Hava Seyrüseferinde Hava Araçlarının Menşei ile ilgili düzenlemeleri içerir.

e)
Havacılıkta Seyrüsefer ve Uluslararası Hava Taşımacılığı şeklinde iki başlıkta
düzenlemeleri içermektedir.
I. 1966 Montreal Intercarrier Agreement
II. 1971 Guatemala City Protokolü
III. 1975 Montreal Protokolleri
6)
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Varşova Konvansiyonunda gerçekleştirilen
değişikliklerden biridir?
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

I-II

d)

I-III

e)

I-II-III

“Varşova konvansiyonu, Hava Yük Senedi yazılı olarak düzenlenmese; hatalı düzenlense
veya kayıp edilse dahi akdi olarak taşıma sürecinin geçerli olduğunu belirtmektedir. Bunun
yanında taşıyıcının Hava Yük Senedini düzenlemeden yükü kabul ederse veya bazı detayları
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Senede yazmaz ise konvansiyon kapsamında, taşıyıcı kendi sorumluluğunu kaldıran
hükümlerden faydalanamaz.”
7)
Aşağıda belirtilen kriterlerden hangileri yukarıda verilen bilgide bahsi geçen
detaylardan biri değildir?
a)

Düzenlendiği yer ve tarih;

b)

Taşıyan hava aracını kullanan personelin isim ve adresi;

c)

Hareket yeri ve varış yeri;

d)

Göndericinin isim ve adresi;

e)

İlk taşıyıcının isim ve adresi;

I. Kararlaştırılan durak yerleri; şu şartla ki, taşıyıcı gerektiğinde durak yerlerin değiştirmek
hakkını saklı tutabilecek fakat bu hakkına kullanması halinde değişikliğin, taşımanın
uluslararası niteliğini ortadan kaldırma etkisi olmayacaktır;
II. Eşyanın cinsi;
III. Paketlerin adedi, ambalaj şekli, üzerindeki özel işaretleri veya numaraları;
IV. Eşyanın ağırlığı, miktarı, hacmi, boyutları
V. Taşıyıcının bu konvansiyon kapsamındaki yükümlülükleri kapsamına dair kurallara
uyduğuna ilişkin bildirimler.
8)
Yukarıda belirtilen kriterlerden kaç tanesi Varşova Konvansiyonunda taşıyıcının
sorumlulukları ile ilgili maddelerden faydalanabilmesi için Hava Senedine kayıt etmesi
gereken bilgilerden biridir?
a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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I. Yolcunun ölmesi, yaralanması veya başka bir şekilde bedensel zarara uğramasından doğan
zararlar
II. Posta taşımalarında, postaların hasara uğramasından veya kayıp olmasından doğan hasarlar
III. Yolcu, bagaj ve yük taşımalarında söz konusu olacak gecikmelerden doğacak zararlar
9)
Yukarıda belirtilenlerden hangileri Varşova Konvansiyonu hükümlerine göre
taşıyıcının sorumlu tutulabileceği kriterlerinden biri değildir?
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I-III

e)

II-III

10)
Varşova Konvansiyonunda gerçekleştirilen değişiklikler ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a)
La Haye Protokolü ile Taşıyana tanınan sorumluluk sınırları, yolcunun ölmesi ya da
yaralanması halinde Varşova Konvansiyonu’nda 125.000 Frank iken; La Haye’de 350.000
Frank olarak belirlenmiştir.
b)
1966 Montreal Intercarrier Agreement düzenlemesi, o dönemde sektörde büyük payı
olan ABD’yi Varşova koşullarına taraf tutabilmek için söz konusu ülkenin koşullarına
uyarlanması için gerçekleştirilmiştir.
c)
1975 Montreal Protokolü ile konvansiyon kapsamında tarafların sorumlulukları Frank
yerine IMF tarafından kur oranı belirlenecek olan SDR birimi üzerinden belirlenmeye
başlanmıştır.
d)
1975 Montreal Protokolünde yük taşımalarında hava konşimentosu yerine elektronik
bilgi işlem cihazlarının kullanılması öngörülmüştür.
e)
1975 Montreal Protokollerinde taşıyıcının yük açısından sorumluluğunu kapsayan
hükümlerinde sorumlu olduğu tutarın kilogram başına 17 SDR olduğu belirtilmiş olup; 1999
Montreal Protokollünde bu durum yinelenmiştir.
Cevaplar: 1)d, 2)c, 3)a, 4)d, 5)e, 6)e, 7)b, 8)e, 9)b, 10)a
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7.

HAVACILIKTA ULUSAL YASAL DÜZENLEMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
7.1.1. Türk Sivil Hava Aracı ve Türk Hava Sahasının Kullanımı
7.1.2. Ticari İşletmeleri
7.2. Ticari HavaTaşıma İşletmeleri Yönetmeliği
7.2.1. Ticari İşletmelerin Yapısı
7.2.2. Yetkilendirme Esasları
7.2.3. Yetkilendirme Süreci, İnceleme Komisyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Ulusal platformda havacılık faaliyetlerinin düzenlenmesi için oluşturulan yasal
düzenlemeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Havacılıkta Ulusal Yasal
Düzenlemeler

Kazanım

Havacılık ile ilgili ulusal
düzeyde yasal düzenlemelerin
neler olduğunu bilmek, söz
konusu yasal düzenlemelerin
kapsamları hakkında fikir
sahibi olmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Söz konusu ulusal düzeyde
yasal düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile
ilgili yaklaşımları öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
• Ulusal Yasal Düzenlemeler
• 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
• Türk Sivil Hava Aracı
• Türk Hava Sahasının Kullanımı
• Ticari HavaTaşıma İşletmeleri Yönetmeliği
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Giriş
Havayolu sektöründeki uygulamalar ile ilgili çeşitli yaptırımların ve sınırlandırmaların söz
konusu olabileceğini, bu tür etkenlerin de sektör içerisinde birçok aksaklıklara söz konusu
olabileceğine önceki bölümlerde belirtmiştik. Bu tür aksaklıklar karşısında ne gibi bir yol
izlenmesi gerektiği, ne gibi uygulamalar ile aksaklıkların ve anlaşmazlıkların
çözümlenebileceğine yönelik yegâne kaynağımız şüphesiz ki hava hukukuna yönelik yasal
düzenlemelerdir.
Önceki bölümde işlediğimiz uluslararası nitelik taşıyan yasal düzenlemeler hava hukukundaki
düzenlemelerin kökenini oluştursa da; her ülkenin farklı yapıda olması, ülkelerin kendi
sınırları içerisinde gerçekleştirdiği havayolu uygulamaların da farklılıklar olması sebebiyle
ulusal nitelikteki yasal düzenlemelerin gereksinimini ortadan kaldıramamaktadır. Bu bölümde
işleyeceğimiz ulusal nitelikli yasal düzenlemeler, ülkelerin sınırları içerisinde uluslararası
nitelikteki yasal düzenlemeler de göz önünde bulundurularak oluşturulmuş mevzuat yapılarını
kapsamaktadır.
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7.1.

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Türk Sivil Havacılık Kanunu ilk kez, 14.10.1983 tarihli ve 18196 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunun temel amacı “devamlı ve hızlı bir
gelişme gösteren, ileri teknolojinin uygulandığı, sürat ve emniyet faktörlerinin büyük önem
taşıdığı sivil havacılık sahasındaki faaliyetlerin ulusal çıkarlarımız ve uluslararası
ilişkilerimize uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlamaktır.” şeklinde tanımlanmaktadır. 51
Kanunun ilk maddesinde yapılan amaç kapsamından da anlaşılacağı üzere; 2920 Sayılı Kanun
uluslararası itibarı korumak ve dünyadaki hava hukukunun standartlaştırılması adına
gerçekleştirilen uluslararası yapıları hiçe saymamakta, aksine bu yapılara uygun şekilde ulusal
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Kanunun amacına bakıldığında
göze batan diğer bir husus ise havacılık sektörünün devamlı ve hızlı bir gelişme sektör
olduğunun üzerinde durulmasıdır. Kimi kaynaklarca söz konusu ifade ile ilgili; gerek kanunun
kabul edildiği tarihin dünyadaki benzer örneklerine bakıldığında geç kalınması, gerekse
kanunun kabulünden sonra havacılık sektöründeki değişimlere karşı nadiren yapısal değişiklik
göstermesi sebebiyle amacına uygun gerçekleştirilmediği belirtilmektedir.52
2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun kapsamı; “Kanun, kamu kurum ve kuruluşları
ile gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin havacılık sahasındaki faaliyetlerini kapsar. Devlet
hava araçları, açık hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun kapsamı dışındadır.”53ifadeleri
ile kanunun 2. maddesinde belirtilmiştir. Diğer bir ifade ile 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık
Kanunu kapsamı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, havacılık sektöründe faaliyet
gösteren, hukuki açıdan tüzel veya gerçek kişi sıfatına sahip kamu veya özel kapsamdaki
kurum, kuruluşların faaliyetlerini düzenlemeyi içermektedir.
Türk Sivil Havacılık Kanunu toplamda 7 kısımdan oluşan, toplamda 150 madde içeren bir
yapıya sahiptir. Her kısım altında kanun amaç ve kapsam tanımlarında yer alan çerçeveye
yönelik bölümler yer almaktadır. Kanunun temel kısımları ve bölümlerinin bilinmesi;
kanunun çerçevesinin kavranmasında önemini ve hangi kısımların ne konularda içeriğe sahip
olduğunun bilinmesini sağlayacaktır. Şekil 1’de söz konusu yapıya yönelik tablo
görülmektedir:

51

(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, Md.1)
(HERDEM & YÜCE, 2015)
53
(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, Md.2)
52
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Tablo 1. 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Kısım ve Bölümleri

2920 SAYILI TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU YAPISI
KISIMLAR
I. KISIM

KISIM BAŞLIĞI
Amaç, Kapsam Ve
Tanımlar

BÖLÜMLER
Türk Hava Egemenliği
Hükümleri
Sivil Hava Aracı Kazaları
Ticari Hava İşletmeleri

II. KISIM

Hava Seyrüseferinin
Genel Hükümleri

Havaalanları ve Tesisleri
Hava Araçları ve Sicillerin
Tutulması
Hava Araçlarına İlişkin Uçuş
Kuralları
Sivil Havacılık Personeli
İç Hat Taşıma Sözleşmesi

III. KISIM

Havayolu ile Taşımalar

Hava Araçları Kullanma
Sözleşmeleri
Sorumluluk Halleri

IV. KISIM

Taşıma Sözleşmesinden
Doğan Sorumluluk

Üçüncü Kişilere Karşı
Sorumluluk

V. KISIM

Ceza Hükümleri

-

VI. KISIM

Çeşitli Hükümler

-

Son Hükümler

-

VII. KISIM

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, üçüncü maddesinde, bazıları ilk bölümde işlenen,
hava hukuku ile ilgili temel kavramları tanımlamıştır. Bu çerçevede ele aldığı tanımlardan
ilki,birinci bölüm başlığı altında işlediğimiz Türkiye Cumhuriyeti Hava Sahası tanımıdır.
İkinci olarak ele aldığı tanım ise Hava Aracı terimine aittir. Kanun bu terimi “havalanabilen
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ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü araç” 54olarak tanımlamakta; söz konusu
tanım kapsam olarak, ilk bölümdeki ilgili başlık altında belirtilen eleştirileri ve anlam
kargaşalarını ortadan kaldıran nitelikte bir yapıdadır. Tanım incelendiğinde “havada
seyredebilme niteliğine sahip her türlü araç” kapsamı sebebiyle; Zeplin, Helikopter, planör
vb. araçların kapsam hava aracı kapsamına dâhil edildiği görülmektedir. Kanun, Hava Aracı
kavramını iki farklı sınıfa ayırmaktadır.
Bu ayrımın temel kriteri kanuna tabi tutulacak hava aracının aidiyet durumudur. Diğer bir
deyişle hava aracının sahibinin kim olduğuna göre, hava aracı kavramı iki alt başlığa
ayrılmıştır. Bu başlıklardan ilki Devlet Hava Aracı terimidir. Devlet Hava Aracı “Devletin
askerlik, güvenlik, gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullandığı hava
araçları” şeklinde tanımlanmıştır.55 Farklı bir perspektiften bakıldığında Devlet Hava Aracı
kavramı, kamuya veya sivil toplum kuruluşlarına bağlı yapı ve organlara ait hava araçları
olarak da değerlendirilebilir. İkinci alt başlık ise Türk Sivil Hava Aracı’dır. 2920 Sayılı Türk
Sivil Havacılık Kanunu, Türk Sivil Hava Aracını“Devlet hava araçları tanımı dışında kalan
ve mülkiyeti Türk Devletine veya kamu tüzel kişilerine veya Türk vatandaşlarına ait araçları”
şeklinde tanımlamıştır.56
Hava aracı terimi ve bunların sınıflandırmalarından sonra; Sivil Havacılık Kanunu, Havaalanı
ve Ferry Uçuş terimleri üzerinde durmaktadır. Havaalanı terimi “Karada ve su üzerinde hava
araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer
ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri
bulunan yerleri” şeklinde tanımlanmakta olup; tanım içerisinde hava araçları terimine yer
verilmesi ile sınıf ayrımı yapmadan tüm araçları kapsanması sağlanmıştır. 57 Ayrıca hava
araçlarının su üzerinde kalkması ve inmesi için hazırlanan ifadesi ile gerek İstanbul (Haliç) –
İzmir (Alaçatı) gibi hatlarda seferleri olan deniz uçakları işleticilerinin, söz konusu hava
araçlarıyla iniş ve kalkış yapabileceği pistleri de kapsama dahil etmektedir. Kanunun ele
aldığı bir diğer tanım ise “Bir hava aracının yolcu ve yük taşımaksızın; satın alınması veya
kiralanmasında tescil işlemleri yapılmadan yurda getirilmesi maksadıyla yapılan uçuşlar ile,
uçuşa elverişliliğine halel getirmeyen kısmi arızalı olarak yapılan uçuşlar” şeklinde
tanımlanan Ferry Uçuş’tur. Ferry Uçuşlar tanımdan da anlaşılacağı üzere iki sınıfa
ayrılmıştır.58 Bunlardan ilki, hava aracı alım satımları sonrasında aracının alıcısına, herhangi
bir şekilde yolcu ve yük taşımamak koşulu ile ulaştırılması için gerçekleştirilen uçuşlardır.
İkinci sınıf ise söz konusu hava aracının, uçuş yapabilmesini engellemeyecek düzeyde bir
arızası olması koşulu ile bu arızanın giderilmesi için belirli noktalar arasında gerçekleştirilen
uçuşları kapsar.

54

(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 3 - b)
(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 3 - c)
56
(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 3 - d)
57
(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 3 - e)
58
(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 3 - f)
55
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7.1.1.

Türk Sivil Hava Aracı ve Türk Hava Sahasının Kullanımı

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılığında, Türkiye Cumhuriyeti hava sahasında uçuş yapabilecek
hava araçları çeşitli kriterlere göre sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırmalar, oluşturulurken
kanunun hava aracı olarak detaylandırdığı tanımların kapsamları ele alınmıştır. Başka bir
ifadeyle, 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’na göre Türkiye Hava sahasında uçuş
yapabilecek uçakların başında “Türk Devlet hava araçları”ve“Türk uçak siciline kayıtlı Türk
sivil hava araçları” yer almaktadır. 59 Burada bahsedilen Türk Sivil Hava Araçları ifadesi,
hava araçlarının sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin statülerine bağlanmıştır. Bu statüler şu
şekildedir:60
Türk kanunları uyarınca kurulup da;
a) Kamu Kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar, dernekler, siyasi partiler, sendikaller veya
vakıfların mülkiyetinde bulunan hava araçları, idari organını oluşturan kişilerin çoğunluğunun
Türk vatandaşı olması,
b) Türk Ticaret Siciline kaydedilmiş ticari şirketler, kooperatifler ve bunların birliklerinin
mülkiyetinde bulunan hava araçları,şirketi idare ve temsil etmeye yetkili olanların
çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve şirket anasözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk
ortaklarda bulunması.
Sınırlamalar altında bahsedilen Türk Siciline Kayıtlı hava araçları 2920 Sayılı Türk Sivil
Hava Kanunu Md.50 uyarınca belirtilen “Türk sivil hava araçlarının tescili için Ulaştırma
Bakanlığınca bir sicil tutulur. Bu sicile "Uçak sicili" adı verilir.” maddesine bağlanmıştır.
Bahsi geçen Sivil hava aracının maliki, tescili için gerekli olan kanuni yaptırımları yerine
getirerek dilekçe ile Ulaştırma Bakanlığına başvurması ve en azından aşağıda yer alan
bilgilerin başvuruda Bakanlığa sunulmasını zorunlu tutulmuştur:61
a) Sivil hava aracının;
(1) Yapımcısının ticaret unvanı ve adresi.
(2) Yapım tarihi ve seri numarası.
(3) Yapımcının sivil hava aracı için belirlediği tip, model, marka.
b) Malikin;
(1) Gerçek kişi ise, adı ve soyadı, adresi, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı bulunduğu ticaret
sicili ile sicil numarası.
(2) Ticaret ortaklığı ise, ortaklığın nevi, ticaret unvanı, kayıtlı bulunduğu ticaret sicili ile sicil
59

(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 6 - a ve b)
(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 49)
61
(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 57)
60
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numarası.
(3) Diğer tüzelkişilerden ise; adı ve merkezi.
c) İktisap şekli.
d) Verilen tescil işareti.
Bu başvuru sürecinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından başvurusu onaylanan hava araçları;
Türk uçak siciline tescil edilen hava aracı, Türk kanunlarına bağımlı olarak, tescil işaretini
taşır.62
Hava sahası kullanımı için belirlenen bir diğer sınırlandırma kriter; söz konusu
uçuşun“Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca Türk Hava Sahasında uçmalarına
müsaade edilen bir hava aracı” ile gerçekleştirilmesidir. 63 Burada bahsedilen uluslararası
anlaşmalar, önceki bölümde değindiğimiz uluslararası yasal düzenlemeler ile ilerleyen
bölümlerde bahsedeceğimiz ikili anlaşmalar ve bunlara bağlı trafik haklarının kapsamlarıdır.
Ayrıca Kanunun 6. Maddesinde söz konusu sınırlandırmaların dışında kalan hava araçlarının,
Türkiye Hava sahasında uçuş gerçekleştirilmesi için Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik
Bakanlığına izin verme yetkisi tanımlanmış olup; Bakanlığın izini vermeden önce Dış İşleri
Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığından görüş alabileceği belirtilmiştir.64
Türk Hava Sahasının kullanımı, Genel Kurmay Başkanlığı’nın olumlu görüşü ile; kamu
düzenini bozan ve emniyet tehditleri oluşturabilecek durumlar ile askeri sebeplerden dolayı
Bakanlar Kurulunca kısmen veya tamamen uçuşa kapatılabilir.65 Hava sahası kullanımı ile
ilgili bir başka önemli konu ise, hava sahasına giren ve resmi izinlere dayalı olarak hava
sahasında uçuş gerçekleştiren hava araçlarının kullanabileceği havaalanları ve havalimanları
ile uçuş rotaları ile ilgili sınırlandırmalardır. 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
uyarınca bu kapsamda Türk Hava Sahasında seyreden hava araçlarının izleyebilecekleri uçuş
rotaları ve kullanabilecekleri alanlar Genel Kurmay Başkanlığı ile koordinasyon halinde
çalışılması koşuluyla Ulaştırma Bakanlığına aittir. 66 Bu bağlamda Türk Hava Sahasında
seyreden, yabancı ülkeden gelen veya yabancı ülkeye giden hava araçları ancak gümrüklü
alana sahip olan havaalanlarına inmeye veya bu alanlardan kalkış yapmaya mecburdurlar.67
Bu durumun tek istisnaları, yine Ulaştırma Bakanlığının izni ile gümrüksüz alanlara inişine
ilebu alanlardan kalkışına izin verilen hava araçları ve zorunlu inişe sebebiyet verebilecek
herhangi bir durumun söz konusu olduğu hava araçlarıdır.

62

(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 58)
(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 6 - c)
64
(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 6)
65
(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 7 )
66
(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 8)
67
(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 9)
63
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7.1.2.

Ticari Hava İşletmeleri

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun üçüncü bölümü altında Ticari işletmeleri
kurulması için gerekli izinler, kuruluş sonrasında izlemeleri gereken tarife, ücret
politikalarının nasıl olması gerektiği ve denetimler olmak üzere farklı alt başlıklar
düzenlenmiştir. Ticari İşletmeler, 2013 yılı öncesinde 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık
Kanunu kapsamında detaylandırılmasına karşın 2013 yılı itibariyle Ticari Hava Taşıma
İşletmeleri Yönetmeliği yürürlüğe girmesi ile kapsam detayları burada düzenlenmiştir. Bu
Yönetmelik bir sonraki başlık altında inceleneceği için, bu bölümde yalnızca 2920 Sayılı Türk
Sivil Havacılık Kanunu kapsamında ticari işletmeler ile ilgili detaylar işlenecektir.
Kanun, Ticari nitelik taşıyarak ücret karşılığında hava araçları ile yolcu, yük veya yolcu ve
yük birlikte taşıma faaliyeti gösterecek işletmelerin, işletme ruhsatı alması; ayrıca söz konusu
hava araçlarıyla başka bir ticari faaliyetlerde bulunmak isteyen işletmelerin, söz konusu
faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için ön koşul olarak Ulaştırma Bakanlığından izin
almalarını zorunlu kılmıştır. 68 Bu iznin alınması için çeşitli şartlar ve sürelere
bağlanabilmekte olup, söz konusu izin, yapılan incelemeler sonucunda aşağıda belirtilen
kriterlerin belirlenmesi durumunda verilmemektedir.69
a) Milli güvenliğin veya kamu düzeninin tehlikeye girebileceği durumlarda,
b) Gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin kurucu ortakları ile temsile yetkili yöneticilerinin; Türk
Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, bankacılık, sermaye
piyasası ve kaçakçılık mevzuatında tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar ile
hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, parada, paraya eşit
sayılan değerlerde, kıymetli damgada, mühürde, resmi belgede, özel belgede sahtecilik,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, tefecilik, zimmet, irtikâp, rüşvet,
suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(2) suçlarından ya da ulaşım araçlarının
kaçırılması veya alıkonulması suçlarından dolayı mahkûm edilmiş olması hâlinde,
İşletmelerin, Ulaştırma Bakanlığına yapacağı başvuruda ne gibi belgeler isteneceği veya
aranacak koşulların neler olacağı Ulaştırma Bakanlığı yönetmeliğince belirlenmekte olup;
gerçekleştirilen başvurular Ulaştırma Bakanlığınca uygunluk ve ülke yararları açısından
incelenir. 70 Ulaştırma Bakanlığı gerekli inceleme ve denetlemeleri yaparak, projelerin
gerçekleştiğini tespit etmesi halinde, işletme ruhsatı verir; verilen ruhsatta ruhsat sahibinin
ticari ünvanı, taşıma türü, işletme yapılacak bölge veya hatlar, izin belgesinde belirtilen
sınırlama ve kısıtlamalar yazılmakta olup; ruhsat devredilemez niteliktedir.71
İşletmeler, işletme ruhsatını aldıktan sonra faaliyetleri ile ilgili gerçekleştirilecek faaliyetin
kapsamı, uçuş rotalarının ne olduğu gibi kriterleri göz önünde bulundurarak çeşitli ücret
68

(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 18 -19)
(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 18)
70
(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 20 - 21)
71
(2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı, 2015, s. Md. 22)
69
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tarifleri belirlemektedir. Ruhsat sahibi; ücret tarifeleri ile birlikte uygulama tarihini ticari,
mali ve ekonomik koşullara uygun olarak belirler ve yürürlüğe koymadan üç gün önce üçüncü
kişilere duyurur. Söz konusu tariflerin yürürlüğe girmesi, tariflerin Ulaştırma Bakanlığı
tarafından onaylanmasından yedi (7) gün sonra yürürlüğe girmektedir.72
Türk sivil hava araçları ile faaliyette bulunan, ve gerekli izinleri almak için Ulaştırma
Bakanlığına başvuran tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün hava seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla
yapacağı veya yaptıracağı teknik denetime tabidirler.73
Yapılacak denetimin esasları, denetleme elemanlarının seçimi ile yetki ve sorumlulukları Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Sivil havacılık alanında
faaliyet gösteren tüm işletmeler ve yeterlik belgesine sahip olması gereken personel aşağıda
yer alan kriterleri sağlamakla 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 26. Maddesi uyarınca
zorunludur:
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeleri takip etmek.
• Genel Müdürlüğün verdiği talimatlara uymak.
• Genel Müdürlük yetkililerince talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve istenen
ekipmana her zaman erişebilmelerini sağlamak.
Yukarıdaki kriterlere ek olarak Ulaştırma Bakanlığından gerekli izinleri alarak Türk Sivil
Hava Araçları ile faaliyette bulunacak tüm kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk
tüzel kişileri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün açıkladığı seyrüsefer güvenliğini sağlamak
amacıyla gerekli tüm koşulları sağlamakla yükümlü olup, aynı müdürlüğün konuyla ilgili
yapacağı veya yaptıracağı teknik denetime tabidir. Bu denetimler ilgili müdürlük tarafından
yetkilendirilen denetleme elemanları ile gerçekleştirilecek olup, denetimler sırasında
aşağıdaki kriterler dikkate alınmaktadır:74
a) Hava aracının uçuşa elverişli olmaması,
b) Mürettebatın o hava aracı tipi için gerekli nitelikleri taşımaması veya uçuşu yürütecek
fiziksel ya da zihinsel kapasiteye sahip olmaması,
c) Operasyonun can ve mal emniyeti için tehlike oluşturması,
d) Tespit edilen eksiklik veya bulguların can ve mal emniyeti ile uçuş emniyetini doğrudan
ilgilendirmesi.
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Yabancı ülkeler ile Türkiye arasında hava ulaştırma hizmeti görecek yabancı uyruklu
işletmelere uygulanacak hükümler, Türkiye'nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalar
uyarınca ve karşılıklılık ilkesi göz önünde tutularak Ulaştırma Bakanlığınca saptanır.75

7.2.

Ticari HavaTaşıma İşletmeleri Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı iç ve dış hatlarda tarifeli ve/veya tarifesiz seferler ile ücret karşılığında
yolcu, yük veya yolcu ve yük taşımak üzere kurulan veya kurulacak olan ticari hava
işletmeleri ile ilgili yaptırımları ve koşulları belirlemektir. Bu bağlamda oluşturulan Ticari
Hava İşletmeleri Yönetmeliği; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup
16 Kasım 2013 tarihinde 28823 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Toplamda 7 bölüm ve bunların kapsadığı 52 maddeden oluşan yönetmeliğin bölümleri ve
içerikleri ile ilgili temel başlıklar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Tablo 2. Ticari Hava Taşımaİşletmeleri Yönetmeliği İçeriği ( SHY-6A)

BÖLÜMLER

İÇERİKLER

İLGİLİ MADDELER

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve
Tanımlar

Md. 1 – 4

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmecinin Yapısı, Şirketin
Teşekkülü

Md. 5 – 14

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirme Esasları

Md. 15 – 22

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirme Süreci, İnceleme
Komisyon

Md. 23 – 42

BEŞİNCİ BÖLÜM

İnceleme ve Denetim

Md. 43 – 46

ALTINCI BÖLÜM

İdari Yaptırımlar

Md. 47

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Md. 48 - 52

7.2.1. Ticari İşletmelerin Yapısı
Yönetmelik uyarınca ticari işletmenin kuruluş aşaması ile ilgili prosedürler 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilir. Şirket türü kavramı, şirketin
kullanacağı hava araçlarının koltuk kapasitelerine göre sınıflandırılmakta; bu doğrultuda
koltuk kapasitesi yirmiden az hava araçları ile ticari hava taşımacılığı faaliyetinde bulunacak
işletmeler anonim veya limited şirket; sadece yük taşımacılığı faaliyeti veya koltuk kapasitesi
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yirmi ve daha fazla olan hava araçları ile faaliyette bulunacak işletmeler anonim şirket olarak
kurulur ve işletme süresince bu hukuki yapılarını korumaktadırlar. 76 Ayrıca, sadece yük
taşımacılığı veya koltuk kapasitesi yirmi ve daha fazla olan hava araçları ile yolcu taşımacılığı
faaliyetinde bulunacak işletmecilerin şirket sözleşmesinin amaç ve konu başlığı altında
havacılık ve havacılıkla bağlantılı işler dışında bir çalışma alanına yer verilemez.77
Yönetmelik içerisinde yer alan işletme yapısını şekillendiren kriterler incelendiğinde,
yönetmeliğin öncelikli koşul olarak kurulacak ticari işletmenin ticaret merkezinin Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alması zorunluluğu getirdiği görülmektedir. 78
Yönetmeliğin kurulacak olan ticari işletme için belirlediği bir diğer kriter ise işletmenin pay
esaslarıdır. Yönetmelğie göre ticari hava işletmeciliği yapacak olan işletmelerin paylarının;
a) En az %51’ inin nama yazılı olması,
b) Çoğunluk paylarının ve yönetim kurulu üyeleri ile oy hakkı çoğunluğunun ve kontrolünün
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan paydaşlarda bulunması,
c) Kurucunun veya kurucu paydaşların, temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinin 2920 sayılı
Kanunun 18 inci maddesi ile belirlenen suçlardan kesin hüküm giymemiş olmaları, haklarında
Mahkemece alınmış ve kesinleşmiş bir iflas veya konkordato kararı olmaması gerekmektedir.
İşletme paylarında hissesi bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti vatandaşları da
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ele alınabilmektedir.

7.2.2. Yetkilendirme Esasları
Yönetmelik, hava taşımacılığı yapacak olan işletmelerin yetkilendirmelerini faaliyetlerine
göre sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırmalar aşağıdaki şekildedir:
• Tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmeleri79
a)
Filosunda koltuk kapasitesi yüz ve daha fazla olan uçaklar ile operasyon yapacak
işletmelerin;
1) Mülkiyet veya kiralık olmak üzere en az beş adet uçağın Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde
adlarına kaydedilmiş olması gerekir.
2) İşletmenin, asgari on beş milyon ABD Doları ödenmiş sermayeye sahip olması zorunludur.
Bu sermaye en fazla on beş uçak için yeterli olup mülkiyet veya kiralık ayrımı yapılmaksızın
işletmenin filosunda adına kayıtlı bulunan on beş üzeri her bir uçak başına en az bir milyon
ABD Doları karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olması gereklidir.
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3) İşletmeci, filosunda bulundurması gereken uçak sayısı ve ödenmiş sermaye koşullarını
yerine getirmesi halinde, filosunda daha az koltuk kapasitesine sahip hava aracı veya sadece
kargo uçağı bulundurabilir. Bu hava aracı veya hava araçları için bu Yönetmelikte belirtilen
koltuk ve kargo kapasiteleri dikkate alınarak ödenmiş sermaye ilave olarak aranır.
b)
Filosunda koltuk kapasitesi en az yirmi en fazla doksan dokuz olan uçaklar ile
operasyon yapacak işletmelerin;
1) Mülkiyet veya kiralık olmak üzere en az iki adet uçağın Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde
adlarına kaydedilmiş olması gerekir.
2) Filolarında yüz ve daha fazla koltuk kapasitesine sahip uçak bulundurmayı talep etmeleri
halinde, (a) bendinde veya 16 ncı maddede belirtilen işletmeciler için aranan koşulları
sağlamaları gereklidir.
3) İşletmenin; asgari beş milyon ABD Doları ödenmiş sermayeye sahip olması zorunludur.
Bu sermaye en fazla on uçak için yeterli olup, mülkiyet veya kiralık ayrımı yapılmaksızın
işletmenin filosunda adına kayıtlı bulunan on üzeri her bir uçak başına en az beş yüz bin ABD
Doları karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olması gereklidir.
4) İşletmeci, filosunda bulundurması gereken uçak sayısı ve ödenmiş sermaye koşullarını
yerine getirmesi halinde, filosunda daha az koltuk kapasitesine sahip hava aracı veya sadece
kargo uçağı bulundurabilir. Bu hava aracı veya hava araçları için bu Yönetmelikte belirtilen
koltuk ve kargo kapasiteleri dikkate alınarak ödenmiş sermaye ilave olarak aranır.
• Sadece tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmeleri:80
a) Filosunda koltuk kapasitesi yüz ve daha fazla olan uçaklardan mülkiyet veya kiralık olmak
üzere en az üç adet uçağın Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde adlarına kaydedilmiş olması
gerekir.
b) İşletmenin, on milyon ABD Doları ödenmiş sermayeye sahip olması zorunludur. Bu
sermaye en fazla on uçak için yeterli olup mülkiyet veya kiralık ayrımı yapılmaksızın
işletmenin filosunda adına kayıtlı bulunan on üzeri her bir uçak başına en az bir milyon ABD
Doları karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olması gereklidir.
c) İşletmeci, filosunda bulundurması gereken uçak sayısı ve ödenmiş sermaye koşullarını
yerine getirmesi halinde, filosunda daha az koltuk kapasitesine sahip hava aracı veya kargo
uçağı bulundurabilir. Bu hava araçları için bu Yönetmelikte belirtilen koltuk ve kargo
kapasiteleri dikkate alınarak ödenmiş sermaye ilave olarak aranır.
ç) İki uçağını Türk Sivil Hava Aracı Siciline kaydettirerek uçuş faaliyetlerine başlamak
isteyen işletmeciye, Genel Müdürlük tarafından yayınlanan ücret tarifesinde yer alan işletme
ruhsatı bedelini %50 fazlası ile ödemesi koşuluyla bir yıl süreli işletme ruhsatı verilir. Alınan
80

(Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği, 2013, s. Md. 16)

150

tarife farkı hiçbir sebeple işletmeciye iade edilmez. Bu durumda işletmecinin, en geç bir yıl
içerisinde diğer uçağını da Türk Sivil Hava Aracı Siciline kaydettirmesi gereklidir. Bir yıl
içerisinde üçüncü uçağın Türk Sivil Hava Aracı Siciline kaydettirilememesi durumunda
işletmecinin işletme ruhsatı askıya alınır ve 3 ay süre verilir. Bu süre içerisinde üçüncü uçağın
Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıt ettirilememesi durumunda işletme ruhsatı iptal edilir.
• Tarifeli ve tarifesiz seferlerle sadece yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmeleri:81
(1) İç ve/veya dış hatlarda tarifeli veya tarifesiz seferlerle filosunda tamamı sadece yük
taşımacılığı yapmak amacıyla düzenlenmiş uçaklarla ticari hava taşımacılığı yapacak
işletmecilerin Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmesi gereklidir. Bu işletmelerin
yetkilendirilmelerinde;
a) Filosunda tamamı sadece yük taşımacılığı yapmak amacıyla düzenlenmiş uçaklardan
mülkiyet veya kiralık olmak üzere en az iki adet uçağın Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde
adlarına kaydedilmiş olması gerekir.
b) İşletmenin; beş milyon ABD Doları ödenmiş sermayeye sahip olması zorunludur. Bu
sermaye en fazla on uçak için yeterli olup, mülkiyet veya kiralık ayrımı yapılmaksızın
işletmenin filosunda adına kayıtlı bulunan on üzeri her bir uçak başına en az beş yüz bin ABD
Doları karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olması gereklidir.
c) Sadece yük taşımacılığı amacıyla faaliyette bulunan işletmelerin filolarında yolcu uçağı
bulundurulamaz.
ç) İşletmelerin, ticari yolcu taşımacılığı yapmayı talep etmeleri halinde, 15 inci, 16 ncı ve 18
inci maddelerde talep edilen işletme türlerine yönelik aranan koşulları sağlamaları ve
taleplerine yönelik fizibilite raporu hazırlamaları gereklidir. Bu koşulların sağlanması halinde
işletme ruhsatı bu kapsamda değiştirilir.
• Hava taksi işletmeciliği82
(1) İç ve/veya dış hatlarda tarifeli ve tarifesiz seferlerle ticari hava taşımacılığı kapsamında
hava taksi işletmeciliği yapacak işletmecilerin Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmesi
gereklidir. Bu işletmelerin yetkilendirilmelerinde;
a) Filosunda en fazla on dokuz koltuk kapasiteli uçaklardan veya herhangi bir koltuk
kapasitesine sahip helikopterlerden mülkiyet veya kiralık olmak üzere filosunda en az bir adet
hava aracının Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde adlarına kaydedilmiş olması gereklidir.
b) İşletmecilerin işletme ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren her bir hava aracı başına en az
iki yüz bin ABD Doları karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olması gereklidir. İki
milyon ABD Doları karşılığı sermaye koşulunu sağlayan işletmelerde ilave sermaye şartı
aranmaz.
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c) İşletmelerin, filolarında yirmi ve daha fazla koltuk kapasitesine sahip uçak veya yük
taşımacılığı yapmak amacıyla düzenlenmiş uçak bulundurmayı talep etmeleri halinde, 15 inci,
16 ncı ve 17 nci maddelerde talep edilen işletme türlerine yönelik aranan koşulları sağlamaları
ve taleplerine yönelik fizibilite raporu hazırlamaları gereklidir. Bu koşulların sağlanması
halinde işletme ruhsatı bu kapsamda değiştirilir.
Yukarıdaki sınıflandırmalardan görüldüğü üzere, yönetmelikte işletmelerin faaliyetlerine göre
bir sınıflandırma yapılmasının yanı sınıra; işletmenin yetkilendirilmesi için dâhil olduğu sınıf
içerisinde de uçakların kapasitesine göre ayrıca bir sınıflandırma yapılmaktadır.
Ayrıca belirtmek gerekir ki, her sınıfa dâhil olan işletmelerin yetkilendirilmesi Sivil Havacılık
Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz konusu sınıflandırmalar ve koşulların
sağlanmasına ek olarak; ilk iki sınıflandırma içinde yer alan işletmelerin kuruluş aşamasında
500.000 USD banka teminatını gerekli izinleri alırken Genel Müdürlüklere sunması
zorunludur. Ayrıca, her sınıfta yer alan işletmeler için;
• İşletmenin, operasyonlara başlama tarihinden itibaren 24 aylık dönem içerisinde oluşacak
mevcut ve muhtemel yükümlülükleri karşılayabilecek mali güce sahip olduğunu gösteren
belgeleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne sunması;
• İşletmenin pay sahiplerininve diğer paydaşlarının herhangi bir ticari faaliyetten kaynaklanan
vergi veya SGK borcunun bulunmaması;
• İşletmeci adına tescil edilecek hava araçlarındaki gürültü düzeylerinin en az Uluslararası
Sivil Havacılık Antlaşmasının ilgili hükümlerine uygun olması zorunludur.

7.2.3. Yetkilendirme Süreci, İnceleme Komisyonu
Yönetmeliğin Dördüncü bölümünde yer alan hükümlerde; söz konusu işletmelerin
başvurularını değerlendirecek ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen
komisyonun yapısının ne olması gerektiği, nasıl oluşturulacağı, çalışma ve yetki süreleri,
başvurular incelenirken göz önünde bulundurulacak kriterler, başvuru aşamaları
belirlenmiştir.
Başvuruların incelenmesinde esaslar aşağıdaki gibidir:83
• Bu Yönetmelikte ve üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen ve
Genel Müdürlük tarafından yayımlanmış olan dokümanlarda belirtilen idari, mali ve teknik
nitelikler ile bilgi ve belgelerin yeterliliği,
• Talep edilen işletmenin ülkenin ulaştırma, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına yapacağı katkı
derecesi,
• Bünyesinde görev yapan uçucu ve teknik personel sayısı, eğitimi ve temin durumu,
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• Uçakların temin durumu.
Bu kriterler haricinde yetkilendirilen inceleme Komisyonu işletme ön iznini kısmen kabul
edebilir veya belirli şartlara bağlayabilir ve/veya gerekli görülmesi halinde işletme ruhsatında
bölge, ülke ve/veya hat bazında sınırlandırma yapılabilir.
Yönetmeliğin beşinci bölümü olan İnceleme ve Denetim’de Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğüne, başvuru esaslarına göre gerekli incelemeleri yapması, herhangi bir ihbar veya
gerekli görülmesi durumunda işletmeler tarafından düzenli ve/veya düzensiz olarak
gönderilen her türlü bilgi/belge ile işletmelerden talep edilebilecek bilgi/belgeler üzerinde
inceleme yapmaya yetkili kılınmıştır. Ayrıca mali ve teknik açıdan işletmelerin denetleme
yetkisi de Genel Müdürlüktedir.
Altıncı bölüm altındaki hükümlerde ise, işletmelere ne gibi idari yaptırımlar uygulanacağı
belirtilmiş olup; Yönetmeliğin son bölümü olan Yedinci Bölüm altındaki Çeşitli ve Son
Hükümler başlığı altında ise, işletmelerin önceki bölümlerde bahsedilen ICAO, EASA ve
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen esaslara ve bunların güncellemelerine
uyması, Yönetmeliğin 2007 yılında yayımlanan versiyonunun yürürlükten kaldırıldığı, Ön
izin almış mevcut işletmelerin durumu ve Geçiş Süreçleri düzenlenmiştir.
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Uygulamalar
1)
Sivil Hava Taşımacılığı ruhsatı almış olan havayolu işletmelerinin mevcut
uygulamalarından güncel örnekler bularak bu uygulamaların yönetmelik kapsamında olup
olmadığını, kapsam dâhilinde ise hangi hükümler ile ilişkili olabileceği ile ilgili araştırma
yapınız.
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Uygulama Soruları
1)
Ticari Havayolu İşletmelerinin işleyişini ve kuruluşu etkileyen ulusal yasal
düzenlemeler nelerdir?
2)
2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Ticari Sivil Hava Taşıma Yönetmeliği
arasındaki kapsam farklılıkları nelerdir?
3)
Ticari Havayolu İşletmelerinin kuruluş aşamasında ilgili ulusal yasal düzenlemeler
kapsamında uymak zorunda olduğu kriterler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde;bir ticari havayolu işletmesinin gerek kuruluş aşamasında gerekse kuruluş
sonrası faaliyetlerinde ne gibi hukuki süreçlere göre hareket etmesi gerektiği, bu süreçlerin
hangi ulusal hukuki düzenlemeler tarafından şekillendirildiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
I. Sivil Havacılık Kanunu 7 Bölüm ve 150 maddeden oluşmaktadır.

II. Kanun, 8 kısımdan oluşmaktadır.
III. Havayolu ile ilgili taşımalar, kanun hükümlerince düzenlenmektedir.
1)

Yukarıda Türk Sivil Havacılık Kanunu ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I-III

e)

II-III

2)
Aşağıdakilerden hangisi 2920Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu kısımlarında yer
alan bölüm başlıklarından biri değildir?
a)

Türk Hava Egemenliği Hükümleri

b)

Sivil Hava Aracı Kazaları

c)

Ticari Hava İşletmeleri

d)

Havaalanları ve Tesisleri

e)

İnceleme ve Denetim

3)
Aşağıdakilerden hangisi Türk Sivil Havacılık Kanunu uyarınca hava aracını Türk
Siciline Kayıt ettirmek isteyen bir malikin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
sunacağı yazılı bildirimde yer alması gereken bilgilerden biri değildir?
a)

Yapımcısının ticaret unvanı ve adresi.

b)

Yapım tarihi ve seri numarası.

c)

Yapımcının sivil hava aracı için belirlediği tip, model, marka.

d)

Tescil konusu uçağın motor bilgisi detayları ve yakıt tüketim bilgileri

e)
Malikin; gerçek kişi ise, adı ve soyadı, adresi, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı
bulunduğu ticaret sicili ile sicil numarası.
I. Türk Devlet hava araçları
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II. Türk uçak siciline kayıtlı
III. Türk sivil hava araçları
4)
Yukarıda sayılan Hava aracı türlerinden hangileri 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık
Kanunu uyarınca Türk Hava Sahasını kullanabilecek araçlar olarak tanımlanmıştır?
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

I-II

d)

I-III

e)

I-II-III

5)
2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu uyarınca Türk Hava Sahasını kullanımına
yönelik verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)
Türk Hava Sahasının kullanımı, Genel Kurmay Başkanlığı’nın olumlu görüşüne
bağlıdır.
b)
Herhangi bir sebeple Türk Hava sahasını güvenlik ve emniyet yönünden tehdit söz
konusuysa hava sahasının kullanımına izin verilmez.
c)
Türk Hava Sahasında seyreden hava araçlarının izleyebilecekleri uçuş rotaları ve
kullanabilecekleri alanlar Genel Kurmay Başkanlığı ile koordinasyon halinde çalışılması
koşuluyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne aittir.
d)
Türk Hava Sahasında seyreden, yabancı ülkeden gelen veya yabancı ülkeye giden
hava araçları ancak gümrüklü alana sahip olan havaalanlarına inmeye veya bu alanlardan
kalkış yapmaya mecburdurlar.
e)
Kanun, hava sahasına giren ve resmi izinlere dayalı olarak hava sahasında uçuş
gerçekleştiren hava araçlarının kullanabileceği havaalanları ve havalimanları ile uçuş rotaları
ile ilgili sınırlandırmaları düzenlemektedir.
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6)
Aşağıdakilerden hangisi, 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında gerekli
izinleri alarak Türk Sivil Hava Araçları ile faaliyette bulunacak kurumların kanunen uyması
gereken ve denetimler sırasında uyulup uyulmadığına bakılan konusunda kriterler arasında
yer almaz?
a) Hava aracının uçuşa elverişli olmaması,
b) Mürettebatın o hava aracı tipi için gerekli nitelikleri taşımaması veya uçuşu yürütecek
fiziksel ya da zihinsel kapasiteye sahip olmaması,
c)

Operasyonun can ve mal emniyeti için tehlike oluşturması,

d) Tespit edilen eksiklik veya bulguların can ve mal emniyeti ile uçuş emniyetini doğrudan
ilgilendirmesi.
e)

Hava aracının temizliği.

7)
Aşağıdakilerden hangisi Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği’nin
bölümlerinden biri değildir?
a)

İşletmecinin Yapısı, Şirketin Teşekkülü

b)

Yetkilendirme Esasları

c)

Türk Hava Egemenliği Hükümleri

d)

Yetkilendirme Süreci, İnceleme Komisyon

e)

İnceleme ve Denetim

“Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği, hava taşımacılığı yapacak olan işletmelerin
yetkilendirmelerini faaliyetlerine göre sınıflandırmaktadır.”
8)
biri değildir?

Aşağıda verilen kriterlerden hangisi yukarıda belirtilen faaliyet sınıflarından

a)

Tarifeli yük ve yolcu taşımacılığı yapmak

b)

Tarifesiz yük ve yolcu taşımacılığı yapmak

c)

Sadece tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapmak

d)

Tarifeli ve tarifesiz seferlerle, sadece yolcu taşımacılığı yapmak

e)

Tarifeli ve tarifesiz seferlerle, sadece yük taşımacılığı yapmak
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9)
Aşağıdakilerden hangisi, Ticari HavaTaşıma İşletmeleri Yönetmeliği uyarınca İşletme
başvurusunda bulunan bir firmanın, inceleme aşamasında ele alınacak kriterler arasında
değildir?
a)
Bu Yönetmelikte ve üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen
ve Genel Müdürlük tarafından yayımlanmış olan dokümanlarda belirtilen idari, mali ve teknik
nitelikler ile bilgi ve belgelerin yeterliliği,
b)
Talep edilen işletmenin ülkenin ulaştırma, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına yapacağı
katkı derecesi,
c)

Bünyesinde görev yapan uçucu ve teknik personel sayısı, eğitimi ve temin durumu,

d)

Uçakların temin durumu.

e)
Filo oluşturmak için alacağı uçakların kiralık olması durumunda uçakların teknik
detaylarının belirtilmesi.
Cevaplar: 1)c, 2)d, 3)e, 4)d, 5)e, 6)c, 7)e, 8)c, 9)e
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8. İKİLİ HAVACILIK ANLAŞMALARI VE HAVA TRAFİK HAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

İkili Havacılık Anlaşmaları

8.2.

Hava Trafik Hakları

8.2.1. Birinci Hava Trafik Hakkı
8.2.2. İkinci Hava Trafik Hakkı
8.2.3. Üçüncü Hava Trafik Hakkı
8.2.4. Dördüncü Hava Trafik Hakkı
8.2.5. Beşinci Hava Trafik Hakkı
8.2.6. Altıncı Hava Trafik Hakkı
8.2.7. Yedinci Hava Trafik Hakkı
8.2.8. Sekizinci Hava Trafik Hakkı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Türkiye’nin ikili havacılık anlaşmasının bulunduğu ülkeler hangileridir?

2)

İkili havacılık anlaşmalarının faydaları nelerdir?

3)

İkili Havacılık Anlaşmaları ile Hava Trafik Hakları arasındaki bağlantı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ülkelerin Havayolundan elde
edecekleri kazanımları mümkün
olan en üst seviyeye çekmeleri
İkili Havacılık Anlaşmaları
için gerekli anlaşma yapılarının
ne olduğunun tespit
edilebilmesi.

Konunun okunması, farklı
uygulama örneklerinin
çözülmesi ile.

Ülkelerin bünyesinde ve ülkeler
arasında ticari yolcu/yük taşıma
faaliyetlerde bulunmak üzere
kurulan Havayolu İşletmelerinin
faaliyetlerini gerçekleştirirken
uymaları gereken kurallar ve
izinlerin neler olduğunun
bilinmesi.

Konunun okunması, farklı
uygulama örneklerinin
çözülmesi ile.

Hava Trafik Hakları
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Anahtar Kavramlar
• Uluslararası Havacılık Anlaşmaları
• İkili Anlaşmalar
• İkili Havacılık Anlaşmaları
• Hava Trafik Hakları
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Giriş
Havayolu sektörünün işleyişi önceki iki bölümde açıklanan uluslararası ve ulusal nitelikteki
yasal düzenlemeler ve ilk bölümlerde açıklanan düzenleyici ve yürütme yetkilerini ellerinde
bulunduran kurum ve kuruluşların oluşturduğu çerçeve içerisinde gerçekleşmektedir.
Bu işleyişi en çok etkileyen iki faktör ekonomik ve teknik etken olarak ele alınabilir. Teknik
farktörler dünyanın her noktasında faaliyet gösteren gerek küçük gerekse büyük ve gelişmiş iş
hacmine sahip havayolu işletmeleri için hemen hemen aynı niteliktedir. Çünkü teknik detaylar
özellikle havayolu sektöründe söz sahibi olan uluslararası kurum ve kuruluşların belirlediği
yaptırımlar ve zorunluluklar kapsamında belirlenmekte olup; bu kurum ve kuruluşlar ile yasal
düzenlemeler arasında parallelik olması sebebiyle teknik detaylara uyulmaması gibi bir durum
söz konusu olduğunda havayolu işletmeleri faaliyetlerin durmasına kadar uzanabilecek ağır
yaptırım ve cezalarla karşı karşıya kalabilmektedir.
Ekonomik faktörler ise teknik detaylar gibi dünyanın her yerinde aynı geçerliliğe sahip
olamamakta, aksine dünyanın her noktasındaki Pazar boyutları, işleyişi, kültürleri, hacimleri
farklı olduğu için farklılık gösterebilmektedir. Havayolunda bu faktörlerin belirlenmesi
ülkeler arasında gerçekleştirilen İkili Havacılık Anlaşmaları ile sağlanmaktadır.
Bu anlaşmaların çok taraflı ve ICAO’yu kuran Şikago Konvansiyonu hükümlerine kısıtlama
getrimeksizin düzenlenmesi ve ilgili taraf devletlerce bu kapsamda hukuk kanağı olarka
uygulanması esastır.
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8.1.

İkili Havacılık Anlaşmaları

İkili Havacılık Anlaşmaları 1919 yılında gerçekleştirilen, havayolu taşımacılığının dünyada
yeni bir Pazar olarak tanınmaya başlandığı dönemlerde gerçekleştirilen ve ICAO’nun
kurulması yönünde de kararların alındığı Paris Konferansı’nda ( Bazı kaynaklarda Paris
Konvansiyonu olarak belirtilmektedir.) her ülkenin karasuları üzerinde kalan hava sahası için
egemenlik vermesi ile gündeme gelmiştir. Bu egemenlik hakkı ile ülkeler kendi hava
sahalarının kontrolünü tamamen ellerinde bulundurmaya başlamış; bu durumun sonucunda
kendi hava sahalarında gerçekleşecek tüm havayolu faaliyetlerinde hâkimiyet sahibi
olmalarını sağlamıştır. Başka bir açıdan bakıldığında, ikili havacılık anlaşmaları, ticari
havayolu işletmelerinin istedikleri gibi rota belirlemesini, farklı pazarlara girebilmesi, farklı
ülkelerin hava sahalarından geçmelerini engelleyen bir yapıdadır. Bunun sebebi ise İkili Hava
Anlaşmalarının ülkelerin hükümetleri arasında yapılması, dolayışla işletmeler üstü bir yapıda
olmasıdır.
Bu bilgiler ışığında İkili Havacılık Anlaşmaları; Uluslararası Havayolu taşımacılığının
gelişimine destek olmak, Havayolu Taşımacılığının sağladığı faydaların mümkün olduğunca
geniş alanlara yayılmasını sağlamak ve taraf olan ülkelerin çıkarlarının teminat altına alınması
amacıyla gerçekleştirilen anlaşmalar olarak tanımlanmaktadır. 84
Havayolu sektörü yapısı gereği başta ülkeler arasındaki politikalardan sonrasında ise
ekonomik faktörler olarak sayılabilecek Pazar hacmi, Pazar boyutları, ülke içerisinde
havayolu ile doğrudan ya da dolaylı ilişkili olabilecek turizm vb. pazarların mevcudiyeti ve
gelişim düzeyleri gibi birçok unsurdan etkilenmektedir. Bu etkileşim, sektörün içerisinde
faaliyet gösteren ticari hava işletmelerinin politika ve stratejilerine de yansımakta, her
işletmenin amacında olduğu gibi kazançlarını arttırabilmek için daha hacimli pazarlara eğilim
göstermelerine sebep olmaktadır. İkili Havacılık Anlaşmalarının tanımında da bahsedildiği
üzere havayolu taşımacılığının sağladığı faydaların mümkün olduğunca geniş alanlara
yayılmasını sağlamak temel amaçlardan biridir. Günümüzün en hızlı ulaştırma türünün
havayolu taşımacılığı olduğu düşünüldüğünde, gerek insan kaynağının transferi gerekse mal
ticareti açısından her türlü Pazarda dengeleri değiştirebilecek bir yapıda olduğu aşikârdır. Bu
bağlamda ikili havacılık anlaşmasında bahsi geçen havayolu taşımacılığının faydalarının en
önemli iki kriteri insan kaynağı transferi ve mal ticaretindeki etkisi olarak ele alınabilir.
Havayolu taşımacılığının bu ve benzeri nitelikteki faydalarının yaygınlaştırılması, anlaşma
tarafı olan ülkelerin ekonomik yapılarını etkileyen tüm pazarlarına olumlu yönde etki
sağlayabilir. Örneğin İstanbul Türkiye’nin şüphesiz ticaret alanındaki en önemli merkezdir.
İstanbul’daki tüm sektörlere ait pazarların gelişmesinde; Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin
yaptığı ve yapamaya devam ettiği ikili havacılık anlaşmalarının katkısıyla, İstanbul
sınırlarında 2 adet uluslararası havaalanına birçok yabancı havayolu işletmesinin sefer
gerçekleştirebilmesi, şehrin bünyesindeki her sektörün zaman içerisinde kendini
genişletmesini ve geliştirmesini sağlayan bir etken olmuştur. Tanımda üzerinde durulan ikinci
önemli nokta ise taraf ülkelerin çıkarlarının teminat altına alınması olarak görülmektedir.
Burada bahsedilen ülke çıkarları ifadesi, ikili anlaşmalar sonrasında anlaşmaya taraf ülkelerin
84

(GÜNDOĞDU, 2009, s. 6)
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aralarında daha yüksek frekanslı bir hava ulaşım ağı olacağı ve dolayısıyla az önce
bahsettiğimiz insan kaynağı transferi ve ticaret oranlarındaki artışın, taraf ülkeler içerisinde
başta ticari havayolu işletmeleri olmak üzere birçok ticari yapıyı ve dinamiği etkileyebileceği
düşüncesiyle çeşitli sınırlandırmalar belirlenmesi olarak yorumlanabilir.Bu sınırlandırmalar
ikili havacılık anlaşmalarının içeriğindeki başlıklar ile ilgili olabilmekte; ancak çoğu zaman
Kabotaj ile Mülkiyeti Etkin Kontrol Şartları kapsamında gerçekleştirilebilmektedir. 85 Bu
sınırlandırma kriterlerinin neler olduğunun anlaşılabilmesi adına, aşağıdaki 4 tanımlamanın
yapılması ve bu tanımlamalar aracılığıyla açıklanmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz.
Tanımlar:
A ülkesi ve B ülkesi, aralarında ikili bir anlaşma imzalayan iki farklı ülkedir.
X havayolu A ülkesinde; Z havayolu ise B ülkesinde ticari hava taşıma faaliyetleri için
kurulmuş iki farklı havayolu işletmesidir.
• Mülkiyet ve Etkin Kontrol Şartları: Bu kapsamda gerçekleştirilen sınırlandırmalar
genellikle taraf ülkelerden birisinin (A ülkesi) kendi bünyesinde kurulmuş olan ticari
havayolu işletmesine (X havayolu) ait hisselerinin, anlaşmanın diğer taraf olan ülkesinde
kurulu (B ülkesi) başkaca bir havayolu işletmesi (Z havayolu) tarafından belirli bir oran
bazında satın alma durumu ile sağlanmaktadır. Kısaca, kodladığımız şekliyle anlatmak
gerekirse; Z havayolunun X havayoluna, kontrolünü devralabileceği bir oranda değil; yalnızca
ekonomik olarak belirli bir karlılık sağlayabileceği oranda yatırım yapmasını sağlayacak
nitelikte sınırlandırmalardır.
• Kabotaj Hakkı: Kabotaj hakkı Paris Konferansının 7. Maddesi uyarınca her ülkeye
tanınmış bir haktır. Bu hak anlaşmanın tarafı olan ülkelerin kendi sınırları içerisindeki
taşımalarının yalnızca kendi ülke vatandaşları tarafından gerçekleştirilebileceği ilkesine
dayanmaktadır. Yukarıdaki kodlamaya göre ele alacak olursak A ve B ülkelerinin iki
havacılık anlaşması imzaladığı varsayımında, Z havayolu firması, B ülkesinden kalkarak A
ülkesinin sınırları içerisindeki bir noktaya yolcu indirebilir veya buradan yolcu alabilir. Ancak
Z havayolu firması, A ülkesi sınırlarındaki iki farklı nokta arasında bir uçuş gerçekleştiremez.
İkili Havacılık Anlaşmalarının içeriği, imzalayan tarafların inisiyatifinde olmasına karşın
genellikle aşağıdaki başlıkları içermektedir:
• Taşıyıcı Havayolu
• Taşıyıcı Havayolunun izleyeceği güzergâh
• Taşıyıcı Havayolu için imtiyazlı trafik hakları
• Uçuş Sıklığı ve Kapasite

85

(GÜNDOĞDU, 2009, s. 7)
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• Tarifeler

8.2.

Hava Trafik Hakları

Bölümün giriş kısmında ve İkili Havacılık Anlaşmaları başlığı altında, havayolunun çeşitli
ekonomik faktörlerden etkilendiğini; aynı şekilde havayolu taşımasının ülkelerin çeşitli
ekonomik dinamiklerini olumlu yönde etkileyebileceğinden bahsetmiştik. İkili Havacılık
Anlaşmaları özetle belirtmek gerekirse tarafı olan ülkelerin pazarlarına erişim haklarını
düzenleyen nitelikteki anlaşmalardır. Pazara erişim kavramı, temel olarak bir ülkenin hangi
şehir ya da havaalanlarından diğer ülkenin hangi şehir ya da havaalanlarına sefer
yapılabileceğini belirtmektedir.86Pazara erişim düzenlemelerinde uçuş noktalarının yanı sıra
bu noktalar arasındaki seferlerin nasıl yapılacağına ilişkin özellikler de düzenleme konusudur.
87
Söz konusu bu özellikler aşağıda detayları belirtilen Hava Trafik Hakları ile
düzenlenmektedir.
Hava Trafik Hakları temelde 8 hak olarak tanımlanmaktadır. Her hak kendine ait bölümde yer
alan şekiller yardımıyla ayrı ayrı örneklendirilecektir. Buradaki görsellerde yer alan ülkeler ve
uçuşların yalnızca temsili olarak ele alınmıştır.

8.2.1.

Birinci Hava Trafik Hakkı

Birinci Hava Trafik Hakkı, 1919 yılındaki Paris Konvansiyonunu imzalayan bütün ülkeler
tarafından, imza atan diğer ülkelere de tanımlanmış transit geçiş hakkı olarak tanımlanabilir.
Bu hak bir ülkedeki ticari havayolu işletmesinin kendi ülkesinden hareket ettikten sonra
anlaşmaya taraf olan diğer ülkelerin hava sahalarından, kendilerini tanıtmak suretiyle transit
olarak geçmesine dayanmaktadır.
Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere Türkiye (İstanbul), Gürcistan (Batum ve Tiflis) ve
Azerbaycan (Bakü) merkezleri şematize edilmiştir. Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olan
Türk Havayolları üzerinden birinci hava trafik hakkı örneklenen şekilde, İstanbul’un
başlangıç noktası olduğu bir hava taşıma sürecinde iniş noktası olan Bakü’ye erişim Gürcistan
hava sahasından transit geçiş ile mümkün olabilmektedir. Bu taşıma süreci birinci hava trafik
hakkı kapsamında gerçekleşmekte olup THY uçağının gerekli bildirimleri Gürcistan’daki
ilgili havacılık birimlerine yapması koşulu ile havayolu taşıması gerçekleştirilir.

86
(GEREDE, HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE EKONOMİK DÜZENLEMELER TEORİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI,
2015, s. 55)
87
(GEREDE, HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE EKONOMİK DÜZENLEMELER TEORİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI,
2015, s. 55)
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Şekil 1. Birinci Hava Trafik Hakkı

8.2.2.

İkinci Hava Trafik Hakkı

Bu trafik hakkı da konvansiyonu imzalayan tüm ülkelerce imza atan diğer tüm ülkelere
tanımlanmış olan bir haktır. Bu hakkın kullanımındaki temel koşul kalkış ülkesinden sonra
yolcu ve yük indirmemek koşuluyla (kısaca ticari bir amaç taşımamak koşulu ile); herhangi
bir acil durumun söz konusu olmasıdır. Buradaki acil durumdan kast edilen ise akaryakıt
ikmali, arıza, güvenlik ihlali, sağlık vb. sebepler olarak ele alınmaktadır.

Şekil 2. İkinci Trafik Hakkı

Yukarıdaki şekilde kalkış noktası İstanbul olan bir THY uçuşunda uçağın Batum’a
yaklaşırken acil durum yaşanması ve ilgili birimlere bilgi verilmesi koşuluyla Batum’a
havaalanına inişi gösterilmektedir. Acil durumun Batum Havaalanında giderilmesi ardından
uçuş yine bu havaalanından kalkış yapılması ile kaldığı yerden devam edebilmektedir.
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8.2.3.

Üçüncü Hava Trafik Hakkı

Üçüncü hava trafik hakkı, Şikago Konvansiyonu ile tanımlanmış bir hak olup, ülkelerin kendi
aralarında gerçekleştirdiği ikili havacılık anlaşması kapsamında detayları ve kapsamı
şekillenen bir haktır.88 Söz konuşu hak, bir ülkeden hareket eden ticari havayolu işletmesinin
yolcu ve yük taşıma amacıyla başka bir ülkeye iniş yapmasını sağlayan haktır. Bu doğrultuda
kalkış yapılan ülke ile iniş yapılan ülke arasında ikili hava anlaşmasının olması gerekmekte,
bu anlaşmanın içeriği doğrultusunda da ne kadar sıklıkta hangi havayolu işletmelerinin bu
taşımaları gerçekleştirebileceği gibi detaylar şekillenmektedir.

Şekil 3. Üçüncü Trafik Hakkı

Yukarıdaki örnekte Üçüncü Trafik Hakkı’nın uygulaması görselleştirilmiştir. İstanbul’dan
kalkarak Gürcistan’ın Batum şehrine yapılan uçuş üçüncü hava trafik hakkı kapsamında
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Türkiye ile Gürcistan arasında ikili hava anlaşması
imzalanmış olup, İstanbul-Batum hattı arasında aylık uçuş frekansının ne olacağı ve hangi
hava yolu işletmesinin bu uçuşları gerçekleştirebileceği gibi detaylar belirlenmiştir.

8.2.4.

Dördüncü Hava Trafik Hakkı

Dördüncü Hava Trafik Hakkı, genellikle Üçüncü Hava Trafik hakkının uygulanması ile
paralellik gösterir. Bir başka deyişle ülkeler arasında gerçekleştirilen ikili anlaşmaların
karşılıklı hakkaniyet niteliği sebebiyle bir ülkeden diğerine verilen uçuş hakkı, diğer ülkeye
de aynı şartlar ve koşullar verilmektedir. Kısacası Üçüncü Hava Trafik Hakkı söz konusu
olduğunda kalkış ülkesi olan bir ülke Dördüncü Hava Trafik Hakkı söz konusu olduğunda
varış ülkesi olarak nitelendirilecektir.

88

(ERDOĞAN, 2014, s. 195)

171

Şekil 4. Dördüncü Hava Trafik Hakkı

Yukarıda görsel incelendiğinde, üçüncü trafik hakkı ile İstanbul Batum uçuşu
gerçekleştirildiği gibi Batum’dan İstanbul’a uçuş hakkı da karşılıklı hakkaniyet esası
dolayısıyla dördüncü hava trafik hakkı ile sağlandığı görülmektedir.

8.2.5.

Beşinci Hava Trafik Hakkı

Bu trafik hakkında birbirinden farklı üç ülke söz konusu olup; taşıma yapan havayolu
firmasının kurulu olduğu ülkeden başlamak koşulu yer almaktadır. Havayolu işletmesi yolcu
veya yük taşımak amacıyla gerçekleştirdiği ikinci ülkeye bir uçuş gerçekleştirir ve burada
yolcu ve yükünü boşaltır. Daha sonra ise yine ikinci ülkeden aldığı yolcu ve yükleri başka
üçüncü bir ülkeye bu trafik hakkı kapsamında taşıyabilmektedir.

Şekil 5. Beşinci Trafik Hakkı
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Görselde beşinci hava trafik hakkı uygulaması örneklendirilmiştir. Bu örnekte Türkiye
İstanbul’dan başlayan bir THY uçuşu ile Batum’a hareket edilmekte; THY uçağı İstanbul’dan
aldığı yolcuları ve yükleri Batum’da indirmektedir. Sonrasında ise beşinci trafik hakkının
verdiği yetki sayesinde Batum’dan aldığı yolcu ve yükleri Azerbaycan’ın Bakü şehrindeki
havaalanına ulaştıracak bir sefer gerçekleştirebilmektedir.

8.2.6.

Altıncı Hava Trafik Hakkı

Altıncı trafik hakkının, diğer hava trafik haklarından farklı bir yapıya sahip olduğu
söylenebilir. Bu trafik hakkının üçüncü ve dördüncü trafik hakkını da kapsayan bir yapıya
sahiptir. Hava yolu işletmesi yabancı bir ülkeden aldığı yolcuyu kendi ülkesine getirmekte,
burada yolcuları gümrük sahası dışına çıkarmadan başka bir ülkeye transfer edebilmektedir.
Kısacası altıncı trafik hakkının uygulanmasında iki temel koşul vardır. Birincisi havayolu
işletmesinin yabancı bir ülkeden aldığı yolcuları kendi ülkesine getirmesi, ikincisi ise bu
ülkeye getirdiği ülkeleri gümrük bölgesine sokmadan bağlantılı bir sefer ile başka bir ülkeye
transfer etmesidir.

Şekil 6. Altıncı Trafik Hakkı

Yukarıdaki şekilde Bulgaristan, Türkiye ve Gürcistan olmak üzere 3 ülke ve sırasıyla bu
ülkelerdeki Sofya, İstanbul ve Tiflis şehirleri gösterilmektedir. Altıncı trafik hakkı ile ilgili bu
görsel incelendiğinde, THY uçağı Sofya şehrinden aldığı yolcuları THY’nin bağlı olduğu ülke
olan Türkiye’de bulunan İstanbul şehrindeki havalimanına getirmektedir. Bu havalimanına
iniş yaptıktan sonra uçak içerisindeki yolcuları Türkiye’deki gümrüklü bölgeye sokmadan
bağlantılı başka bir sefer ile Gürcistan’ın Tiflis şehrine taşımaktadır.

8.2.7.

Yedinci Hava Trafik Hakkı

Yedinci trafik hakkı, bir havayolu işletmesinin kendi ülkesi haricindeki iki ülke arasında uçuş
yapabilmesini sağlayan haktır. Diğer bir deyişle yedinci trafik hakkı kapsamında
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gerçekleştirilen ticari seferlerde, havayolu işletmesinin kalkış veya iniş noktası
gerçekleştirilen kendi ülkesi olamaz. Bu durumun tek istisnası iki yabancı ülke arasında
taşıma yapacak olan havayolu işletmesinin bu ticari seferin başlangıcı olan ülkeye, uçağını
yalnızca mürettebatıyla birlikte boş bir şekilde ulaştırmasıdır.

Şekil 7. Yedinci Hava Trafik Hakkı

Yedinci Hava Trafik hakkının şematize edildiği yukarıdaki görselde, Türkiye, Gürcistan ve
Azerbaycan olmak üzere 3 farklı ülke ve sırasıyla bu ülkelerdeki İstanbul, Batum, Bakü
şehirleri gösterilmiştir. Türkiye ülkesinde sicil kaydı bulunan Türk Hava Yolları işletmesi,
yedinci trafik hakkı kapsamında Batum ile Bakü arasında uçuş gerçekleştirebilmektedir.
Batum’un kalkış noktası olduğu uçuşta kullanılacak olan THY uçağı, Batum-Bakü uçuşunu
gerçekleştirecek mürettebatı ile birlikte İstanbul-Batum arasında ticari nitelik taşımayan, diğer
bir deyişle yolcusuz bir şekilde getirilebilmektedir.

8.2.8.

Sekizinci Hava Trafik Hakkı

Bu trafik hakkı Hava Trafiğinde Kabotaj olarak da adlandırılabilir. Kabotaj olarak
nitelendirilmesinin temelinde, bir havayolu işletmesinin kendi ülkesinden kalkarak ikinci bir
ülkedeki belirli bir noktaya uçuşunu gerçekleştirdikten sonra buradan yeni yolcular alarak
ikinci ülke hava sahası içerisindeki başka bir noktaya uçuş gerçekleştirilebilmesi
bulunmaktadır. Bu bağlamda bazı kaynaklarda havayolu işletmesinin ikinci ülke içerisindeki
iki nokta arasında gerçekleştirdiği uçuşlar, yolcu taşıması ve taşımamasına göre iki farklı hava
trafik hakkı şeklinde değerlendirilmiştir.
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Şekil 8. Sekizinci Trafik Hakkı

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere kendi ülkesindeki İstanbul’da yer alan havaalanından
kalkan bir THY uçağı Gürcistan’ın Batum kentine uçuş gerçekleştirmekte; sonrasında ise
Batum havalimanında yeni yolcular alarak Gürcistan sınırları içerisinde ve hava sahasında yer
alan başka bir nokta olan Tiflis şehrine taşıyabilmektedir.
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Uygulamalar
1)
Türkiye’deki havayolu işletmelerinin uçuş hatlarını inceleyerek bu uçuşlardan
hangilerinin, bölüm boyunca işlenen hangi hava trafik hakları ile ilişki olduğunu analiz ediniz.

176

Uygulama Soruları
1)

İkili Hava Trafik Anlaşmalarının temel amacı nedir?

2)

Hava Trafik Hakları, havayolu işletmeleri için ne açıdan belirleyici bir niteliktedir?

3)
Türkiye’deki havayolu işletmeleri, sekiz hava trafik hakkından hangilerine yönelik
taşımalar gerçekleştirmektedir?

177

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dersimizde; ikili hava anlaşmalarının hava hukuku ve havayolu sektörü içerisindeki temel
rolünden ve hava trafik haklarının ikili hava anlaşmaları ile ne gibi bir ilişkisi olduğundan
bahsettik.
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Bölüm Soruları
I. Taşıyıcı Havayolunun izleyeceği güzergâh

II. Taşıyıcı Havayolu için imtiyazlı trafik hakları
III. Uçuş Sıklığı ve Kapasite
1)
Yukarıdakilerden hangileri İkili Havacılık Anlaşmalarında ele alınan başlıklar arasında
yer alır?
a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

I-II

d)

I-III

e)

I-II-III

2)

Aşağıda yer alan İkili Havacılık Anlaşmaları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
Her ülkenin karasuları üzerinde kalan hava sahası için egemenlik tanınması sonucunda
İkili Havacılık Anlaşmaları gündeme gelmiştir.
b)

İkili Havacılık anlaşmaları havayolu işletmeleri arasında yapılır.

c)
İkili Havacılık Anlaşmaları ticari havayolu işletmelerinin istedikleri gibi rota
belirlemesini sağlar.
d)
İkili Havacılık Anlaşmaları, havayolu işletmelerinin farklı pazarlara girmesini
engelleyen niteliktedir.
e)

İkili Havacılık anlaşmaları havayolu işletmeleri arasında yapılır.

3)

Aşağıda yer alan İkili Havacılık Anlaşmaları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
İkili Havacılık Anlaşmalarının temelinde Uluslararası Havayolu taşımacılığının
gelişimine destek olmak yatmaktadır.
b)
İkili havacılık anlaşmaları, Havayolu Taşımacılığının sağladığı faydaların mümkün
olduğunca geniş alanlara yayılmasını sağlar.
c)
İkili havacılık anlaşmaları, bu anlaşmalara taraf olan ülkelerin çıkarlarının teminat
altına alınması amacıyla gerçekleştirilmektedir.
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d)
İkili havacılık anlaşmaları, havayolu sektörünü etkileyerek insan kaynağı transferi ve
mal ticareti konularındaki havayolu taşımaların daha seyrek yapılmasına neden olur.
e)
İkili Havacılık anlaşmaları imzalayan taraf ülkelerin aralarında yüksek frekanslı
havayolu uçuşları gerçekleşmektedir.

4)

Yukarıda görseli bulunan ikili hava anlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Altıncı Trafik Hakkı

b)

Beşinci Trafik Hakkı

c)

Dördüncü Trafik Hakkı

d)

Üçüncü Trafik Hakkı

e)

İkinci Trafik Hakkı
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5)

Yukarıda görseli bulunan ikili hava anlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Altıncı Trafik Hakkı

b)

Beşinci Trafik Hakkı

c)

Dördüncü Trafik Hakkı

d)

Üçüncü Trafik Hakkı

e)

İkinci Trafik Hakkı

“Türkiye İstanbul’dan başlayan bir THY uçuşu ile Batum’a hareket edilmekte; THY uçağı
İstanbul’dan aldığı yolcuları ve yükleri Batum’da indirmektedir. Sonrasında ise beşinci trafik
hakkının verdiği yetki sayesinde Batum’dan aldığı yolcu ve yükleri Azerbaycan’ın Bakü
şehrindeki havaalanına ulaştıracak bir sefer gerçekleştirilmektedir.”
6)
Yukarıda anlatılan olayda söz konusu olan Hava Trafik Hakkı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Altıncı Trafik Hakkı

b)

Beşinci Trafik Hakkı

c)

Dördüncü Trafik Hakkı

d)

Üçüncü Trafik Hakkı

e)

İkinci Trafik Hakkı
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7)
Aşağıdaki Hava Trafik Haklarından hangisi varış ülkesinin havacılıkta verildiği
Kabotaj Hakkı ile bağlantılıdır?
a)

Sekizinci Trafik Hakkı

b)

Yedinci Trafik Hakkı

c)

Altıncı Trafik Hakkı

d)

Beşinci Trafik Hakkı

e)

Dördüncü Trafik Hakkı

8)
İkili Havacılık Anlaşmalarında Mülkiyet ve Etkin Kontrol Şartları aşağıdakilerden
hangisi ile ilişkilidir?
a)

Anlaşma tarafları olan ülkelerin birbirleri ile Pazar erişimi

b)

Anlaşma tarafları olan ülkelerin havayolu firmalarının erişebilecekleri havalimanları

c)
Anlaşma tarafları olan ülkelerin havayolu firmalarının birbirlerinden satın
alabilecekleri hisse oranı
d)
Anlaşma tarafı olan ülkelerdeki havayolu düzenlemeleri yapan kamu kurumlarının
karşılıklı olarak koyduğu kuralları
e)
Anlaşma tarafı olan ülkelerin karşılıklı olarak sefer yapabilecek havayolu firmaları
sayısı
“İstanbul’un başlangıç noktası olduğu bir hava taşıma sürecinde iniş noktası olan Bakü’ye
erişim Gürcistan hava sahasından transit geçiş ile mümkün olabilmektedir.”
9)
Yukarıda bahsi geçen ifade aşağıdaki hava trafik haklarından hangisi kapsamına
girmektedir?
a)

Beşinci Trafik Hakkı

b)

Dördüncü Trafik Hakkı

c)

Üçüncü Trafik Hakkı

d)

İkinci Trafik Hakkı

e)

Birinci Trafik Hakkı
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10)

Yukarıdaki şekilde ifade edilen Hava Trafik hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Beşinci Trafik Hakkı

b)

Dördüncü Trafik Hakkı

c)

Üçüncü Trafik Hakkı

d)

İkinci Trafik Hakkı

e)

Birinci Trafik Hakkı

Cevaplar: 1)e, 2)c, 3)d, 4)d, 5)a, 6)b, 7)a, 8)c, 9)e, 10)d
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9.

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ HUKUKU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

İşletmecinin Yapısı, Şirketin Teşekkülü

9.1.1. Şirket Sözleşmesi
9.1.2. Şirket Türü
9.1.3. Faaliyet Konusu
9.1.4. Ticari Merkez
9.1.5. Şirketin Payları
9.1.6. Birleşme, Bölünme ve Devralmalar
9.1.7. İşletmecinin Yükümlülükleri
9.2. İşletmelerin Yetkilendirilmesi
9.2.1. Tarifeli Ve Tarifesiz Seferlerle Yolcu Ve Yük Taşımacılığı Yapacak Hava Yolu
İşletmeleri
9.2.2. Sadece Tarifesiz Seferlerle Yolcu Ve Yük Taşımacılığı Yapacak Hava Yolu İşletmeleri
9.2.3. Tarifeli Ve Tarifesiz Seferlerle Sadece Yük Taşımacılığı Yapacak Hava Yolu
İşletmeleri
9.2.4. Hava Taksi İşletmeciliği
9.2.5. Tüm İşletmelerin Yetkilendirilmesinde Ortak Hükümler
9.2.6. Organizasyon
9.2.7. Yönetici Personelin Nitelikleri
9.2.8.Lisanslı Personel Temini
9.3. İşletmelerin Yetkilendirilme Süreci
9.3.1. Başvuru Aşaması
9.3.2. Başvurunun İncelenmesi Aşaması
9.3.3. Talebin Kabulü Aşaması
9.3.4. Ön İzin Aşaması
9.3.5. Doküman Uyum Aşaması
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9.3.6. Asıl İşletme Ruhsatı Aşaması
9.3.7. Denetleme Aşaması
9.3.8. Değerlendirme Aşaması
9.3.9. İşletme Ruhsatı Verilmesi Aşaması
9.4. İnceleme, Denetim ve İdari Yaptırımlar
9.4.1. İnceleme
9.4.2. Denetim
9.4.2.1. Mali Denetim
9.4.2.2. Bakım Ve Teknik Denetim
9.4.3. İdari Yaptırımlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Ticari Hava Taşıma İşletmeleri işletme sürecine başlayabilmesi için hangi yolu
izlemelidir?
2)
İşletme ruhsatının verilmesinde hava taşıma işletmelerine göre ne gibi farklılıklar
vardır?
3)

İstihdam edilecek personeller hangi nitelikleri taşımalıdır?

4)

İşletme ruhsatı olmadan hava taşımacılığı yapılabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İşletmecinin Yapısı,
Şirketin Teşekkülü

Şirket sözleşmesi, şirketllerin
türleri, faaliyet
konusu,merkezi, payları,
birleşme,bölünme ve
devralmaları ve işletmecilerin
yükümlülükleri hakında bilgi
sahibi olmak,

Söz konusu ulusal yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile
ilgili yaklaşımları öğrenmek.

İşletmelerin
Yetkilendirilmesi

Tarifeli ve/veya tarifesiz
yolcu, bagaj ve eşya
taşımacılığı yapacak ticari
hava taşıma işletmelerinin
ruhsatlandırılma süreci için
gerekliliklerini açıklayabilmek
ve ayrımlarını yapabilmek

Söz konusu ulusal yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile
ilgili yaklaşımları öğrenmek.

İşletme ruhsatı için
yetkilendirme aşamalarını
öğrenmek ve her adımda
yapılacak işlemleri
kavrayabilmek

Söz konusu ulusal yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile
ilgili yaklaşımları öğrenmek.

Konu

İşletmelerin
Yetkilendirilme Süreci

Ticari hava taşıma
işletmelerinin denetim ve
incelenmeleri hakkında bilgi
İnceleme, Denetim ve İdari
sahibi olmak ve şirketlerin
Yaptırımlar
karşılaşabileceği idari
yaptırımlar hakkında bilgi
sahibi olmak

Söz konusu ulusal yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile
ilgili yaklaşımları öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
• Şirket Sözleşmesi
• İşletme Ruhsatı
• Koltuk sayısı
• Hava Taksi İşletmesi
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
• Tarifeli ve tarifesiz sefer
• Pilot
• Kabin ekibi
• Sorumlu müdür
• Personel Eğitimi
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Giriş
Bu bölümde iç ve dış hatlarda tarifeli veya tarifesiz seferlerle ücret karşılığında yolcu ve yük
veya sadece yük taşımak üzere kurulmuş veya kurulacak ticari hava taşıma işletmelerine
ruhsat verilmesi, verilen ruhsatın askıya alınması veya iptal edilmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemek ve bu işletmelerin, sahiplerinin ve personelinin taşıması gereken nitelikleri,
görevleri ve sorumluluklarını hem ulusal hem de uluslar arası çerçevede inceleyeceğiz.
Yukarıda belirtilen hususları inceleyebilmek için öncelikle birtakım tanımları yapmak
gereklidir. Buna göre;
BİST: Borsa İstanbul A.Ş. Kuruluşudur.
CEN: Avrupa Standartlar Komitesidir.
EASA: Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansıdır.
ETOPS: İki motorlu uçaklar tarafından gerçekleştiren uzatılmıış menzil operasyonlarıdır.
FDM: Uçuş veri izlemesidir.
FODA: Uçuş operasyonlarından elde edilen verilerin analiz edilmesidir.
Hava Aracı: Havalanablen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı temsil
eder.
Havayolu İşletmesi: Koltuk kapasitesi yirmi ve üzeri olan uçaklarla yolcu taşımacılığı ile
sadece yük taşımacılığı yapan ticari hava taşıma işletmecisidir.
Hava Taksi İşletmesi: En fazla dokuz koltuk kapasitesine sahip hava araçları ile ticari hava
taşımaclılığı yapan işletmedir.
Havacılık İşletmesi: Türk tescilli hava araçları ile ticari hava taşımacılığı faaliyetinde bulunan
işletmedir.
Helikopter: Belli bir piste ihtiyaç göstermeksizin karada ve denizde bir noktaya inen kalkan,
motor gücü ile seyreden, havadan ağır hava aracıdır.
ISO: Uluslar arası Standartlar Teşkilatıdır.
İstasyon: İşletmecinin hava aracı işletimi ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve
hizmetlerini kullandığı tüm yerlerdir.
İşletmeci: Ticari yolcu ve yük taşımacılığı yapmak üzere Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nden işletme ruhsatı almış limited(ltd şti.) ya da anonim (A.Ş.) şirketlerdir.
Kaptan Pilot: Uçuş süresince uçağın her türlü harekatından sorumlu ve belirli bir ehliyete
sahip pilottur.
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Kargo uçağı: Tamamı yük taşımak için düzenlenmiş uçaktır.
Koltuk Kapasitesi: Onaylı tip sertifikasında belirtilen azamı koltuk sayısıdır.
LVO: Düşük görüş ile yapılan operasyonlardır.
MNPS: Kuzey Atlantik Asgari Seyrüsefer Performans Spesifikasyonlarıdır.
RNAV: Saha seyrüseferidir.
RNP: Gerekli seyrüsefer performansı anlamına gelmektedir.
Teknik Denetçi: Genel Müdürlük tarafından işletmecinin denetimlerini gerçekleştirmek için
yetkilendirilmiş personeldir.
Ticari Hava Aracı: Ticari hava taşımacılığı yapmak üzere SHGM tarafından tescil edilmiş ve
performans limitleri belirlenen limitleri ve özellikleri taşıyan hava araçlarıdır.
Ticari Hava Taşımacılığı: Sivil hava araçları ile ücret karşılığı yapılan yolcu ve yük veya
sadece yük taşımacılığıdır.
Uçak: Havadan ağır, motor gücü ile seyreden kara, deniz veya kara ve denize inip kalkabilen
hava aracını ifade eder.
Uçuş Ekibi: Hava aracının sevk ve idaresinden sorumlu kaptan pilot, pilotlar ve uçuş
mühendisleri ile kabin memurlarını ifade etmektedir.
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9.1.

İşletmecinin Yapısı, Şirketin Teşekkülü

9.1.1. Şirket Sözleşmesi
İşletmeci, 6102 sayılı TTK(Türk Ticaret Kanunu) gereği olarak şirket sözleşmesini hazırlar,
ticaret siciline tescilini yaptırır. Yaptırılan bu sicilin Resmi Gazetede yayınlanmasını sağlar ve
şirket sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin bir suretini SHGM’ne sunar.

9.1.2. Şirket Türü
Koltuk kapasitesi yirmiden az hava araçları ile ticari hava taşımacılığı faaliyetinde bulunacak
işletmeler anonim veya limited şirket olarak kurulurlar. Ancak sadece yük taşımacılığı
faaliyeti veya koltuk kapasitesi yirmi ve daha fazla olan hava araçları ile faaliyette bulunacak
işletmeler anonim şirket olarak kurulabilir. Ve bu şirketler işletme süresince bu hukuki
yapılarını korurlar.

9.1.3. Faaliyet Konusu
Sadece yük taşımacılığı veya koltuk kapasitesi yirmi ve daha fazla olan hava araçları ile yolcu
taşımacılığı faaliyetinde bulunacak işletmecilerin şirket sözleşmesinin amaç ve konu başlığı
altında havacılık ve havacılıkla bağlantılı işler dışında bir çalışma alanına yer verilemez.

9.1.4. Ticari Merkez
Türkiye’de Ticari hava taşımacılığı yapmak üzere kurulmuş veya kurulacak işletmecilerin
ticari merkezleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde kurulurlar. Bu hüküm
kabotaja işaret etmektedir.

9.1.5. Şirketin Payları
Ticari hava taşıma işletmeciliği yapacak şirketlerin;
a) Paylarının en az %51’ inin nama yazılı olması,
b) Çoğunluk paylarının ve yönetim kurulu üyeleri ile oy hakkı çoğunluğunun ve kontrolünün
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan paydaşlarda bulunması,
c) Kurucunun veya kurucu paydaşların, temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinin zimmet,
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları,
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma veya Türk
Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci babında yer alan devletin şahsiyetine karşı cürümler
veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanununun
384 üncü maddesinde yer alan nakliye ve muhabere vasıtaları aleyhindeki suçlardan, kesin
hüküm giymemiş olmaları, haklarında Mahkemece alınmış ve kesinleşmiş bir iflas veya
konkordato kararı olmaması, gereklidir.
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BİST’de veya uluslararası borsalarda işlem gören halka açık ticari hava taşımacılığı yapacak
işletmelerin paylarının %51’inin nama yazılı olması şartı aranmaz. Ancak BİST’de veya
uluslararası borsalarda işlem gören hisselerin dışında kalan nama yazılı payların
çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan paydaşlarda olması ve işletmeyi temsil ve
idare etmeye yetkili şahısların çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
zorunludur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve vatandaşlarının ortak oldukları
şirketlerde bu paydaşlar Türk ortak olarak kabul edilir.

9.1.6. Birleşme, Bölünme ve Devralmalar
Ön izin alan veya işletme ruhsatına sahip olan işletmeciler, diğer bir işletmeci ile birleşmesi
veya bütün aktif ve pasiflerini diğer bir işletmeciye devretmesi, bütün aktif ve pasifleri ile
diğer bir işletmeciyi devralması veya hava taşımacılık faaliyetlerinin bölünmesi işlemleri
yapılmadan rekabet mevzuatı gereğince Rekabet Kurumundan izin gerekliliği halinde izin
alınarak, gerekmemesi durumunda ön izin aşamasında istenen belgeler ve bir yıllık iş planı ile
birlikte izin almak için Genel Müdürlüğe başvurur.

9.1.7. İşletmecinin Yükümlülükleri
Ticari hava taşıma işletmesi, uçuş emniyet ve güvenliğinin tesisine yönelik olarak;
a) Gerçekleştirilecek operasyonun mahiyet ve kapsamına uygun şekilde yeterli sayıda uçucu,
teknik ve idari personel istihdamının sağlanarak Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında
işletme adına girişlerinin yapılmasından,
b) İstihdam edilen personelin asgari gerekliliklerine ilişkin eğitim ve kontrollerinden
geçirilmesinden ve asgari yeterliliklerinin sağlamasından,
c) Sahip olduğu ruhsat kapsamına göre filosunda bulunması gereken asgari sayıda hava
aracının bakım ve uçuşa elverişlilik gerekliliklerini sağlayarak hava araçlarını uçuşa elverişli
durumda bulundurmaktan,
ç) Gerçekleştirilecek operasyonların ulusal ve uluslararası sivil havacılık mevzuatının asgari
gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden, sorumludur.
İşletme ile bir başka işletme veya bakım kuruluşu arasında bir anlaşma yapılması durumunda,
teknisyenlerin ticari hava taşıma işletmesinde istihdamı zorunlu değildir.

9.2. İşletmelerin Yetkilendirilmesi
9.2.1. Tarifeli ve Tarifesiz Seferlerle Yolcu ve Yük Taşımacılığı Yapacak
Hava Yolu İşletmeleri
İç ve/veya dış hatlarda tarifeli ve tarifesiz seferlerle ticari hava taşımacılığı yapacak
işletmecilerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmesi gereklidir.
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Filosunda koltuk kapasitesi yüz ve daha fazla olan uçaklar ile operasyon yapacak işletmelerin;
1) Mülkiyet veya kiralık olmak üzere en az beş adet uçağın Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde
adlarına kaydedilmiş olması gerekir.
2) İşletmenin, asgari on beş milyon ABD Doları ödenmiş sermayeye sahip olması zorunludur.
Bu sermaye en fazla on beş uçak için yeterli olup mülkiyet veya kiralık ayrımı yapılmaksızın
işletmenin filosunda adına kayıtlı bulunan on beş üzeri her bir uçak başına en az bir milyon
ABD Doları karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olması gereklidir.
3) İşletmeci, filosunda bulundurması gereken uçak sayısı ve ödenmiş sermaye koşullarını
yerine getirmesi halinde, filosunda daha az koltuk kapasitesine sahip hava aracı veya sadece
kargo uçağı bulundurabilir. Bu hava aracı veya hava araçları için bu Yönetmelikte belirtilen
koltuk ve kargo kapasiteleri dikkate alınarak ödenmiş sermaye ilave olarak aranır.
Filosunda koltuk kapasitesi en az yirmi en fazla doksan dokuz olan uçaklar ile operasyon
yapacak işletmelerin;
1) Mülkiyet veya kiralık olmak üzere en az iki adet uçağın Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde
adlarına kaydedilmiş olması gerekir.
2) Filolarında yüz ve daha fazla koltuk kapasitesine sahip uçak bulundurmayı talep etmeleri
halinde, yukarıda yüz veya daha fazla koltuk kapasitesi olan işletmeler veya sadece tarifesiz
seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmeleri için aranan koşulları
sağlamaları gereklidir.
3) İşletmenin; asgari beş milyon ABD Doları ödenmiş sermayeye sahip olması zorunludur.
Bu sermaye en fazla on uçak için yeterli olup, mülkiyet veya kiralık ayrımı yapılmaksızın
işletmenin filosunda adına kayıtlı bulunan on üzeri her bir uçak başına en az beş yüz bin ABD
Doları karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olması gereklidir.
4) İşletmeci, filosunda bulundurması gereken uçak sayısı ve ödenmiş sermaye koşullarını
yerine getirmesi halinde, filosunda daha az koltuk kapasitesine sahip hava aracı veya sadece
kargo uçağı bulundurabilir. Bu hava aracı veya hava araçları için bu Yönetmelikte(SHY6A)
belirtilen koltuk ve kargo kapasiteleri dikkate alınarak ödenmiş sermaye ilave olarak aranır.

9.2.2. Sadece Tarifesiz Seferlerle Yolcu Ve Yük Taşımacılığı Yapacak Hava
Yolu İşletmeleri
İç ve/veya dış hatlarda sadece tarifesiz seferlerle ticari hava taşımacılığı yapacak
işletmecilerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmesi gereklidir. Bu
işletmelerin yetkilendirilmelerinde;
a) Filosunda koltuk kapasitesi yüz ve daha fazla olan uçaklardan mülkiyet veya kiralık olmak
üzere en az üç adet uçağın Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde adlarına kaydedilmiş olması
gerekir.
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b) İşletmenin, on milyon ABD Doları ödenmiş sermayeye sahip olması zorunludur. Bu
sermaye en fazla on uçak için yeterli olup mülkiyet veya kiralık ayrımı yapılmaksızın
işletmenin filosunda adına kayıtlı bulunan on üzeri her bir uçak başına en az bir milyon ABD
Doları karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olması gereklidir.
c) İşletmeci, filosunda bulundurması gereken uçak sayısı ve ödenmiş sermaye koşullarını
yerine getirmesi halinde, filosunda daha az koltuk kapasitesine sahip hava aracı veya kargo
uçağı bulundurabilir. Bu hava araçları için bu Yönetmelikte belirtilen koltuk ve kargo
kapasiteleri dikkate alınarak ödenmiş sermaye ilave olarak aranır.
ç) İki uçağını Türk Sivil Hava Aracı Siciline kaydettirerek uçuş faaliyetlerine başlamak
isteyen işletmeciye, Genel Müdürlük tarafından yayınlanan ücret tarifesinde yer alan işletme
ruhsatı bedelini %50 fazlası ile ödemesi koşuluyla bir yıl süreli işletme ruhsatı verilir. Alınan
tarife farkı hiçbir sebeple işletmeciye iade edilmez. Bu durumda işletmecinin, en geç bir yıl
içerisinde diğer uçağını da Türk Sivil Hava Aracı Siciline kaydettirmesi gereklidir. Bir yıl
içerisinde üçüncü uçağın Türk Sivil Hava Aracı Siciline kaydettirilememesi durumunda
işletmecinin işletme ruhsatı askıya alınır ve 3 ay süre verilir. Bu süre içerisinde üçüncü uçağın
Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıt ettirilememesi durumunda işletme ruhsatı iptal edilir.
İşletmelerin, tarifeli sefer yapmayı talep etmeleri halinde, tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu
ve yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmeleri için aranan koşulları sağlamaları ve
taleplerine yönelik fizibilite raporu hazırlamaları gereklidir. Bu koşulların sağlanması halinde
işletme ruhsatı bu kapsamda değiştirilir.

9.2.3. Tarifeli ve Tarifesiz Seferlerle Sadece Yük Taşımacılığı Yapacak
Hava Yolu İşletmeleri
İç ve/veya dış hatlarda tarifeli veya tarifesiz seferlerle filosunda tamamı sadece yük
taşımacılığı yapmak amacıyla düzenlenmiş uçaklarla ticari hava taşımacılığı yapacak
işletmecilerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmesi gereklidir. Bu
işletmelerin yetkilendirilmelerinde;
a) Filosunda tamamı sadece yük taşımacılığı yapmak amacıyla düzenlenmiş uçaklardan
mülkiyet veya kiralık olmak üzere en az iki adet uçağın Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde
adlarına kaydedilmiş olması gerekir.
b) İşletmenin; beş milyon ABD Doları ödenmiş sermayeye sahip olması zorunludur. Bu
sermaye en fazla on uçak için yeterli olup, mülkiyet veya kiralık ayrımı yapılmaksızın
işletmenin filosunda adına kayıtlı bulunan on üzeri her bir uçak başına en az beş yüz bin ABD
Doları karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olması gereklidir.
c) Sadece yük taşımacılığı amacıyla faaliyette bulunan işletmelerin filolarında yolcu uçağı
bulundurulamaz.
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ç) İşletmelerin, ticari yolcu taşımacılığı yapmayı talep etmeleri halinde, bu işletme türlerine
yönelik aranan koşulları sağlamaları ve taleplerine yönelik fizibilite raporu hazırlamaları
gereklidir. Bu koşulların sağlanması halinde işletme ruhsatı bu kapsamda değiştirilir.

9.2.4. Hava Taksi İşletmeciliği
İç ve/veya dış hatlarda tarifeli ve tarifesiz seferlerle ticari hava taşımacılığı kapsamında hava
taksi işletmeciliği yapacak işletmecilerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından
yetkilendirilmesi gereklidir. Bu işletmelerin yetkilendirilmelerinde;
a) Filosunda en fazla on dokuz koltuk kapasiteli uçaklardan veya herhangi bir koltuk
kapasitesine sahip helikopterlerden mülkiyet veya kiralık olmak üzere filosunda en az bir adet
hava aracının Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde adlarına kaydedilmiş olması gereklidir.
b) İşletmecilerin işletme ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren her bir hava aracı başına en az
iki yüz bin ABD Doları karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olması gereklidir. İki
milyon ABD Doları karşılığı sermaye koşulunu sağlayan işletmelerde ilave sermaye şartı
aranmaz.
c) İşletmelerin, filolarında yirmi ve daha fazla koltuk kapasitesine sahip uçak veya yük
taşımacılığı yapmak amacıyla düzenlenmiş uçak bulundurmayı talep etmeleri halinde, daha
önce belirttiğimiz bu işletme türlerine yönelik aranan koşulları sağlamaları ve taleplerine
yönelik fizibilite raporu hazırlamaları gereklidir. Bu koşulların sağlanması halinde işletme
ruhsatı bu kapsamda değiştirilir.

9.2.5. Tüm İşletmelerin Yetkilendirilmesinde Ortak Hükümler
Türk Lirası sermayenin ABD Doları karşılığı, sermaye taksitlerinin nakit olarak ödenmiş
olduğu günlerdeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak
hesaplanır.
Ödenmesi gereken sermayenin tamamının öz kaynaklardan karşılanması ve ön izin alınmadan
ödenmesi zorunludur.
15/11/2005 tarihli ve 25994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Sahasında Uçuş
Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Malî
Mesuliyet Sigortası Yönetmeliği ile 15/11/2006 tarihli ve 26347 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde İniş veya Kalkış Yapan Türk ve Yabancı
Sivil Hava Araçları Malî Mesuliyet Sigortası Hakkında Yönetmelikte yer alan şartların
karşılanması gereklidir.
İşletme ruhsatı talebinde bulunan işletmenin, işletme ruhsatı aldıktan sonra uçuşlarından elde
edeceği gelirler dikkate alınmaksızın en az üç aylık uçak kirası, yakıt, personel, bakım,
sigorta, yer hizmetleri, havaalanları ve Eurocontrol gibi sabit ve operasyonel işletme
giderlerini karşılayabilecek mali güce sahip olduğu ve gerektiğinde sermaye artırımında
bulunabileceğine ilişkin belgelerin Genel Müdürlüğe ön izin aşamasında sunulması gereklidir.
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Tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak işletmecilerle, sadece
tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılacak işletmecilerin
asıl ruhsat aşamasından önce 500 000 ABD Doları değerinde kesin ve süresiz, limit içi banka
teminat mektubunu SHGM’ne sunması ve işletme faaliyetleri süresince tam ve geçerli tutması
gerekir. Söz konusu teminat mektubu SHGM’ce işletmenin uçuşlarının durdurulması, işletme
ruhsatının askıya alınması veya iptal edilmesi veya işletme tarafından uçuşların durdurulması
hallerinde yolcu taşıma taahhüdünü yerine getirememesi durumunda işletmecinin tüm borç ve
mükellefiyetlerinden tamamıyla bağımsız olarak, SHGM’ce talep edildiği ve Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Makamınca uygun görüldüğü takdirde herhangi bir
kanuni merasim ifasına, protesto keşidesine, hüküm alınması gerek olmaksızın ve herhangi
bir itiraz ve defi ileri sürülmeksizin SHGM tarafından nakde çevrilir. İşletmelerin bu bentte
sayılan sebepler ile taşıma taahhüdünü yerine getirememesi sebebiyle, tarifeli seferlerle
taşımacılık yapan işletmeler için uçuşların durdurulduğu tarihten itibaren beş gün içerisinde;
tarifesiz seferlerle taşımacılık yapan işletmeler için uçuşların durdurulduğu tarihten itibaren
on gün içerisinde; SHGM’ce yapılacak duyuruya göre uçuşlar başka bir hava yolu işletmesi
tarafından gerçekleştirilebilir. Uçuşların durdurulduğu tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde
söz konusu uçuşları gerçekleştiren hava yolu işletmelerine, ilgili belgelerle birlikte SHGM’ne
müracaat edilmesi halinde taşıma bedelleri, nakde dönüştürülen teminat mektubundan ödenir.
Bunun dışında işletme tarafından gerçekleştirilemeyen uçuşlar için yolculara ayrıca ödeme
yapılmaz. İki aylık sürenin sonunda artan miktar olması halinde bu miktar hazineye gelir
kaydedilir. Herhangi bir yolcu mağduriyeti yaşanmamış ve işletme ruhsatı iptal olmuş
işletmelerden bu kapsamda alınan teminat mektupları da işletme ruhsatının iptal tarihinden iki
ay sonra Genel Müdürlük talebi ve Bakanlık Makam oluru ile nakde dönüştürülerek hazineye
gelir kaydedilir.
İşletme ruhsatı ve ruhsat kapsam değişikliği taleplerinde talep edilen ruhsata uygun olarak,
her türlü gelir ve gider tahminlerini kapsayan bir fizibilite raporu, işletmeci tarafından
hazırlanarak SHGM’ne sunulur. Fizibilite raporları, operasyonun en az ilk üç yılı için iş
planlarını, nakit akış tablolarını ve hat bazında maliyetleri de kapsayacak şekilde detaylı
olarak hazırlanır.
İşletmenin, operasyonlara başlama tarihinden itibaren 24 aylık dönem içerisinde oluşacak
mevcut ve muhtemel yükümlülükleri karşılayabilecek mali güce sahip olduğunu gösteren
belgeleri SHGM’ne sunması zorunludur.
İşletmenin ve paydaşlarının ticari faaliyetlerinden dolayı devlete vergi ve SGK prim borcunun
olmaması gereklidir.
İşletme ruhsatı talebinde bulunan işletmenin veya büyük paydaşının Türkiye'de veya
Türkiye'de muhabir bankası bulunan yurtdışındaki en az iki bankadan alınmış kredibilitesini
gösteren referans mektubunun SHGM’ne ön izin aşamasında sunulması gereklidir.
İşletmeci adına tescil edilecek hava araçlarındaki gürültü düzeylerinin en az Uluslararası Sivil
Havacılık Antlaşmasında öngörülen gürültü limitlerine uygun olması gereklidir. Ayrıca, söz
konusu hava araçlarının Milletlerarası Sivil Havacılık Antlaşmasına uygun olarak
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düzenlenmiş ve Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir tip sertifikasına sahip olmaları
gereklidir.
Yangın söndürme amaçlı işletilen hava araçları hariç olmak üzere, işletmelerin filolarında
bulunacak yolcu taşıma amaçlı hava araçları Türk Sivil Hava Aracı Siciline ilk kayıt tarihinde
15 yaşından, yük taşıma amaçlı hava araçları Türk Sivil Hava Aracı Siciline ilk kayıt
tarihinde 25 yaşından daha büyük olamaz. Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıtlı hava araçları
için bu şart uygulanmaz.
Hava araçlarının koltuk ve kargo kapasitesi, üretici firma tarafından onaylı maksimum
koltuk/kargo kapasitesi üzerinden hesaplanır.
Hava araçlarının arızi durumlar haricinde uçuşa elverişli durumda tutulması gereklidir. Hava
aracının uçuşa elverişli olmadığı ve uçuş yapmadığı süre 6 aydan uzun olamaz.
İşletmecilerin bu Yönetmelikte istenen filosunda bulundurması gereken uçak sayısında
eksilme olması halinde, işletmeciye en fazla 6 ay süre verilir. Verilen süre içerisinde istenen
koşulları sağlayamaması ve/veya uçak sayısını tamamlayamaması halinde, verilen süre
sonunda işletme ruhsatı 3 ay süre ile askıya alınır. Verilen askı süresi sonunda gerekliliklerin
yerine getirilememesi halinde işletme ruhsatı iptal edilir.

9.2.6. Organizasyon
İşletmeci daha önce belirttiğimiz taşımacılık alanlarındaki gerekleri karşılayabilmek amacıyla
uçuş işletme, yer işletme, eğitim, teknik ve mali konularda kendisinden istenen bilgi ve
belgeleri, en geç yirmi dört saat içerisinde SHGM’ne sunabilecek imkânlara sahip olması
gereklidir. İşletme ayrıca, SHGM tarafından yeterli görülecek bir organizasyon yapısı ile
kalite sistemi ve emniyet yönetim sistemi kurar ve işletme faaliyetleri süresince aktif olarak
muhafaza eder.
İşletme, sorumlu müdüre doğrudan bağlı olmak üzere; uçuş işletme, yer işletme, bakım, uçuş
eğitim, güvenlik, konularından sorumlu yöneticiler ile bir sorumlu müdür ve tüm
organizasyonun sağlıklı bir yapıda olmasını ve sürekliliğini denetleme görevini üstlenebilecek
kapasitede kalite ve emniyet sistemi yöneticisi görevlendirir.
1) Söz konusu sorumlu yöneticilerin yeterlilikleri, Genel Müdürlük tarafından incelenerek
uygun görülmesi halinde kabul edilir.
2) Genel Müdürlük, söz konusu sorumlu yöneticilere ilişkin kabul edilen yönetici kabul
formlarını, yapılacak denetleme, inceleme veya değerlendirme sonucu iptal etmeye yetkilidir.
Sorumlu yönetici personelin ve vekillerinin isimleri ile yetki ve sorumlulukları işletme el
kitabında yer alır. Sorumlu yönetici personelin bulunmadığı durumlarda operasyon
gözetiminin devamı için işletme el kitabında vekâlet ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler yapılır.
İşletme el kitabı Genel Müdürlük tarafından kabul edilir ve onaylanır. Bu yöneticiler, görev
aldıkları konularda işletme sorumlu müdürü ile birlikte SHGM’ne karşı sorumludurlar.
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İşletmede görev yapan yönetici personelden herhangi birisinin görevden ayrılması
durumunda, işletme tarafından SHGM’ne bilgi verilir. Bununla birlikte gerek işletme
tarafından gerekse görevden ayrılan yönetici personel tarafından görev değişikliğine ve
sebeplerine ilişkin olarak Genel Müdürlüğe en geç 1 ay içinde gerekçeli bilgi verilmesi
gereklidir.
İşletmecinin organizasyonunda görev alan sorumlu yöneticiler ile operasyonun mahiyet ve
kapsamına uygun emniyetli ve güvenli operasyon için ihtiyaç duyulan teknik, uçucu ve idari
personel sayısında eksilme olması halinde, işletmeci tarafından 45 günlük süre içerisinde
belirlenen niteliklere sahip personel atamasının gerçekleştirilmesi ve söz konusu personele ait
belgelerle birlikte SHGM’ne bilgi verilmesi gereklidir. Bu süre içerisinde işletmecinin
organizasyonunu tamamlayamaması halinde iki aylık süre ile işletmenin faaliyetlerine kısmi
sınırlamalar getirilir. İki ay içinde de aykırılığın giderilmemesi durumunda uçuşları
organizasyonunu tamamlayıncaya kadar geçici olarak durdurulur.
En fazla on dokuz koltuk kapasiteli hava araçlarıyla operasyon yapacak işletmelerde ve
sorumlu müdür dışında kalan yöneticilerden birisi birden fazla yönetici personel görevi
üstlenebilir. Kalite ve Emniyet Sistem Yöneticisi görevlerinden birini üstlenen personel, Uçuş
İşletmeden, Eğitimden, Yer İşletmeden, Bakımdan ve Güvenlikten Sorumlu Yönetici Personel
görevlerinden birini üstlenemez. Bununla birlikte toplam personel sayısı yirminin altında olan
işletmeler Yönetmelikte belirtilen nitelikleri sağlayan kalite ve emniyet deneticilerini istihdam
eden ve SHGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan denetleme hizmeti satın alabilir. Bu
kuruluşlara ilişkin düzenleme SHGM tarafından ayrıca yapılır.

9.2.7. Yönetici Personelin Nitelikleri
İşletme tarafından atanan sorumlu yönetici personelden Genel Müdürlük tarafından yönetici
kabul formu düzenlenenlerin uygun görülebilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:
Sorumlu Müdürün; işletmecinin tüm operasyonlarının ve bakım aktivitelerinin Genel
Müdürlük tarafından gerekli kılınan standartlarda sağlanması ve işletmeci tarafından
tanımlanan ilave şartları yerine getirmek üzere harcama yetkisine sahip, işletmeyi bu
hususlarda tek başına temsil edecek yetkiye ve asgari 5 yıl çalışma tecrübesine sahip olması
gereklidir.
Uçuş işletmeden sorumlu yönetici personelin;
1) Hava yolu işletmelerinde görev alacaklar için; sivil havacılık sektöründe en az beş yıl
kaptan pilot olarak çalışma tecrübesine, işletme filosunda bulunan hava araçlarından en az
birine ait geçerli hava yolu nakliye pilotu lisansına,
2) Hava taksi işletmelerinde görev alacaklar için; sivil havacılık sektöründe en az beş yıl pilot
olarak çalışma tecrübesine ve kaptan pilotluk yetkisine, işletme filosunda bulunan hava
araçlarından en az birine ait geçerli hava yolu nakliye pilotu lisansına,
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3) Filosunda sadece tek pilota sertifiye hava araçları bulunan işletmelerde görev alacaklar
için; sivil havacılık sektöründe en az beş yıl pilot olarak çalışma tecrübesine, işletme
filosunda bulunan hava araçlarından en az birine ait geçerli asgari ticari pilot lisansına sahip
olması ve görev süresince bu şartları taşıması gereklidir.
Yer işletmeden sorumlu yönetici personelin;
1) Hava yolu işletmelerinde görev alacaklar için; sivil havacılık sektöründe yer hizmetleri
konusunda en az beş yıl sivil çalışma tecrübesine,
2) Hava taksi işletmelerinde görev alacaklar için; en az üç yıl sivil havacılık sektöründe
çalışma tecrübesine, sahip olması gereklidir.
Eğitimden sorumlu yönetici personelin;
1) Hava yolu işletmelerinde görev alacaklar için; sivil havacılık sektöründe en az beş yıl
kaptan pilot olarak çalışma tecrübesine, işletme filosunda bulunan hava araçlarından en az
birine ait geçerli hava yolu nakliye pilotu lisansına ve işletme filosunda bulunan hava
araçlarından en az birine ait geçerli tip intibak öğretmeni (TRI) tecrübesine,
2) Hava taksi işletmelerinde görev alacaklar için; sivil havacılık sektöründe en az beş yıl pilot
olarak çalışma tecrübesine ve kaptan pilotluk yetkisine, işletme filosunda bulunan hava
araçlarından en az birine ait geçerli hava yolu nakliye pilotu lisansına ve öğretmenlik (FI veya
TRI) tecrübesine,
3) Filosunda sadece tek pilota sertifiye hava araçları bulunan işletmelerde görev alacaklar
için; sivil havacılık sektöründe en az beş yıl pilot olarak çalışma tecrübesine, işletme
filosunda bulunan hava araçlarından en az birine ait geçerli asgari ticari pilot lisansına ve uçuş
öğretmenliği (FI) tecrübesine, sahip olması ve görev süresince bu şartları taşıması gereklidir.
Kalite sistem yöneticisinin;
1) Hava yolu işletmelerinde görev alacaklar için kalite konusunda en az iki yıl olmak üzere,
sivil havacılık alanında beş yıl çalışma tecrübesine,
2) Hava taksi işletmelerinde görev alacaklar için kalite konusunda en az iki yıl çalışma
tecrübesine, sahip olması gereklidir.
Emniyet sistem yöneticisinin;
1) Hava yolu işletmelerinde görev alacaklar için; sivil havacılık sektöründe ya da emniyet
yönetim sistemi konusunda en az beş yıl çalışma tecrübesine,
2) Hava taksi işletmelerinde görev alacaklar için; sivil havacılık sektöründe ya da emniyet
yönetim sistemi konusunda en az iki yıl çalışma tecrübesine, sahip olması gereklidir.
Tek bir kalite ve emniyet sistemi yöneticisinin atanması durumunda;
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1) Hava yolu işletmelerinde görev alacaklar için; kalite konusunda en az iki yıl, sivil havacılık
alanında ya da emniyet yönetim sistemi konusunda ise asgari beş yıl çalışma tecrübesine,
2) Hava taksi işletmelerinde görev alacaklar için; kalite konusunda en az iki yıl, sivil
havacılık alanında ya da emniyet yönetim sistemi konusunda ise asgari iki yıl çalışma
tecrübesine, sahip olması gereklidir.
Güvenlik yöneticisinin nitelik ve tecrübesine ilişkin gereklilikler ayrıca düzenlenir.
İşletme tarafından, uçuş işletmeden, yer işletmeden, eğitimden, kalite sisteminden ve emniyet
sisteminden sorumlu yönetici personelin ulusal ve uluslararası sivil havacılık mevzuatı ile
işletme el kitabının ilgili kısımlarına hâkim olması sağlanmalıdır. Bu konu SHGM tarafından
yapılan denetlemelerde değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda yeterli görülmeyen
yönetici personelin, yönetici kabul formu iptal edilebilir.

9.2.8.Lisanslı Personel Temini
İşletmeci, Dispeçer Alımı için SHGM tarafından gerekli eğitimden geçirilmiş ve tüm şartları
sağlayan Uçus Harekât Uzmanı(Dispeçer) istihdam eder. Bu eğitimlerin ve şartların içeriği
SHY-UHU yönetmeliğinde belirtilmiştir.
Pilot temini için, Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY-1) işletmeci tarafından istihdam
edilecek pilotların lisanslandırılması ve aranan nitelikleri ayrıntılı olarak belirtmiştir.
Helikopter Pilotu temini için ise Helikopter Pilotu Lisans Talimatı (SHT 2) de ayrıntılı olarak
tüm nitelik ve süreçler belirtilmiştir.
Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY-66)’nde, öngörülen esaslar
kapsamında, operasyon tipine ve bölgeye göre gerekli eğitim, lisans ve sertifikaya sahip
yeterli sayıda uçuş ekibi, teknik ve idari personel ile uçuş harekât personeli istihdam etmek,
bunlara ait bilgi ve belgeleri SHGM önceden sunmak ve bu belgeleri operasyon süresince
güncel ve geçerli tutmakla yükümlüdür.
İşletmeci, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna ve
bu Kanun kapsamında yayımlanan uygulama yönetmeliklerine uygun olarak, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığından izin almak koşulu ile geçici olarak yabancı uçuş ekibi ve
teknik personel çalıştırabilir. Ancak, yirmi ve daha fazla koltuklu hava araçlarıyla ticari hava
taşımacılığı yapacak işletmelerde, işletme ruhsatı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde
işletmede görev yapan pilotların, teknisyenlerin, uçuş harekât uzmanlarının ve kabin
memurlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve işletmecinin faaliyetlerinin devamı
süresince bu koşulu muhafaza etmesi gereklidir.
Ancak, ikinci fıkrada belirtilen izin dışında; yabancı uçuş ekibi ve teknik personel, Genel
Müdürlük veya Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından Sivil Havacılık
Mevzuatı konusunda yapılacak Türkçe ve/veya İngilizce teorik ve/veya pratik sınavların her
birinden 100 üzerinden en az 75 puan almak zorundadır. Bu sınavlar, EASA’ya tam üye olan
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ve JAR-FCL veya PART 66 lisansı düzenlemeye yetkili kılınmış ülkeler tarafından tanzim
edilmiş olan lisanslı personele uygulanmayabilir. Bu personelin lisansları karşılıklılık
esaslarına göre SHGM tarafından ayrıca düzenlenir.
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamına girmeyen durumlarda;
sadece yurt dışındaki operasyonlar sırasında Türkiye Cumhuriyeti tescilli uçaklarda görev
alacak yabancı personel ile ilgili izinler SHGM tarafından ayrıca değerlendirilir.
Kabin ekibinin tamamının Türk vatandaşı olması esastır. Ancak dış hat seferlerde istihdam
edilecek yabancı kabin ekibine ilişkin gereklilikler SHGM tarafından ayrıca düzenlenir.
İşletmeci gerek duyması halinde bir başka işletme bünyesinde görevli olan pilotları ve kabin
memurlarını çalıştırabilir.
Uçuş Ekibinin dinlenme süreleri “Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile
Uygulama Esasları Talimatı” ile düzenlenmiş olsa da Uluslararası standartlara göre yeniden
düzenlenmesi beklenmekte ve yakın zamanda yeniden bir talimat yayımlanacaktır.

9.3. İşletmelerin Yetkilendirilme Süreci
İşletmelerin ruhsatlandırılması için belirli iş ve işlemlerden sonra Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nün teklifi ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın onayı ile
oluşturulan ve Sivil Havacılık Genel Müdürünün başkanlık ettiği beş(5) asil ve iki(2) yedek
üyeden oluşturulan “inceleme komisyonu” tarafından incelenip denetlenir ve işletmelere
ruhsat verilir.
İşletme Ruhsatı verilmesi aşağıdaki aşamalardan oluşur;
a) Başvuru aşaması,
b) Ön izin aşaması,
c) Doküman uyum aşaması,
ç) Asıl ruhsat aşaması,
d) Denetleme aşaması,
e) Değerlendirme aşaması,
f) İşletme ruhsatı verilmesi aşaması.

9.3.1. Başvuru Aşaması
Yirmi ve daha fazla koltuk kapasitesine sahip hava araçlarıyla yolcu ve yük taşımacılığı
yapacak işletmeler ile sadece kargo taşımacılığı yapacak işletmeler başvurularını daha
önceden belirlenmiş ve Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinde de yer alan Ek-1
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formun doldurulması suretiyle yaparlar. Hava taksi işletmeciliği yapacak işletmeler Ek-2 de
yer alan bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe başvuru yaparlar.
Form, verilmesinden itibaren on beş gün içinde sivil havacılık mevzuatına uygun olup
olmadığı yönünden incelenir ve değerlendirilir. Verilen bilgi ve belgelerin yeterli
bulunmaması veya olumsuz değerlendirilmesi halinde; eksiklikler ile uygun görülmeyen
konular sebepleri ile birlikte ayrıntılı şekilde yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Verilen
bilgi ve belgelerin yeterli bulunması halinde, başvuru hakkında yapılacak değerlendirme
toplantısının tarihi başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Toplantıya Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü/Sorumlu Müdürü ile işletmenin sorumlu yönetici personel
adaylarının katılımı gereklidir.

9.3.2. Başvurunun İncelenmesi Aşaması
Başvuru toplantısında aşağıda yer alan hususlar gerçekleştirilir
a) Başvuru sahibi planlanan işletmeye yönelik hava aracı temini, personel istihdam ve eğitimi,
hava aracı bakım sistemi, işletmenin mali gücü, müşteri temin durumu ve operasyon türü ile
operasyon bölgesi ve benzeri hakkında detaylı brifing sunar,
b) Talep formunda yer alan bilgiler değerlendirilir. Herhangi bir değişiklik talep edilmesi
halinde, talep formu yenilenir,
c) Planlanan işletmenin Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinde öngörülen hükümlere
ve mali güce sahip olup olmadığı incelenir.

9.3.3. Talebin Kabulü Aşaması
İşletme ruhsatı başvuru formundaki talebin uygun görülmesi halinde, yazılı olarak
başvurunun kabul edildiği bildirilir. Kabul edilen işletme ruhsatı başvuru formu, kabul ediliş
tarihinden itibaren iki ay geçerlidir. Kabul edilen işletme ruhsatı başvuru formu, ön izin ve
işletme izni için bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu kabul, bütün hazırlıkların tamamlanması ve
belgelenmesi halinde, işletme izninin verilebileceğini öngören bir belgedir. Genel Müdürlük
tarafından işletme ruhsatı başvuru formu kabul edilmeden; ön izin için başvuruda
bulunulamaz.

9.3.4. Ön İzin Aşaması
Ön izin aşaması, Ticari Hava Taşıma İşletmeleriYönetmeliğindeki Ek-2 de yer alan bilgi ve
belgelerin Genel Müdürlüğe sunulması ile başlar. Ön izin talebi, Genel Müdürlükçe en fazla
altmış gün içinde incelenir. Sunulan bilgi ve belgelerin yeterli bulunmaması veya olumsuz
değerlendirilmesi halinde; eksiklikler ile uygun görülmeyen konular sebepleri ile birlikte
yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Sunulan bilgi ve belgelerin yeterli bulunması halinde,
inceleme komisyonu kararını müteakip Bakanın onayı ile verilen ön izin, başvuru sahibine
yazılı olarak tebliğ edilir.
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Verilen ön izinler, ön izin verildiğine ilişkin yazının işletmeye tebliğ tarihinden itibaren altı ay
geçerlidir. Verilen ön izin süresi içerisinde gerekli hazırlıkların tamamlanarak asıl ruhsat talep
dosyasının Genel Müdürlüğe sunulması gerekmektedir. Gerekli hazırlıkların
tamamlanamaması halinde inceleme komisyonu tarafından kabul görülecek zorunlu
nedenlerden dolayı, bir defaya mahsus olmak üzere ön izin süresi en fazla üç aya kadar
uzatılabilir.
Verilen ön izin süresi içerisinde, gerekli hazırlıkları tamamlayamayan başvuru sahipleri, ön
izin bitim tarihinden itibaren, en az bir yıl süreyle yeniden ön izin için müracaatta
bulunamazlar.
Ön izin, işletme izni için bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu izin, başvuru sahibinden talep edilen
bütün hazırlıkların tamamlanması ve belgelenmesi halinde, işletme izninin verilebileceğini
öngören bir belge mahiyetindedir.
Ticari hava taşımacılığı yapabilmek için işletme ruhsatı alınmasına ilişkin Ticari Hava Taşıma
İşletmeleri Yönetmeliği ile belirlenen şartlar, işletmecinin işletme ruhsatı alabilmesi için
asgari şartlardır. Ön izin alınmadan bu şartların sağlanmış olması; işletmeciyi, ön izin veya
işletme ruhsatı verilmesi için hak sahibi yapmaz.
Ön izin verilen yirmi ve daha fazla koltuk kapasitesine sahip hava araçları ile işletmecilik
yapacak başvuru sahipleri, işletme ruhsatı verilmesi için gerekli tüm faaliyetleri, uçucu,
bakım, yer ve idari personelin istihdam edileceği tarihleri, tüm personel için eğitimlerin
nerede, nasıl, kim tarafından alınacağını, uçak ve tesis edinimlerini, el kitapları yazılmasını ve
Genel Müdürlük incelemesine sunulmasını, teknik dokümanların temin edilmesini, Genel
Müdürlük denetlemesine ne zaman hazır olunacağı tarihlerini içeren faaliyet takvimini
hazırlayarak ön izin tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Genel Müdürlüğe sunar.
Faaliyet takvimi, ön izin tarihinden itibaren en çok altı ayı kapsayacak şekilde hazırlanır.

9.3.5. Doküman Uyum Aşaması
Doküman uyum aşamasında, Genel Müdürlük tarafından başvuru sahibinin faaliyetleri
sırasında kullanacağı el kitapları ile diğer dokümanları incelenir, kabul edilir, onaylanır veya
reddedilir.
Aşağıda isimleri yer alan el kitapları ve dokümanlar Genel Müdürlüğe sunulur:
a) İşletme El Kitabı
b) Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi El Kitabı,
c) Filodaki her bir tip hava aracı için ayrı olarak hazırlanmış Asgari Teçhizat Listeleri,
ç) Bakım Programı veya Programları,
d) Filoda bulunan tüm uçaklar için Ağırlık ve Denge Formları,
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e) Güvenlik Planı,
f) Güncel üretici firma dokümanları,
g) Yirmi ve daha fazla koltuk kapasiteli hava araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı ve sadece
yük taşımacılığı için; Yer İşletme El Kitabı, Kabin Ekibi El kitabı, Kabin Ekibi Eğitimi El
Kitabı, Emniyet El Kitabı ve Kalite El Kitabı,
ğ) Genel Müdürlükçe, işletmeler tarafından gerçekleştirilmesi planlanan operasyona özgü
istenebilecek diğer dokümanlar

9.3.6. Asıl İşletme Ruhsatı Aşaması
Başvuru sahibi, Genel Müdürlük tarafından onaylanan faaliyet takviminde yer alan tüm
faaliyetlerin ve doküman uyum aşamasının tamamlanmasını müteakip, ön izin bitim
tarihinden önce işletme ruhsatı talep dosyasını Genel Müdürlüğe sunar. Sunulan işletme
ruhsatı talep dosyası en geç doksan gün içinde Genel Müdürlükçe incelenir.
Verilen bilgi ve belgelerin yeterli bulunmaması veya olumsuz değerlendirilmesi halinde,
eksiklikler ile uygun görülmeyen konular sebepleri ile birlikte ayrıntılı şekilde yazılı olarak
başvuru sahibine bildirilir. Verilen bilgi ve belgelerin yeterli ve uygun bulunması halinde,
işletme kalite yöneticisi tarafından tüm alanları kapsayan bir iç denetleme yapılır. Bu iç
denetlemede tüm alanların bulgusuz olduğu veya tespit edilen bulguların kapatıldığına dair
detay denetleme raporunun sunulması akabinde başvuru sahibi Genel Müdürlük tarafından
işletme ruhsatı yeterlik denetlemesine tabi tutulur.

9.3.7. Denetleme Aşaması
Denetleme aşamasında, başvuru sahibi tarafından planlanan faaliyetlerin etkinliği belirlenir.
Tesis ve teçhizatın yeterliği kontrol edilir. Yasal düzenlemelere ve güvenli faaliyet
gerekliliklerine uygunluk konusu incelenir.
Bu amaçla başvuru sahibine, operasyon ve bakım konularında denetleme yapılır. Yapılan
denetlemede, tespit edilen bulgular hazırlanan denetleme raporu ile başvuru sahibine
bildirilerek düzeltilmesi talep edilir. Yapılan Genel Müdürlük denetlemesinde tespit edilen
bulgular ile işletmenin yaptığı iç denetimde tespit edilen bulgular karşılaştırıldığında iç
denetimin yetersiz olduğu sonucuna varılır ise kalite yöneticisinin değiştirilmesi Genel
Müdürlük tarafından işletmeden istenebilir. Denetleme sonucunda tespit edilen bulguların
giderildiğinin yerinde tespiti için gerekli görülen durumlarda Genel Müdürlük başvuru
sahibine ilave denetlemeler yapabilir veya yaptırabilir.
İşletmeci, denetleme esnasında her türlü kolaylığı sağlamak, Genel Müdürlük tarafından
incelenmek üzere istenen tüm bilgi ve belgeleri sunmak zorundadır. Bu kapsamda yapılacak
denetleme sırasında işletmenin organizasyonu ve uçuş işletme, yer işletme, teknik, eğitim,
ticaret, finansman, kalite, emniyet, performans, uçuş harekât (dispeç), ekip planlama, kabin
hizmetleri birimleri denetlenir. Denetleme esnasında; gerçekleştirilecek her uçuşun işletme
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tarafından hazırlanan el kitaplarında yer alan hükümlere göre yürütülüp, yürütülemeyeceği
sivil havacılık kurallarına uygun olarak incelenir.

9.3.8. Değerlendirme Aşaması
Denetleme aşamasının tamamlanmasını müteakip, işletme ruhsatı talep dosyası ve denetleme
sonucunda hazırlanan denetleme raporu inceleme komisyonu değerlendirilmesine sunulur.
Uygun bulunmayan başvurular sebepleri ile birlikte işletmeciye iade edilir. Uygun bulunan
başvurular inceleme komisyonu kararını müteakip, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı’nın onayına sunulur.

9.3.9. İşletme Ruhsatı Verilmesi Aşaması
İşletme ruhsatı verilmesi kararı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’nın onayı ile
yürürlüğe girer. İşletme ruhsatının verildiği, kamuoyu ile ilgili ulusal ve uluslararası
kuruluşlara bildirilir.
İşletme Ruhsatının verilmesi sadece verildiği anda işletmecinin ve hava araçlarının emniyetli
uçuş için uygun görüldüğünü belirtir ve hiçbir şekilde işletmecinin ve personelinin kurallara
uyma ve emniyetli uçuş için sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. İşletme ruhsatı, Ticari Hava
Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği’nde istenen gerekliliklerin sağlanması koşuluyla Genel
Müdürlük tarafından yenilenebilir. İlk verilişte en fazla bir(1) yıl için düzenlenir. Yenilenme
süreleri üç(3) yıldan fazla olamaz. İşletme ruhsatı verilen işletmeci, işletme ruhsatı ekinde yer
alan işletme şartlarının dışında ve bu şartlara aykırı bir şekilde işletmecilik yapamaz.
İşletmeci, işletme ruhsatında yer almayan herhangi bir hava aracını işletemez.
İşletmecinin, işletme ruhsatı verilmesini müteakip en geç altı ay içerisinde uçuş faaliyetlerine
başlaması gereklidir.
İşletme ruhsatı verilen işletmeler Ticari Sivil Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinde yer
alan şartları taşımak koşuluyla uçuş faaliyetlerine 3 aydan daha fazla süre ile ara veremez.
İşletmelere verilecek işletme ruhsatı içeriği ve şekli, uluslararası sivil havacılık kuruluşları
ve/veya organizasyonları ile uyumlu olması da göz önüne alınarak Genel Müdürlük tarafından
belirlenir.

9.4. İnceleme, Denetim ve İdari Yaptırımlar
9.4.1. İnceleme
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletmelere ön izin ve işletme ruhsatı verilmesine
ilişkin başvuruları inceler; ön izin ve işletme ruhsatı verilmesi ile ilgili belgeler üzerinde
gerekli incelemeleri yapar. SHGM, işletmeler tarafından düzenli ve/veya düzensiz olarak
gönderilen her türlü bilgi/belge ile ihbar üzerine veya gerekli görülmesi halinde işletmelerden
talep edilebilecek bilgi/belgeler üzerinde inceleme yapmaya yetkilidir.
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9.4.2. Denetim
Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen denetim kuruluşları;
işletmelere işletme ruhsatı verilmesi ve verilmesinden sonraki tüm faaliyetlerini denetlemeye
yetkilidir. İşletmecinin faaliyetlerinin, ulusal ve uluslararası mevzuatta belirlenen standartlara
uygunluğu SHGM tarafından haberli, habersiz veya ihbar üzerine gerekli görülmesi halinde
denetlenir veya denetlettirilir.
SHGM, uçuşları durdurmaya, işletme ruhsatını askıya almaya ve iptal etmeye yetkilidir.
İşletme tarafından ilk işletme ruhsatı alınmasından itibaren 3 ay içerisinde işletme kalite ve
emniyet birimleri tarafından işletmenin tüm birimlerine denetim gerçekleştirilerek hazırlanan
raporlar SHGM’ne gönderilir. Denetim raporlarının SHGM’ne ulaşmasına müteakip 1 ay
içerisinde SHGM tarafından işletmenin tüm faaliyetleri yerinde denetlenir.

9.4.2.1. Mali Denetim
SHGM işletmecinin mali durumunu denetler veya denetlettirir. Gerekli hallerde düzeltici
uyarılarda bulunur. İşletmeciler, SHGM tarafından belirlenen mali tabloları, talep edilen
sürelerde SHGM’ne sunmak zorundadır. İşletmeler tarafından SHGM’ne sunulan yılsonu
onaylı mali tablolara göre, işletmeler için Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği ile
belirlenen asgari sermayenin öz varlık içerisinde mevcut olması gereklidir.

9.4.2.2. Bakım Ve Teknik Denetim
İşletmelerin bakım sistemleri ile işletmenin filosunda yer alan hava araçlarının tüm bakım ve
teknik denetimleri ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde yapılır.

9.4.3. İdari Yaptırımlar
Yetkilendirilen ticari hava taşıma işletmelerinde görevli pilot, kabin memuru, yükleme
uzmanı, uçuş mühendisi, uçuş harekât uzmanı, teknisyen, mühendis, yer personeli, sorumlu
yönetici personel ve sorumlu müdüre SHGM tarafından verilen yönetici kabul belgesi, lisans,
sertifika, yetki belgesi ve benzeri; SHGM tarafından yapılan ya da yaptırılan denetimler veya
incelemeler sonucunda tespit edilecek kusura istinaden en fazla 6 ay süre ile askıya alınabilir
veya iptal edilebilir.
İşletmelerin, yapılan operasyonel ve mali düzenlemelerin asgari gerekliliklerini
karşılayamaması sebebiyle uçuş faaliyetlerinin durdurulması veya işletme ruhsatının
yenilenmemesi halinde, uçuş faaliyetlerinin durdurulduğu veya işletme ruhsatının geçerlilik
süresinin sona erdiği tarihten itibaren işletmeye asgari gereklilikleri yerine getirmesi için en
fazla 6 ay süre verilir. Verilen süre sonunda asgari gerekliliklerin sağlanamaması halinde
işletme ruhsatı iptal edilir.
Operasyonel ve mali konulardaki düzenlemelere göre yapılan denetim sonucunda uçuş
emniyeti açısından sakınca görülmesi durumunda işletmenin uçuşları kısmen veya tamamen
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durdurulur ve işletmeye en fazla 3 ay süre verilir. Verilen süre içerisinde tespit edilen
hususların giderilememesi durumunda işletmecinin işletme askıya alınır veya iptal edilir.
Uçuş emniyetine doğrudan etki etmeyen ancak Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği
ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen koşulların bir kısmının
kaybedildiğinin tespit edilmesi halinde işletmeciye en fazla üç ay süre verilerek eksikliklerin
tamamlanması istenir. Verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan işletmecinin
uçuşları durdurularak işletme ruhsatı askıya alınır. Verilen süre içerisinde eksikliklerini
gideremeyen işletmecilerin işletme ruhsatları iptal edilir.
İşletmeler tarafından SHGM’ne kasten veya ihmalen yanlış ve/veya yanıltıcı bilgi verildiğinin
tespit edilmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca ilgililer hakkında
suç duyurusunda bulunulur.
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Uygulamalar
1)

OLAY: Üzüm Holding İstanbul’da hava taksi işletmesi kurmak istemekte ve gerekli
sermaye ayrımını yapmak istemektedir. Bunun için Yaprak Danışmanlık Şirketiyle anlaşmış
ve işletmenin kuruluş sürecini işletmeye başlamışladır.
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Uygulama Soruları
1)
İşletmenin yeni kurulacak şirkette istihdam edeceği personelin niteliği ve sayısı
hakkında bilgi veriniz.
2)

İşletmenin pay sahipliği ve olması gereken ortaklık yapısı hakkında bilgi veriniz.

3)
İşletmenin ruhsatlandırma sürecinde Yaprak Danışmanlık şirketi hangi konularda
yardım edebilir. Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ticari hava taşıma işletmelerinin, işletmeye başlamadan önceki ortaklık yapısını
ve işletmede istihdam edilecek personel ve nitelik durumunu ve işletmenin sürece
başlayabilmesi için gerekli olan yetkilendirme ruhsatının veriliş aşamalarını ayrıntılı bir
biçimde öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Ticari hava işletmeleri hukukunda bilinmesi gereken bir takım tanımlar vardır. Buna
göre aşağıdaki verilen tanımlardan hangisinin karşılığı yanlış verilmiştir?
a)

BİST: Borsa İstanbul A.Ş. Kuruluşudur.

b)

CEN: Avrupa Standartlar Komitesidir.

c)

EASA: Avrupa Havacılık haberleşme kurulu

d)

FDM: Uçuş veri izlemesidir.

e)

FODA: Uçuş operasyonlarından elde edilen verilerin analiz edilmesidir.

2)
Aşağıda İşletmecinin yapısı ve şirket türlerinde paylarla ilgili verilen bilgilerden
hangisi geçerli bir bilgi değildir?
a)

Paylarının en az %51’ inin nama yazılı olması

b)
Çoğunluk paylarının ve yönetim kurulu üyeleri ile oy hakkı çoğunluğunun ve
kontrolünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan paydaşlarda bulunması,
c)
Türk Ceza Kanununun 384 üncü maddesinde yer alan nakliye ve muhabere vasıtaları
aleyhindeki suçlardan, kesin hüküm giymemiş olmaları, haklarında Mahkemece alınmış ve
kesinleşmiş bir iflas veya konkordato kararı olmaması, gereklidir.
d)
BİST’de veya uluslararası borsalarda işlem gören halka açık ticari hava taşımacılığı
yapacak işletmelerin paylarının %51’inin nama yazılı olması şartı aranmaz.
e)

Denetim Kurulu üyelerinin tamaının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

212

3)
İşletmelerin yetkilendirilmesiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi geçerli bir
bilgi olarak gösterilemez?
a)
İç ve/veya dış hatlarda tarifeli ve tarifesiz seferlerle ticari hava taşımacılığı yapacak
işletmecilerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmesi gereklidir.
b)
Filosunda koltuk kapasitesi yüz ve daha fazla olan uçaklar ile operasyon yapacak
işletmelerin; Mülkiyet veya kiralık olmak üzere en az beş adet uçağın Türk Sivil Hava Aracı
Sicilinde adlarına kaydedilmiş olması gerekir.
c)
İşletmeciler, koltuk kapasitesi yüz ce daha fazla olan uçaklar ile operasyon yapıyor ise
doğrudan hava taksi işletmeciliği yapmak için ruhsat sahibi olmak için yalnızca başvuru
yapmaları yeterlidir.
d)
İşletmeci, filosunda bulundurması gereken uçak sayısı ve ödenmiş sermaye koşullarını
yerine getirmesi halinde, filosunda daha az koltuk kapasitesine sahip hava aracı veya sadece
kargo uçağı bulundurabilir. Bu hava aracı veya hava araçları için bu Yönetmelikte belirtilen
koltuk ve kargo kapasiteleri dikkate alınarak ödenmiş sermaye ilave olarak aranır.
e)
Filosunda koltuk kapasitesi en az yirmi en fazla doksan dokuz olan uçaklar ile
operasyon yapacak işletmelerin; Mülkiyet veya kiralık olmak üzere en az iki adet uçağın Türk
Sivil Hava Aracı Sicilinde adlarına kaydedilmiş olması gerekir.
4)
Sadece tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmeleri için
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru bilgi sayılmaz?
a)
Filosunda koltuk kapasitesi yüz ve daha fazla olan uçaklardan mülkiyet veya kiralık
olmak üzere en az üç adet uçağın Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde adlarına kaydedilmiş olması
gerekir.
b)
İşletmenin, on milyon ABD Doları ödenmiş sermayeye sahip olması zorunludur. Bu
sermaye en fazla on uçak için yeterli olup mülkiyet veya kiralık ayrımı yapılmaksızın
işletmenin filosunda adına kayıtlı bulunan on üzeri her bir uçak başına en az bir milyon ABD
Doları karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olması gereklidir.
c)
Filosunda koltuk kapasitesi yüz ve daha fazla olan uçaklardan en az üç tanesi kendi
mülkü olarak Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde adlarına kaydedilmiş olması gereklidir.
d)
İşletmeci, filosunda bulundurması gereken uçak sayısı ve ödenmiş sermaye koşullarını
yerine getirmesi halinde, filosunda daha az koltuk kapasitesine sahip hava aracı veya kargo
uçağı bulundurabilir. Bu hava araçları için bu Yönetmelikte belirtilen koltuk ve kargo
kapasiteleri dikkate alınarak ödenmiş sermaye ilave olarak aranır.
e)
İki uçağını Türk Sivil Hava Aracı Siciline kaydettirerek uçuş faaliyetlerine başlamak
isteyen işletmeciye, Genel Müdürlük tarafından yayınlanan ücret tarifesinde yer alan işletme
ruhsatı bedelini %50 fazlası ile ödemesi koşuluyla bir yıl süreli işletme ruhsatı verilir.
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5)

Hava taksi işletmeciliğinin yetkilendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)
Filosunda beş adet on dokuz koltuk kapasiteli uçak olan işletmelerden sermaye şartı
aranmaz.
b)
Filosunda en fazla on dokuz koltuk kapasiteli uçaklardan veya herhangi bir koltuk
kapasitesine sahip helikopterlerden mülkiyet veya kiralık olmak üzere filosunda en az bir adet
hava aracının Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde adlarına kaydedilmiş olması gereklidir.
c)
İşletmecilerin işletme ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren her bir hava aracı başına en
az iki yüz bin ABD Doları karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olması gereklidir.
d)
İki milyon ABD Doları karşılığı sermaye koşulunu sağlayan işletmelerde ilave
sermaye şartı aranmaz.
e)
İşletmelerin, filolarında yirmi ve daha fazla koltuk kapasitesine sahip uçak veya yük
taşımacılığı yapmak amacıyla düzenlenmiş uçak bulundurmayı talep etmeleri halinde,
buişletme türlerine yönelik aranan koşulları sağlamaları ve taleplerine yönelik fizibilite raporu
hazırlamaları gereklidir.
6)
Aşağıdakilerden hangisi Tüm İşletmelerin Yetkilendirilmesinde Ortak Hükümler
arasında gösterilemez?
a)
Türk Lirası sermayenin ABD Doları karşılığı, sermaye taksitlerinin nakit olarak
ödenmiş olduğu günlerdeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas
alınarak hesaplanır.
b)
Ödenmesi gereken sermayenin tamamının öz kaynaklardan karşılanması ve ön izin
alınmadan ödenmesi zorunludur.
c)
İşletmelerin tamamında çalışacak en az 10 yıllık tecrübeye sahip 10 tane pilot
bulunması gereklidir.
d)
İşletmenin, operasyonlara başlama tarihinden itibaren 24 aylık dönem içerisinde
oluşacak mevcut ve muhtemel yükümlülükleri karşılayabilecek mali güce sahip olduğunu
gösteren belgeleri SHGM’ne sunması zorunludur.
e)
İşletmenin ve paydaşlarının ticari faaliyetlerinden dolayı devlete vergi ve SGK prim
borcunun olmaması gereklidir.
7)
Aşağıdakilerden hangisi ticari hava işletmeleri hukukuna göre yönetici personelin
sahip olması gereken nitelikler arasında yer almaz?
a)
Hava yolu işletmelerinde görev alacaklar için; sivil havacılık sektöründe en az beş yıl
kaptan pilot olarak çalışma tecrübesine, işletme filosunda bulunan hava araçlarından en az
birine ait geçerli hava yolu nakliye pilotu lisansına.
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b)
Hava taksi işletmelerinde görev alacaklar için; sivil havacılık sektöründe en az beş yıl
pilot olarak çalışma tecrübesine ve kaptan pilotluk yetkisine, işletme filosunda bulunan hava
araçlarından en az birine ait geçerli hava yolu nakliye pilotu lisansına
c)
Filosunda sadece tek pilota sertifiye hava araçları bulunan işletmelerde görev alacaklar
için; sivil havacılık sektöründe en az beş yıl pilot olarak çalışma tecrübesine, işletme
filosunda bulunan hava araçlarından en az birine ait geçerli asgari ticari pilot lisansına sahip
olması ve görev süresince bu şartları taşıması gereklidir.
d)
Sorumlu müdürün en az on yıl boyunca pilot olarak çalılma tecrübesine sahip olması
gereklidir.
e)
Yer işletmeden sorumlu yönetici personelin; Hava yolu işletmelerinde görev alacaklar
için; sivil havacılık sektöründe yer hizmetleri konusunda en az beş yıl sivil çalışma
tecrübesine.
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8)
Aşağıdakilerden hangisi doküman uyum aşamasında genel müdürlüğe sunulan el
kitapları ve dökümanlar arasında değildir?
a)

İşletme Muhasebe Defteri

b)

Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi El Kitabı,

c)

Filodaki her bir tip hava aracı için ayrı olarak hazırlanmış Asgari Teçhizat Listeleri

d)

Filoda bulunan tüm uçaklar için Ağırlık ve Denge Formları

e)

Güvenlik Planı

9)
Ticari hava taşıma işletme hukukuna göre aşağıdakilerden hangisi işletme ruhsatının
verilme aşamalarından değildir?
a)

Başvuru aşaması

b)

Ön izin aşaması

c)

Doküman uyum aşaması

d)

Asıl ruhsat aşaması,

e)

İşletme aşaması

f)

Değerlendirme aşaması
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10)
Ticari hava taşıma işletmeleri hukukuna göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi
değildir?
a)
Kalite sistem yöneticisinin; Hava yolu işletmelerinde görev alacaklar için kalite
konusunda en az iki yıl olmak üzere, sivil havacılık alanında beş yıl çalışma tecrübesi
gereklidir.
b)

Yer hizmetleri çalışanlarının en az meslek yüksekokulu mezunu olması gerekmektedir

c)
Yer işletmeden sorumlu yönetici personelin; Hava taksi işletmelerinde görev alacaklar
için; en az üç yıl sivil havacılık sektöründe çalışma tecrübesine, sahip olması gereklidir.
d)
Hava taksi işletmelerinde görev alacaklar için; sivil havacılık sektöründe en az beş yıl
pilot olarak çalışma tecrübesine ve kaptan pilotluk yetkisine, işletme filosunda bulunan hava
araçlarından en az birine ait geçerli hava yolu nakliye pilotu lisansına ve öğretmenlik (FI veya
TRI) tecrübesi gereklidir.
e)
Tek bir kalite ve emniyet sistemi yöneticisinin atanması durumunda; Hava yolu
işletmelerinde görev alacaklar için; kalite konusunda en az iki yıl, sivil havacılık alanında ya
da emniyet yönetim sistemi konusunda ise asgari beş yıl çalışma tecrübesi gereklidir.
Cevaplar: 1)c, 2)e, 3)c, 4)c, 5)a, 6)c,7)d, 8)a, 9)d, 10)b
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10. HAVALİMANI YER HİZMETLERİ HUKUKU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Havalimanı Yer Hizmetleri ve Hizmet Türleri
10.1.1. Temsil
10.1.2. Yük Kontrolü ve Haberleşme
10.1.2.1. Kalkış Kontrol Sistemi (DCS)
10.1.3. Birim Yükleme Gereçlerinin (ULD) Kontrolü
10.1.3.1. Hizmet
10.1.3.2. Yönetim
10.1.4. Yolcu ve Bagaj Trafik
10.1.4.1. Genel
10.1.4.2. Kalkış
10.1.4.3. Varış
10.1.4.4. Bagaj İşlemleri
10.1.4.5. Havaalanı Dışı Bağlantılı Hizmetler
10.1.4.6. Diğer Nakliye Araçlarıyla Bağlantılı Taşımacılık
10.1.4.7. Demiryolu, Karayolu ve Denizyolu Varışları
10.1.5. Kargo ve Posta
10.1.5.1. Belge İşlem Hizmetleri
10.1.5.2. Gümrük Kontrolü
10.1.5.3. Düzensizliklerde Yapılacak İşlemler
10.1.5.4. Muhtelif
10.1.5.5. İhraç Kargo
10.1.5.6. İthal Kargo
10.1.5.7. Transfer/Aktarma Kargo
10.1.5.8. Postane Postası
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10.1.6. Ramp Hizmeti
10.1.6.1. Yer Göstericilik (Marshalling)
10.1.6.2. Park Etme
10.1.6.3. Ramp İle Pilot Yerel Arasında Haberleşme
10.1.6.4. Yükleme/Boşaltma Ve İndirme/Bindirme
10.1.6.5. Motor Çalıştırma
10.1.6.6. Güvenlik Önlemleri
10.1.6.7. Havaaracının Yer Değiştirmesi
10.1.7. Hava Aracı Temizliği
10.1.7.1. Dış Temizlik
10.1.7.2. İç Temizlik
10.1.7.3.Tuvalet Servisi
10.1.7.4. Su Servisi
10.1.7.5. Soğutma ve Isıtma
10.1.7.6. Taşıyıcının Talimatları Doğrultusunda, Buz Çözücü (De-İcing) / Buzlanma Önleyici
(Anti-İcing) Ve Kar/Buz Temizleme
10.1.7.7. Kabin Tefrişatı Ve Uçuş Esnası Ağırlama Materyalleri
10.1.7.8. Kabin Materyallerinin Depolanması
10.1.8. Yakıt ve Yağ
10.1.8.1. Yakıt İkmali Ve/Veya Yakıt Boşaltması
10.1.8.2. Yağ Ve Diğer Sivilarin (Yakitin) İkmali
10.1.9. Uçak Hat Bakım
10.1.9.1. Olağan Hizmetler
10.1.9.2. Olağandışı Hizmetler
10.1.9.3. Malzeme İşlemleri
10.1.9.4. Park Ve Hangar Sahası
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10.1.10. Uçuş Operasyonu ve Murettebat Yönetimi
10.1.10.1. Genel
10.1.10.2. Kalkış Meydanında Uçuş Hazırlığı
10.1.10.3. Kalkış Meydanının Dışındaki Bir Noktadan Kalkış Hazırlığı
10.1.10.4. Uçuş Esnasında Yardım
10.1.10.5. Uçuş Sonrası Faaliyetler
10.1.10.6. Uçuş Esnasında Yeniden Dispeç
10.1.10.7. Mürettebat Yönetimi
10.1.11. Kara Ulaşımı
10.1.11.1. Genel
10.1.11.2. Özel Taşıma
10.1.12. İkram Servisi
10.1.12.1. Bağlantı Ve Yönetim
10.1.12.2. Ramp İkram Hizmetleri
10.1.13. Gözetim ve Yönetim
10.1.13.1. Üçüncü Şahıslar Tarafından Sağlanan Gözetim Hizmetleri (Uçuş Öncesi, Uçuş
Anında Ve Uçuş Sonrası)
10.1.13.2.Yönetim Fonksiyonları
10.1.14. Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi
10.1.14.1. Yolcu İle İlgili İşlemler
10.1.14.2. Uçak İle İlgili İşlemler
10.1.14.3. Uçak Temizliğine Nezaret İşlemleri
10.1.14.4. Uçağa Alınacak İkram Ve Satış Malzemelerine Nezaret
10.1.14.5. Park Halindeki Uçağa Nezaret
10.1.14.6. Uçağa Alınacak Yolcu Beraberindeki Valiz, Çanta Vb. Gibi Eşyalarla İlgili
İşlemler
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10.1.14.7. Kargo İle İlgili İşlemler
10.2. Yetki ve Sorumluluklar
10.2.1. Yer Hizmetleri Kuruluşlarının Yetki ve Sorumlulukları
10.2.2. Yerli Hava Taşıyıcılarının Yetkileri
10.2.3. Yabancı Hava Taşıyıcıların Yetkileri
10.2.4. Diğer Yetki ve Sorumluluklar
10.3. Çalışma Ruhsatı
10.3.1. A Grubu Çalışma Ruhsatı
10.3.2. B Grubu Çalışma Ruhsatı
10.3.3. C Grubu Çalışma Ruhsatı
10.3.4. Çalışma Ruhsatı Hakkında Genel Bilgiler
10.3.5. Hizmet Sözleşmeleri
10.4. Aykırı Davranışlar ve Yaptırımları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Havalimanu Yer
Hizmetleri ve Hizmet
türleri

Yer Hizmetleri
Kuruluşlarının Yetki ve
Sorumlulukları

Çalışma Ruhsatı

Aykırı Davranışlar ve
Yaptırımları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Hizmet türlerinin tamamına
hakim olmak ve tanımlarını
ve ayrımlarını yapabilmek

Söz konusu ulusal yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.

Yer hizmetleri kuruluşlarının
yetki ve sorumluluklarını ve
diğer kuruluşların yetki ve
sorumluluklarını öğrenmek

Söz konusu ulusal yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.

Çalışma Ruhsatı çeşitlerini
ve ayrımlarını yapabilmek.

Söz konusu ulusal yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.

Yer Hizmetleri kuruluşların
ve diğer kuruluşların
yaptıkları aykırı davranışlar
ve yaptırımları hakkında
bilgi sahibi olmak

Söz konusu ulusal yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
• A grubu Ruhsat
• B grubu ruhsat
• C grubu Ruhsat
• Hizmet Sözleşmesi
• Yer hizmetleri
• DHMİ
• SHGM
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Giriş
Yer hizmetleri, havalimanlarında çok çeşitlilik gösteren ancak özünde havayolu şirketlerine
verilen hizmetlerdir. Bu yönüyle havalimanlarında bir çok farklı sektörü ilgiliendirne faaliyet
esasında hava taşımaıclığı ve havayolu sektörünün en iyi şekilde işlemesine hizmet ederler.
Bu hizmetler; temsil, yük kontrolü ve haberleşme, birim yükleme gereçlerinin kontrolü, yolcu
trafik, kargo ve posta, ramp, uçak temizlik, yakıt ve yağ, uçak hat bakım, uçuş operasyon,
ulaşım ikram ve servis, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi
hizmetleridir. Bu kapsamda havalimanlarından gümrük hizmetleri de sayılabilir; ancak bu
hizmetlerin kamu hukuku boyutu ve kamu kurumalrınca işletilmesi gerçeği göz ardı
edilmemelidir.
Bu bölümde, hava limanı yer hizmetleri ve türleri hakkında bilgi verdikten sonra yer
hizmetleri kuruluşlarının yetki ve sorumlulukları açıklayacağız. Yer hizmetlerinde
işletmelerin Çalışma ruhsatı hakkında bilgiler verip yer hizmetleri kuruluşlarının yaptığı
aykırı davranışlardan ve bu aykırı davranışları yaptıkları takdirde uygulanacak yaptırımlar
hakkında bilgi vereceğiz.
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10.1. Havalimanı Yer Hizmetleri ve Hizmet Türleri
Havalimanı yer hizmetleri, havalimanlarında havayolu şirketlerine verilen hizmetlerdir. Bu
hizmetler; temsil, yük kontrolü ve haberleşme, birim yükleme gereçlerinin kontrolü, yolcu
trafik, kargo ve posta, ramp, uçak temizlik, yakıt ve yağ, uçak hat bakım, uçuş operasyon,
ulaşım, ikram ve servis, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi
hizmetleridir.

10.1.1. Temsil
Havalimanı Yer hizmetleri işletmelerin verdiği “Temsil” hizmeti aşağıdaki hizmetlerdir;
a)
Talep edilmesi halinde, taşıyıcının faaliyetlerini kolaylaştırmak için teminat veya
kefalet temin etmek.
b)
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havaalanı işletmecileri ve yerel makamlarla irtibat
kurmak.
c)
Yer Hizmet Kuruluşunun, taşıyıcının yer hizmet acentesi olarak faaliyette
bulunduğunu belirtmek.
d)

Taşıyıcı hava aracının hareketleri konusunda tüm ilgili taraflara bilgi vermek.

e)
Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi; aşağıdaki maddelerle sınırlı kalmamak üzere,
ödemeleri gerçekleştirmek;
• Havaalanı, gümrük, polis ve diğer verilen hizmetlerle ilgili ücretler.
• Teminat ve kefalet masrafları.
• Günlük masraflar, yerleşme, ulaşım v.b.
f)

Taşıyıcı temsilcisi (leri)’ ne büro temin etmek.

g)
Gözetim ve yönetim çalışma ruhsatı aldığı havaalanı için hava taşıyıcısı adına uçuş
izni (permi) ve slot ile ilgili işlemleri yürütmek.
h)
Gerekli tüm izin ve lisansların uygulanmasını, görüşülmesini ve yapılacak her bir
dönemsel/ operasyonel değişiklik öncesinde temin edilmesini sağlamak üzere
Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü havaalanı işletmecileri ve ilgili yerel makam ile irtibata geçmek.

10.1.2. Yük Kontrolü ve Haberleşme
Yük kontrolü hizmetleri aşağıdaki hizmetleri kapsar;
a)
Hava aracı ve ilgili havaalanı binaları arasında uçuş evraklarını taşımak ve dağıtımını
sağlamak.
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b)
Yükleme talimatlarını, yükleme formlarını, balans kartlarını, kaptan pilota verilen yük
bilgilerini ve manifestoları gibi ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere belgeleri, yerel ve
uluslararası kurallar veya taşıyıcının makul istekleri doğrultusunda;
• Hazırlamak
• İmzalamak,
• Dağıtımını yapmak,
• İşlemini yapmak,
• Dosyalamak.
c)

Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi; istatistikleri, cevapları ve raporları:

• Toplamak,
• Göndermek.
Haberleşme hizmetleri aşağıdaki hizmetleri kapsar;
a)
Taşıyıcının çıkış kodunu kullanarak veya çift imza yöntemiyle yer hizmet kuruluşunun
gördüğü hizmetlerle ilgili tüm mesajları;
• Derlemek,
• Göndermek ve almak,
b)
Taşıyıcı temsilcisine bu tip mesajların içeriği konusunda bilgi vermek. Mesajların
gönderim ücretleri taşıyıcıya yansıtılabilinir.
c)
Yukarıda belirtilen tüm mesajları her uçuş için doksan gün korunacak şekilde bir
mesaj dosyası tutmak.
d)

Yer istasyonu ile taşıyıcının havaaracı arasında uygun muhabere vasıtalarını;

• Sağlamak
• İşletmek.

10.1.2.1. Kalkış Kontrol Sistemi (DCS)
Yer hizmetleri kuruluşlarının kalkış kontrol sistemi ile ilgili vereceği hizmetler aşağıdaki
gibidir;
a)
Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi, yer hizmet şirketinin, taşıyıcının Kalkış Kontrol
Sistemine (DCS) erişmek için ekipman;
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• Sağlamak
• İşletmek
b)
Taşıyıcının, aşağıda gösterilen, (DCS) Kalkış kontrol sistemindeki imkânlarına
erişmek,
• Eğitim programı
• Yolcu ve bagaj kabul işlemi
• Biniş (Boarding) kontrolü
• Yolcu bagaj risk elemesi
• Kayıp bagaj araştırması
• Yük kontrolü
• Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi diğer hizmet imkanları.

10.1.3. Birim Yükleme Gereçlerinin (ULD) Kontrolü
Yer hizmetleri kuruluşlarının birim yükleme gereçlerinin kontrolü için vereceği hizmetler
aşağıdaki gibidir;

10.1.3.1. Hizmet
Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi, birim yükleme gereçlerinin depolanması için uygun depo
yeri;
• Sağlamak veya
• Düzenlemek.
Taşıyıcının ihtiyaçlarına uygun hizmet tekniklerini ve doğru depolama yöntemini uygulamak.
Yer hizmet kuruluşunun emanetindeki taşıyıcıya ait birim yükleme gereçlerinin çalınması,
hasar görmesi veya izinsiz kullanımını önlemek için uygun önlemler almak. Kayıp veya hasar
görenler için taşıyıcıya derhal haber vermek.

10.1.3.2. Yönetim
ULD stokunun envanterini yapmak ve bu stok kaydını tutmak,
UCM talimatlarına göre, ULD Kontrol Mesajlarını (UCM) derlemek ve dağıtımını yapmak.
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Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi, Stok Kontrol Mesajlarını (SCM) derlemek ve dağıtımını
yapmak.
Tüm ULD transferleri için, ULD Değişim Kontrol Tutanağı (LUC) hazırlamak, teslim alan
taşıyıcı(lar)’a veya kabul görmüş üçüncü şahıslara imzalatmak ve nüshalarını taşıyıcının
talimatları doğrultusunda dağıtımını yapmak.
Kayıp, bulunmuş ve hasar görmüş ULD olaylarıyla ilgilenmek ve bu tip aksaklıkları
taşıyıcıya haber vermek.

10.1.4. Yolcu ve Bagaj Trafik
10.1.4.1. Genel
Yer hizmetleri kuruluşlarının yolcu ve bagaj trafiğiyle ilgili verdiği genel olarak hizmetler
aşağıdaki gibidir;
Taşıyıcının uçağı ve kara taşıt araçlarının kalkış ve/veya varış saatinden yolcuları ve/veya
hakkı bilgi sahibi etmek.
Gelen geceleyecek, aktarmalı ve transit yolcularla bunların bagajları için gerekli hazırlıkları
yapmak ve havaalanında mevcut hizmetlerden yolcuları haberdar etmek.
• Refakatsiz çocuklar
• Sakat yolcular
• Önemli kişiler (VIP)
• Vizesiz transit yolcular (TWOVs)
• Sınırdışı edilenler
• Diğerleri, belirtildiği gibi
Şayet varsa, özel ekipman, özel tesis ve özel eğitilmiş personel ile yukarıda belirtilenlere
yardımcı olmak için, taşıyıcı tarafından istendiğinde
• Sağlamak veya
• Düzenlemek
Ek ücretler taşıyıcıya tahakkuk ettirilebilir.
Uçuşların kesintiye uğramış, gecikmiş veya iptal edilmiş olması halinde yolculara taşıyıcının
talimatları döğrultusunda ilgilenmek, sahip çıkmak. Taşıyıcının talimatı olmadığı durumlarda,
yer hizmet şirketi kendi yöntemlerine göre bu tip konularla ilgilenir.
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Şayet uygulanabilirse, talep üzerine bagajların gümrüklü sahadaki gümrük deposunda
muhafazasını sağlamak (ücret yolcudan alınır).
Taşıyıcının müşterileri tarafından vaki olacak şikâyetleri ve tazminat taleplerini taşıyıcıya
duyurmak. Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi, bu tip talepleri işleme koymak.
Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi, kayıp, bulunmuş ve hasarlı eşyalarla ilgili işlemleri
yapmak.
Yolcu ve bagaj işlemlerinde görülen aksaklıkları taşıyıcıya rapor etmek.
Annex (ler) B de belirtilmişse,
• Yolcu ve bagaj kabul işlem (check-in) yeri (leri)
• Diğer amaçlar için, hizmet bankosu (ları) / sırası (ları)
• Özel oturma salonu tesisleri
• Sağlamak veya
• Düzenlemek
Bagaj ve yüklerin taşınması için personel ve/veya imkân
• Sağlamakveya
• Düzenlemek

10.1.4.2. Kalkış
Yer hizmetleri kuruluşlarının kalkış ile sağlayacağı hizmetler aşağıdaki gibidir;
Biletlerin ibraz edildikleri uçuş(lar) için geçerli olup, olmadığını, (Bu kontrol bilet ücretini
kapsamaz)İstendiği takdirde, Mesleki bilet servisi veri tabanından karalistede olup,
olmadığını, (Karalistede yer alan dokümanlar kabul görmeyip karşılıklı anlaşmaya varıldığı
gibi derhal taşıyıcıya rapor edilmelidir.)kontrol etmek ve sağlamak;
Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi, yer hizmeti şirketine sorumluluk yüklemeksizin, uçuşla
(larla) ilgili olarak seyahat belgelerini (pasaport, vize, aşı belgesi ve diğer vesikaları) kontrol
etmek.
Teslim alınan (checked) veya yolcu beraberi bırakılan (unchecked) bagajları etiketlemek ve
tartmak ve/veya ölçmek (hangisi uygulanabiliyorsa)
Teslim alınmış (checked) bagajları yolcu ve bagaj kabul işlem (check-in) yerinden bagaj
tasnif sahasına taşınmasını sağlamak.
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Özel hizmet gerektiren bagajlar için tahakkuk eden ilave ücretler taşıyıcıya yansıtılabilinir.
1.

İlk uçuşla ilgili

2.

Takip eden uçuşla (larla) ilgili

• Tartılmış bagaj ağırlıklarını yolcunun biletine işlemek, ilgili uçuş kuponunu (larını)
koparmak.
• Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi, biletsiz yolcuların bagaj ağırlıklarını işlemek.
Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi, fazla bagaj (excess baggage) bileti düzenlemek, fazla
bagaj ücretlerini toplamak ve ilgili fazla bagaj kuponlarını koparmak.
Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi, uygulaması olan yerlerde, meydan hizmeti ve/veya diğer
hizmet (lerin) ücretlerini giden yolculardan tahsil etmek ve yetkili makamlara ödemek.
1.

İlk uçuşla ilgili

2.

Takip eden uçuşla (larla) ilgili olarak

• Taşıyıcının kotluk tahsisi veya seçimi sistemini uygulamak
• Havaaracına biniş kartını (boarding pass) basmak
Yolcuları kontrol noktalarından geçirerek havaaracına yönlendirmek
Havaaracına bindikten sonra yolcuları saymak. (Sayımdan elde edilen rakamlar havaaracının
dokümanları ile karşılaştırılacaktır.)
Taşıyıcı ile anlaşmaya varıldığı gibi, kabul edilmeyen yolcu tazminatı (Denied Boarding
Compensation) vakalarını yürütmek.
Sahipsiz bagajların kabul edilmesi ve işleme konulması için kolaylıklar (tesisler) sağlamak.
Karşılıklı anlaşmaya göre otomatik yolcu ve bagaj işlemleri gereç (ler) ini;
• Sağlamak
• Kullanmak
• Bakımını sağlamak

10.1.4.3. Varış
Yer hizmetleri kuruluşlarının varışta vereceği hizmetler aşağıdaki gibidir;
Gelen yolcuları kontrol noktalarından geçirerek terminal çıkışına yönlendirmek,

231

Mahalli usuller gereğince bagajları teslim etmek.

10.1.4.4. Bagaj İşlemleri
Yer hizmetleri kuruluşlarının bagaj işlemleri ile vereceği hizmetler aşağıdaki gibidir;
1.

Bagajlarla, bagaj ayırım sahasında, ilgilenmek

2.

Taşıyıcının talimatları doğrultusunda, uçuşlara dağıtılmak üzere

a)

Yığma bagajı, (Bulk baggage)

b)

Birim yükleme gereçlerini, (ULDs)

• Hazırlamak
• Yüklenmiş birim yükleme gereçlerinin ağırlıklarını saptamak.
c)

Araçlardan yığma bagajı boşaltmak,

d)
Birim yükleme gereçlerini (ULDs) boşaltmak ve/veya içindekilerini guruplar halinde
tasnif etmek,
• Gelen bagajları transfer bağlantıları için kabul etmek,
e)

Transfer bagajları tasnif etmek,

f)
Transfer bagajları göndermeden önce üzerinde anlaşmaya varıldığı bir süre için
depolamak.
g)
Teslim edilecek transfer bagajın teslim alacak taşıyıcının bagaj ayırma bölgesine
naklini,
• Sağlamak veya
• Düzenlemek
h)

Anlaşmaya varıldığı gibi mürettebat bagajı ile ilgili işlemleri yapmak

10.1.4.5. Havaalanı Dışı Bağlantılı Hizmetler
Yer hizmetleri kuruluşlrının havaalanı dışı bağlantılı olarak vereceği hizmetler aşağıdaki
gibidir;
1.

Varış ve kalkış saatlerini yolcuya/halka bildirmek

2.

Giden yolcuları ve bagajları kabul etmek

3.

Giden yolcuları, havaalanına giden ulaşım aracına yönlendirmek
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4.

Havaalanından yolcuları getiren araçtaki yolcuları karşılamak

5.

Yerel yöntemlere uygun olarak bagajları yolculara teslim etmek

10.1.4.6. Diğer Nakliye Araçlarıyla Bağlantılı Taşımacılık
Yer hizmetleri kuruluşlarının diğer nakliye araçlarıyla bağlantılı taşımacılığı ile ilgili
hizmetleri aşağıdaki gibidir;
Demiryolu, Karayolu ve Denizyolu kalkışları
Taşıyıcıdan gidiş yolcularını ve bagajlarını karşılayıp kabul etmek,
Şayet uygulanabiliyorsa, geçiçi bir süre için, “havaaracı” ve “uçuş(lar)” terimlerini
“Demiryolu, Karayolu, Denizyolu ulaşımı” (hangisi geçerliyse) olarak, “Havaalanı” terimini
“Demiryolu terminali, Karayolu terminali ve Deniz yolu terminali” (hangisi geçerliyse) olarak
değiştirerek yolcu ve bagaj hizmetlerini yapmak,
Giden yolcuları bağlantılı ulaşım aracına yöneltmek,
Şayet uygulanabiliyorsa, bagajı, aktarma yapılan, demiryolu, karayolu veya denizyolu aracına
yüklemek.

10.1.4.7. Demiryolu, Karayolu ve Denizyolu Varışları
Yer hizmetleri kuruluşlarının demiryolu, karayolu ve denizyolu varışları ile ilgili verdiği
hizmetler aşağıdaki gibidir;
Demiryolu, karayolu veya denizyolu aracıyle gelen yolcuları karşılayıp, kabul etmek,
Şayet uygulanabiliyorsa, geçiçi bir süre için, “Havaaracı” ve “uçuş(lar)” terimlerini
“Demiryolu, Karayolu, Denizyolu ulaşımı” (hangisi geçerliyse) olarak, “Havaalanı” terimini
“Demiryolu terminali, Karayolu terminali ve Deniz yolu terminali” (hangisi geçerliyse) olarak
değiştirerek yolcu ve bagaj hizmetlerini yapmak,
Gelen yolcuları kontrol noktalarından geçirerek taşıyıcının kalkış hizmetleri bölümüne
yönlendirmek,
Şayet uygulanabiliyorsa, bagajı bağlantılı Demiryolu, Karayolu ve Denizyolu aracından
boşaltmak ve taşıyıcının havalimanı hizmetlerine transfer etmek,

10.1.5. Kargo ve Posta
Yer hizmetleri kuruluşlrının kargo ve postayla ilgili vereceği hizmetler aşağıdaki gibidir;
Kargo hizmetleri – Genel Ekipman ve tesisler
Karşılıklı anlaşmaya göre,
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a)

Genel kargo

b)

Özelliği olan sevkiyatlar

c)

Özel nitelikli ürünlerin kargoları

d)

Karşılıklı anlaşmaya göre belli bir zaman için kargonun depolanması

e)

Çalınmaya veya hasara karşı uygun önlemler almaktır.

Uygun depo ve hizmet kolaylıkları sağlamak ve düzenlemektir.
Karşılıklı anlaşmaya göre,
a)

Genel kargo

b)

Özelliği olan sevkiyatlar

c)
Özel nitelikli ürünlerin kargolarıiçin, uygun hizmet verebilme ekipmanları sağlamak
ve düzenlemek
Karşılıklı anlaşmaya göre,
d)

Genel kargo

e)

Özelliği olan sevkiyatlar

f)

Özel nitelikli ürünlerin kargoları için uygun hizmet sağlamak ve düzenlemektir.

10.1.5.1. Belge İşlem Hizmetleri
Yer hizmetleri kuruluşlarının belge işlem hizmetleri aşağıdaki gibidir;
a)

Kargo teslim alındığında makbuz kesmek ve almak,

b)
Karşılıklı anlaşmaya göre, taşıyıcının gerekli kıldığı tüm veya herhangibir mesajları
kabul etmek, işlemini yapmak veya göndermek.

10.1.5.2. Gümrük Kontrolü
Gerektirdiği takdirde yer hizmetleri kuruluşlarının gümrük kontrolü alanında vereceği
hizmetler aşağıdaki gibidir;
Gerekmesi halinde, kargonun gümrük kontrolünü sağlamak ve yerel yönetmeliklerle olan
uyumsuzluklarını gidermek.
Gerekmesi halinde, fiziki denetimi için kargoyu gümrüğe göstermek
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10.1.5.3. Düzensizliklerde Yapılacak İşlemler
Meydana gelebilecek olası bir düzensizlik durumunda yer hizmetleri kuruluşlarının vereceği
hizmetler aşağıdaki gibidir;
Tehlikeli maddeler ve diğer özel kargo sevkiyatlarındaki düzensizlikler, hasar veya yanlış
muameleler konusunda taşıyıcının ve/veya yerel yetkililerin talimatlarına uygun olarak acil
tedbirler almak.
Kargo hizmetlerinde görülen herhangi bir düzensizliği taşıyıcığa rapor etmek,
Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi, kayıp, bulunmuş ve hasarlı kargonun işlemini yapmak
Taşıyıcıyı, şikayet ve tazminat taleplerinden bu konuda acıklayıcı bilgi vererek, haberdar
etmek.
Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi, bu tip talepleri işleme koymak.

10.1.5.4. Muhtelif
Yer hizmetleri kuruluşlarının vereceği muhtelif hizmetler aşağıdaki gibidir;
Yer hizmet kuruluşunun emanetinde bulunan, taşıyıcının paletleri, konteynerleri, ağları,
bağlantı kayışları, bağlantı halkaları ve diğer malzemesinin izinsiz kullanımı, çalınmasını
veya zarara uğramasını önlemek için gereken önlemleri almak. Bu malzemelerden herhangi
birinin kaybı veya hasara uğraması durumunda taşıyıcıyı derhal haberdar etmek.
Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi,
• Diplomatik kargo
• Diplomatik posta
• Şirket postası ile ilgilenmektir.

10.1.5.5. İhraç Kargo
Yer hizmetleri kuruluşlarının ihraç kargo için vereceği hizmetler aşağıdaki gibidir;
Fiziksel işlemler
1.

Uygulandığı yerlerde, barkodlu kargo etiketlerini basarak hazırlamak ve yapıştırmak

2.

sevk edilecekleri “taşınmaya hazır” hale getirmek

a)

sevk edileceklerin volüm ve ağırlıklarını kontrol etmek
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b)
Özel kargonun taşıma kuralları, özellikle IATA tehlikeli maddeler kuralları (DGR),
IATA canlı hayvan kuralları (LAR) ve diğer kurallara sadık kalmak,
3.
Şartlarının uygulandıklarından emin olarak, Taşıyıcının talimatları doğrultusunda
kargoyu kabul etmek.
4.

Taşıyıcının uçuşlarına sevk edilmek üzere kargoyu düzenli bir şekilde toparlamak

5.

Uçuşlara sevk edilmek üzere,

a)

yığma yükü

b)

Birim Yükleme Gereçlerini (ULDs) hazırlamak.

6.

Yükleme kontrol ünitesine, hareketsiz yükün (deadload) ağırlıklarını sağlamak için,

a)

yığma yükün

b)

İçi doldurulmuş Birim Yükleme Gereçlerinin (ULDs) ağırlıklarını tespit etmek.
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Doküman işlemleri
1.
Sevkiyatın, taşıyıcının talimatları doğrultusunda taşınacağına emin olmak için, tüm
belgeleri kontrol etmek
2.

Taşıyıcının uçuşu ile ilgili kapasite/rezervasyon bilgilerini almak

a)
Konşimento takımlarını nüshalara ayırmak, karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi
konşimento ve manifesto kopyalarını göndermek
b)

Kargo manifestosu hazırlamak

c)

Gerektiği gibi, yükleme kontrol ünitesine özel yük bildirimini sağlamak

d)
Uygulandığı yerlerde, kargoyu gönderene uçuş ayrıntıları onaylanmış konşimento
kopyasını vermek
Gümrük Kontrolü
1.

Gümrükten ihraç müsaadesini temin etmek

2.
Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi, gümrük evraklarını örneğin araç sınır geçiş
evraklarını hazırlamak

10.1.5.6. İthal Kargo
Yer hizmetleri kuruluşlarının ithal kargo üzerinde yapacağı hizmetler aşağıdaki gibidir;
Fiziksel işlemler
1.

Uygulanabildiği yerlerde, yığma yükü taşıtlardan boşaltmak

2.

Birim yükleme gereçlerini (ULDs) belli bir bölümünü ve/veya hepsini boşaltmak

3.

Gelen kargoyu manifesto ve konşimentolarla karşılaştırarak kontrol etmek

4.
Talep edildiğinde, Gümrük veya diğer resmi kuruluşların serbest bırakmasından sonra
kargoyu, alıcısına veya temsilcisine teslim etmek
Doküman işlemleri
1.
Geçerli talimatlara uygun olarak, gelen sevkiyat hakkında alıcısına veya temsilcisine
haber vermek
2.
Kargo belgelerini, alıcısına veya temsilcisine teslim edilmek üzere hazır duruma
getirmek
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3.
Konşimentoda gösterildiği şekilde, ücretin varışta tahsilatını “Charges Collect”
sağlayacak kolaylıkları ve karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi, alıcı veya temsilcisinin
borcunun temditini
• Sağlamakveya
• Düzenlemek
Aksaklıklarla ilgili işlemler
Alıcının malın kabulünü veya ödemeyi reddetmesi halinde geçerli talimatlara göre girişimde
bulunmak.

10.1.5.7. Transfer/Aktarma Kargo
Yer hizmetleri kuruluşlarının transfer/aktarma kargo ile ilgili vereceği hizmetler aşağıdaki
gibidir;
1.

Transfer/aktarma kargoyu belirlemek

2.
Kargonun diğer bir taşıyıcı tarafından taşınmasını sağlayacak aktarma manifestolarını
hazırlamak
3.
Aktarma manifesto konusu olan kargoyu alacak olan taşıyıcının varış havaalanında
veya yakın çevresindeki deposuna taşımayı,
• Sağlamakveya
• Düzenlemek
4.

Daha ileri bir noktaya taşınmak üzere,

• Tranfer kargoyu
• Aktarma kargoyu kabul etmek ve hazırlamaktır.

10.1.5.8. Postane Postası
Yer hizmetleri kuruluşlarının postahane postaları ile ilgili vereceği hizmetler aşağıdaki
gibidir;
Fiziksel işlemler
1.

Gerekli ekipman, depolama ve hizmet kolaylıklarını,

• Sağlamakveya
• Düzenlemek
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2.
Gelen postayı postahane posta belgeleriyle karşılaştırarak kontrol etmek, Gerektiğinde
yerine yeni belge yazmak.
3.
Postahane posta belgeleriyle birlikte postayı, postahane yetkililerine, teslim edildi
makbuzu karşılığı teslim etmek.
4.
Giden postayı, postahane posta alındı belgelerine göre kontrol etmek, teslim alındı
makbuzu karşılığı teslim almak.
5.
Aktarma postayı beraberindeki posta belgeleriyle karşılaştırarak kontrol etmek,
gerektiğinde yerine yeni belge yazmak.
Belge işlemleri
Gelen/giden posta belgelerini dağıtmak.
Aksaklıklarla ilgili işlemler
1.
Kayıp, bulunmuş ve hasarlı posta sorunlarıyle ilgili işlemleri yapmak ve tüm
aksaklıkları taşıyıcı ve posta yetkililerine yerel uygulamalara uygun olarak rapor etmek.
2.
Karşılıklı olarak anlaşmaya varılan bir süre için, aksaklıklarıda kapsayan tüm posta
sorunlarıyle ilgili dosya tutmak.

10.1.6. Ramp Hizmeti
Yer hizmetleri kuruluşlarının verdiği ramp hizmetleri aşağıda başlıklar halinde verilmiştir.
Bunlar;
i. Yer göstericilik
ii. Park etme
iii. Ramp ile pilot arasında haberleşme
iv. Yükleme/Boşaltma ve İndirme/Bindirme
v. Motor Çalıştırma
vi. Güvenlik Önlemleri
vii. Hava aracının Yer Değiştirmesi

10.1.6.1. Yer Göstericilik (Marshalling)
Varışta ve/veya kalkışta yer göstericilik (marshalling)
• Sağlamakveya
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• düzenlemek

10.1.6.2. Park Etme
1.

Takozları,

(a)

Sağlamak,

(b)

Yerleştirmek ve/veya kaldırmak,

• İniş takımı kilitlerini
• Motor emniyet kılıflarını
• Pitot kılıflarını
• Satıh kontrol kılıflarını
• Kuyruk dikmelerini ve/veya uçak güvenlik kordonunu
Yerleştirmek ve/veya çıkarmak
2.

Gerekli elektrik enerjisini temin etmek için uygun yer güç kaynağını (GPU)

• Sağlamak
• Takmak veya çıkarmak
• Çalıştırmak

10.1.6.3. Ramp İle Pilot Yerel Arasında Haberleşme
1.

Kulaklıkları temin etmek.

• Çekme (Tow-in) ve/veya İtme (Push-back) esnasında
• Motor çalıştırma esnasında
• Diğer amaçlar için
Ramp ile Pilot mahali arasında haberleşmeyi yürütmek.

10.1.6.4. Yükleme/Boşaltma Ve İndirme/Bindirme
1.

Karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığı bir süre için,

a)

Uygun yolcu merdivenleri
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b)

Uygun yükleme köprülerini ( körüklü tüneller)

c)

Mürettebat merdivenini

• Sağlamak
• Yerleştirmek ve geri çekmek
2.

Havaaracı ile havaalanı terminalleri arasında

• Yolcu
• Mürettebat
Naklini sağlamak.
3.

Yükleme ve/veya boşaltma için uygun ekipmanı,

• Sağlamak
• İşletmek
4.
Gerektiği gibi havaalanında mutabık kalınan noktalar arasında yükün nakli için uygun
ekipmanı,
a)
b)

Sağlamak
İşletmek

5.

Karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığı gibi ekipmanı hazır bulundurmak.

6.

Yükü toplamak/teslim etmek/kabul etmek

a)

Yükü havaaracından boşaltmak, bağlama malzemelerini taşıyıcıya iade etmek

b)
Taşıyıcının talimatları ve yöntemlerine uygun olarak, yükü havaaracına yüklemek,
istif etmek ve emniyete almak (Bağlama malzemelerinin maaliyeti taşıyıcıya yansıtılabilir.)
c)

Havaaracı iç yükleme sistemini taşıyıcının talimatlarına uygun olarak çalıştırmak.

7.
Bozulabilir maddeler, canlı hayvan, değerli maddeler, haber filmleri, tehlikeli
maddeler ve diğer özellik arzeden yüklemeleri, taşıyıcının talimatına uygun olarak yüklemek,
düzenlemek ve emniyete almak
8.

Taşıyıcının talimatları doğrultusunda yükü havaaracı içerisinde dağıtmak

a)

Ambar kapaklarını açmak ve emniyete almak

b)

Yükleme tamamlandığında ambar kapaklarını emniyete almak ve kilitlemek.
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9.

Safra torbalarını taşıyıcının talimatına uygun olarak safra ile doldurmak.

10.

Doldurulmuş safra torbalarını temin etmek

11.
Havaaracı ile havaalanı terminalleri arasındaki nakilde, yükleme/boşaltma esnasında,
değerli ve hassas kargolara özel itina göstermek ve korunmalarını sağlamak.

10.1.6.5. Motor Çalıştırma
1.

Motor çalıştırma için uygun üniteyi(leri)

a)

Sağlamak

b)

Yerleştirmek ve çıkarmak

c)

Işletmek

10.1.6.6. Güvenlik Önlemleri
1.

Uygun, yangınla mücadele ve diğer koruyucu ekipmanı

a)

sağlamak

b)

Yerleştirmek ve çıkarmak

c)

Işletmek

10.1.6.7. Havaaracının Yer Değiştirmesi
1.

Uygun çeki demiri ve/veya geri itme ekipmanını

a)

Sağlamak

b)

Takmak veya çıkarmak

(Aksini belirten bir anlaşma yoksa çeki demiri taşıyıcı tarafından temin edilir.)
• Taşıyıcının talimatları doğrultusunda havaaracını çekmek veya itmek.
• Taşıyıcının talimatları doğrultusunda diğer karşılıklı anlaşılmış noktalar arasında
havaaracını çekmek
• Çekme esnasında yetkili, pilot mahali frenleme teknisyeni temin etmek.

10.1.7. Hava Aracı Temizliği
Yer hizmetleri kuruluşları hava aracının temizlenmesi hizmetini de sunmaktadır. Bu hizmetler
aşağıdaki başlıklarda açıklanmıştır.
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1.

Dış Temizlik

2.

İç Temizlik

3.

Tuvalet Servisi

4.

Su Servisi

5.

Soğutma ve Isıtma

6.
Taşıyıcının Talimatları Doğrultusunda, Buz Çözücü (De/Icing) Buzlanma Önleyici
(Anti Icing) ve Kar/Buz Temizleme
7.

Kabin Tefrişatı ve Uçuş Esnası Ağırlama Materyalleri

8.

Kabin Materyallerinin Toplanması

10.1.7.1. Dış Temizlik
1.

Pilot mahali pencerelerinin temizliğini yapmak

2.

Kabin pencerelerinin temizliğini yapmak

3.

Havaaracının kendi merdivenlerinin makul bir miktarda temizlemek

4.

Motor kapakları ve iniş takımlarındaki fazla yağları silmek

5.

Kanatları, kontrol kollarını, motor kapaklarını ve iniş takımlarını temizlemek

10.1.7.2. İç Temizlik
1.
Taşıyıcının talimatları doğrultusunda pilot mahalini temizlemek ve tertiplemek ve
şayet belirtilmişse yetkili bir kişinin nezaretinde;
a)

Küllükleri boşaltmak

b)

Çöpleri atmak

c)

Raflardan ve koltuk arkalıklarındaki ceplerden çöpleri temizlemek

d)

Mürettebat masalarını silmek

e)

Koltukları temizleyip tertiplemek

f)

Zemini paspaslamak

g)

Talep edildiği gibi ön camları içeriden silmek

2.

Taşıyıcının talimatları doğrultusunda,
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a)

Mürettebat kompartımanlarının (pilot mahali hariç)

b)

Hollerin

c)

Barların,mutfakların,kilerlerin

d)

Yolcu kabininin

e)

Tuvaletlerin

f)

Vestiyerlerin

g)

Havaaracı kapı giriş boşluklarının

Uygun bir şekilde;
• Küllüklerini boşaltmak
• Çöplerini atmak
• Koltuk arkalıklarındaki ceplerdeki ve üst raflardaki çöpleri temizlemek
• Masalarını silmek
• Koltukları ve yolcu hizmet ünitelerini temizleyip toparlamak
• Yerlerini temizlemek (halılar ve etrafı)
• Mutfak bölümlerini ve dolapların yüzeylerini (çalışma sahasını ve lavabosunu) ve tuvaletleri
(lavaboyu, aynayı, klozeti ve çevrelerini) silmek
• Kusmuk, etrafa dökülmüş yiyecek içeçek artıklarını, ve rahatsız edici lekelerin neden
oldukları kirlenmeyi, temizlemek
• Telefonları, faxları, likit kristal ekranları ve diğer ekipmanları temizlemek
şekilde;

Uygun bir

• Tüm çöp kutularını,
o

boşaltmak

o

temizlemek

o

kiler ve mutfaktaki sabit bölümleri temizlemek toparlamak

• Döşeme ve döşeme kaplamasını iyice temizlemek
• Kabin mobilya ve aksesuarlarını temizlemek
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• Kabin pencerelerini temizlemek
o

Kargo ambarlarını

o

Kargo kabinlerini

o

Birim Yükleme Gereçlerini (ULDs) temizlemek

• Battaniyeleri katlamak ve düzenli bir şekilde raflara dizmek
• Ranzaları düzeltmek
• Taşıyıcı tarafından temin edilen örtüler ile
o

Koltuk başlıklarını

o

Yastık kılıflarını değiştirmek

3.

Taşıyıcı tarafından temin edilen malzemelerin;

a)

Kabinde

b)

Tuvaletlerde dağıtımını yapmak

4.
Havaaracını dezenfekte etmek ve/veya koku giderici kullanmak (malzemeler taşıyıcı
tarafından temin edilebilir.)
5.
Yerel yönetmeliklere ve/veya taşıyıcının talimatları doğrultusunda gelen uçuştan
çıkan, yemek artıklarını ve diğer malzemelerin artıklarını
a)

Çıkartamak

b)

İmha etmek

6.

Kabin battaniyelerinin ve örtülerinin temizleme ve/veya yıkanmasını;

a)

Sağlamak

b)

Düzenlemek

10.1.7.3.Tuvalet Servisi
1.

Sağlamak,

2.

Tuvalet hizmeti aracını yanaştırmak ve çekmek

a)
Taşıyıcının talimatları doğrultusunda, tuvalet atığını boşaltmak, temizlemek ve tuvalet
rezervuarını tekrar doldurmak
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10.1.7.4. Su Servisi
1.

Su aracını,

a)

Sağlamak

b)

Yanaştırmak ve çekmek

c)

Su tanklarını taşıyıcının talebini karşılayacak standartta içme suyu ile doldurma

2.

Yerel yönetmeliklere ve taşıyıcının talimatları doğrultusunda su tanklarını boşaltmak

10.1.7.5. Soğutma ve Isıtma
1.

Soğutma cihazını,

a)

Sağlamak

b)

Yanaştırmak ve çıkartmak

c)

Çalıştırmak

2.

Isıtma cihazını,

a)

Sağlamak

b)

Yanaştırmak ve çıkartmak

c)

Çalıştırmak

10.1.7.6. Taşıyıcının Talimatları Doğrultusunda, Buz Çözücü (De-İcing) /
Buzlanma Önleyici (Anti-İcing) Ve Kar/Buz Temizleme
1.

Buz çözücü (de-icing) sıvısı kullanmadan havaaracı kar temizliği

a)

Buzlanma önleyici (anti-icing) aracını

b)

Buz çözücü (de-icing) aracını

• Sağlamak
• Yanaştırmak ve çıkartmak
• Çalıştırmak
2.

Taşıyıcının şartlarına uygun olan buz çözücü/buzlanma önleyici sıvılarını sağlamak

3.
Kırağı, buz ve kar’ın, buz çözücü sıvı kullanarak, havaaracının temizlenmesi.
Kullanmadan evvel sıvıların saflığı ve kirliliği kontrol edilmiş olması gerekir.
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4.

Havaaracına buzlanma önleyici sıvısının uygulanması

5.

Buz çözücü/Buzlanma önleyici temizliğinin yapılması sırasında işlemi denetlemek

6.
Buz çözücü/Buzlanma önleyici ile yapılan işlemden sonra son kontrolü yapmak ve
neticeyi mürettebata bildirmek

10.1.7.7. Kabin Tefrişatı Ve Uçuş Esnası Ağırlama Materyalleri
1.

Kabin gereçlerini, örneğin koltukları ve kabin bölmelerini yeniden düzenlemek için;

a)

Çıkartmak(sökmek)

b)

kurmak (monte etmek)

2.

Taşıyıcının talimatları doğrultusunda;

a)

Havayolu mecmualarını

b)

Gazeteleri/mecmuaları

c)

Yemek listesini

d)

Kulaklıkları

e)

Diğerlerini

Toplamak ve/veya dağıtımını yapmak

10.1.7.8. Kabin Materyallerinin Depolanması
1.
Anlaşmaya varıldığı gibi taşıyıcının kabin materyallerinin depolanması için uygun
depolama alanları sağlamak
2.

Periyodik envanter almak

3.

Stokların yenilenmesini

a)

Sağlamak veya

b)

düzenlemek

10.1.8. Yakıt ve Yağ
Yer hizmetleri kuruluşlarının yakıt ve yağ ile ilgili verdiği hizmetler aşağıdaki başlıklarda
açıklanmıştır. Bunlar;
1.

Yakıt İkmali ve/veya Yakıt Boşaltması
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2.

Yağ ve Diğer Sıvıların İkmali

10.1.8.1. Yakıt İkmali Ve/Veya Yakıt Boşaltması
1.

Yakıt temin eden firmalarla temasta bulunmak

a)
Taşıyıcının talimatları doğrultusunda, depolamadan evvel, yakıt teslimatını kirliliğe
karşı denetlemek, neticesini taşıyıcıya bildirmek.
b)
Yakıt tankerlerini ve/veya aygıtlarını yakıt kirliliğine karşı denetlemek, neticesini
taşıyıcıya bildirmek.
2.

Şayet geçerli ise;

a)

Yer hizmetleri şirketinin tesislerine,

b)

Taşıyıcı tarafından belirtilmiş depolama tesislerine,

• Yakıt depolaması yapılırken gözetip nezaret etmek
• Yakıt ikmali ve yakıt boşaltılmasına nezaret etmek.
• Havaaracını yakıt ikmaline/yakıt boşaltmasına hazırlamak.
• Havaaracının yakıt tanklarından suyu boşaltmak.
• İstenilen miktardaki yakıtı depodan çekmek
• Onaylanmış yakıt ikmal/yakıt boşaltma araçlarını
o

Sağlamak

o

Yanaştırmak, çıkartmak ve çalıştırmak.

3.
Taşıyıcı tarafından atanmış temsilcisinin talimatları doğrultusunda istenilen miktardaki
ürünü havaaracına(dan) ikmal etmek/boşaltmak.
4.

Verilen yakıt miktarını kontrol etmek doğrulamak.

5.
Taşıyıcını atanmış temsilcisine, doldurulup tamamlanmış yakıt sipariş fişini(lerini)
teslim etmek
6.
Tüm yakıt ikmal/yakıt boşaltma işlemlerinin kayıtlarını tutmak ve taşıyıcının
talimatları doğrultusunda kullanılan miktarların envanterini taşıyıcıya temin etmek

10.1.8.2. Yağ Ve Diğer Sivilarin (Yakitin) İkmali
1.

İkmal ve akaryakıt firmalarıyle temasta bulunmak
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2.

İkmal işlemlerini gözetmek

3.

Özel yakıt ikmal teçhizatını;

a)

Sağlamak

b)

Çalıştırmak.

10.1.9. Uçak Hat Bakım
Yer hizmetleri kuruluşları uçak hat bakım konusunda aşağıda belirtilen başlıklarda hizmetler
sunarlar. Bunlar;
1.

Olağan Hizmetler

2.

Olağandışı Hizmetler

3.

Malzeme İşlemleri

4.

Park ve Hangar Sahası

10.1.9.1. Olağan Hizmetler
1.
Taşıyıcının yürürlükteki talimatları doğrultusunda hat bakım kontrollerini (line
inspection) yapmak.
2.

Uçak seyir defterine hat bakım çalışmalarının yapıldığını kayıt etmek ve imzalamak.

3.

Hat bakım kontrolleri esnasında gözlemlenen kusurları uçak seyir defterine yazmak.

a)
Taşıyıcının talimatları doğrultusunda, havaaracının kalkışından hemen önce Uçuş
öncesi kontrolleri yapmak.
b)
Taşıyıcının talimatları doğrultusunda havaaracının kalkışından hemen önce buzlanma
kontrolü yapmak.
4.
Kontrol işleminin yapılması sırasında uçuş ekibine veya yer personeline yardımcı
olacak teknik bilgisi iyi olan personeli sağlamak.

10.1.9.2. Olağandışı Hizmetler
1.
Kontrol sırasında ortaya çıkan veya uçuş ekibinin uçak seyir defterine kayıt etmiş
olduğu arızaları, taşıyıcının talebi ölçüsünde gidermek.
2.

Yapılan işlemi uçak seyir defterine geçirmek ve imzalamak.

3.
Taşıyıcının talimatlarına uygun olarak, teknik aksaklıkları ve yapılan işlemleri
taşıyıcının teknik bakım üssüne bildirmek.
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4.

Taşıyıcının teknik manuellerini, el kitaplarını, kataloglarını, vb bulundurmak.

5.
Temin edilebildiği kadar teknik kolaylıklar, tamir takımları ve özel donanımları temin
etmek.
6.
Taşıyıcının talimatları doğrultusunda havaaracını kendi güç kaynaklarıyle hareket
ettirmek.

10.1.9.3. Malzeme İşlemleri
1.

Taşıyıcının yedek parçaları, güç kaynakları (motorları) ve/veya diğer ekipmanlarını,

a)

Gümrükten çekmek,

b)

Yönetmek

2.
Taşıyıcının yedek güç kaynağının ve/veya yedek parçalarının periyodik kontrollerini
sağlamak.
3.
Taşıyıcının yedek parçaları ve/veya özel donanımları için uygun depolama sahası
sağlamak.
4.

Taşıyıcının yedek güç kaynağı için uygun depolama sahası sağlamak.

10.1.9.4. Park Ve Hangar Sahası
1.

Uygun park sahasını;

a)

Sağlamak veya

b)

Düzenlemek

2.

Uygun hangar sahasını

a)

Sağlamak veya

b)

Düzenlemek

10.1.10. Uçuş Operasyonu ve Murettebat Yönetimi
10.1.10.1. Genel
Aşağıda belirtilen hizmetler yer hizmetleri kuruluşları tarafından uçuş operasyonu ve
murettebat yönetimi ile ilgili verilen genel hizmetlerdir.
1.
Daha sonra belirteceğimiz sorumluluk alanlarında taşıyıcının uçağına verilen işletme
hizmetlerini ve kolaylıklarını etkileyebilecek herhangi bir bilinen projeden taşıyıcıyı haberdar
etmek.
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2.
Taşıyıcı tarafından sağlanması gereken tüm manuel ve talimatları güncel halde
bulundurmak, öngörülen tüm formların mevcut olmalarını sağlamak.
3.
Uçuşla harekatıyle ilgili aksaklıklar olduğu taktirde, taşıyıcının talimatları tetkik
edildikten sonra, hava şartları, mevcut yer hizmetleri ve kolaylıkları, havaaracı servisi
olanakları ve tüm uçuş harekatı gereksinimlerini dikkate alarak kaptan pilota hareket tarzı
hakkında uygun olan öneride bulunmak.
4.
Her uçuşla ilgili olarak alınan veya gönderilen mesajları, taşıyıcı tarafından belirtilen
tüm evrakı toparla yarak bir “uçuş dosyası” tutmak ve bu dosyayı taşıyıcı tarafından verilen
talimata göre tasfiye etmek.

10.1.10.2. Kalkış Meydanında Uçuş Hazırlığı
Yer hizmetleri kuruluşlarını uçuş öncesi meydanda yapması gereken hizmetler aşağıdaki
gibidir;
1.

Her bir uçuş için meteorolojik belgelerini, hava seyrüsefer bilgilerini;

a)

ayarlamak

b)

Havaaracına teslim etmek.

2.
Uçuş koşullarını analiz etmek ve taşıyıcının talimatlarına ve sağladığı verilere uygun
olarak, uçuş hareket planını;
a)

Hazırlamak,

b)

İstemek,

c)

Imzalamak,

d)

Hazır bulundurmak.

3.

Hava Trafik Servisi (ATS) uçuş planını;

a)

Hazırlamak,

b)

İstemek,

c)

İmzalamak,

d)

Hava Trafik Servisine teslim etmek

4.

Uçuş ekibine yeterli brifingi vermek.

5.

Yakıt istek belgesini;
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a)

hazırlamak

b)

İmzalamak

6.
Taşıyıcı tarafından belirtildiği şekilde uçuş harekat formlarını dağıtmak ve gerekli olan
yerleri kaptan pilota imzalatmak.
7.

İlgili yer hizmetleri birimlerine gerekli ağırlık ve yakıt bilgilerini vermek

8.

Uygun ATS (Hava Trafik Hizmetleri) den, taşıyıcının slot zaman tahsisini;

a)

almak

b)

İzlemek

c)

Yönetmek.

10.1.10.3. Kalkış Meydanının Dışındaki Bir Noktadan Kalkış Hazırlığı
Uçakların planlanan kalkış meydanı dışındaki bir havalimanından kalkış yapacağı duumlarda
havalimanı yer hizmetleri işletmelerinin yapması gereken hizmetler vardır. Bu hizmetler
aşağıdaki gibidir;
1.

Meteorolojik koşulların belgelerini ve hava seyrüsefer bilgilerini düzenlemek.

2.
Uçuş şartlarının analiz etmek ve taşıyıcının talimatlarına ve sağladığı verilere uygun
olarak, uçuş hareket planını;
a)

Hazırlamak,

b)

İstemek,

c)

Imzalamak

3.

Taşıyıcının talimatları doğrultusunda ve de belirtildiği gibi;

a)

Harekat uçuş planını,

b)

ATS uçuş planını,

c)

Ekip brifingi bilgilerini,

4.

Kalkış havaalanındaki, taşıyıcıya veya temsilcisine göndermek.

10.1.10.4. Uçuş Esnasında Yardım
Yer hizmetleri kuruluşlarının uçuş sırasında yapacağı hizmetler vardır. Bu hizmetler aşağıdaki
gibidir;
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1.
Alınan uçuş hareket mesajları, uçuş planı mesajları ve durum raporlarına göre uçuşun
ilerleyişini takip etmek.
2.

Taşıyıcının yer hizmetleri temsilcisine uçuşun ilerleyişi hakkında bilgi vermek.

3.
Uçuş planına uygun olarak, uçuşların emin ve sağlıklı bir şekilde yönetimlerini
kolaylaştırmak için, talep edildiğinde ve/veya gerekli görüldüğü durumlarda uçuşa yardım
etmek.
4.

Uçuş hareketini VHF menzili içinde izlemek ve gerektiğinde yardım sağlamak.

5.
Uçuş esnasında bir aksaklık olduğunda taşıyıcının talimatlarına (yazılı veya sözlü)
uygun olarak derhal gerekli tedbiri almak.
6.
Gecikme, rota değiştirme, motor arızası vb gibi uçuşa ilişkin her türlü olayı taşıyıcı
tarafından belirtildiği şekilde kaydetmek ve haber vermek.
7.
Haberleşmenin kesilmesi, hava durumu, hava aracının güvenliği veya acil durumlar
nedenleriyle saha sınırında bu hizmetlerin kesilmesi arzu edilmiyorsa, komşu hava saha
kontrol merkezi sorumluluğu alabilecek duruma gelinceye kadar, uçuşu yeniden dispeç etmek
dahil, uçuş esnasında yardım sağlamak
8.
Benzer koşullar, sahasınırı geçilmeden önce bu hizmetlerin müteakkip sahaya devrini
gerektirebilir.
9.

VHF menzilinin dışında da gerektiğinde uçuşa yardımcı olmak.

10.1.10.5. Uçuş Sonrası Faaliyetler
Gelen Ekipten uçuş malumatlarını almak ve ister taşıyıcının olsun ister devlet otoriteler olsun
ilgili birimlere doldurulan formları veya raporları dağıtmak yer hizmetlerinin uçuş sonrası
faaliyetler ile ilgili hizmetleridir.

10.1.10.6. Uçuş Esnasında Yeniden Dispeç
Meteorolojik bilgileri ve uçuş harekat koşullarını yeniden dispeç için analiz etmek, bunu uçuş
esnasında havaaracından verilen donelere göre hesaplayıp planlamak ve böylece varılan
sonucu kaptan pilota bildirmek yer hizmetleri kuruluşlarının hizmetlerindendir.

10.1.10.7. Mürettebat Yönetimi
1.

Taşıyıcı tarafından temin edilen mürettebat uçuş programını ilgili yerlere dağıtmak.

2.

Taşıyıcı tarafından belirtildiği gibi;

a)

Tarifeli.
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b)

Tarifesiz

3.

Mürettebat yatıları için otel rezervasyonu yapmak.

4.

Taşıyıcı tarafından belirtilen, mürettebat nakli için;

a)

Sağlamak

b)

Düzenlemek

5.

İstendiği gibi, havaalanı tesislerinden mürettebatı geçirmek ve brifing vermek.

6.
Mürettebatın uyandırılma zamanları ve otelden alınma zamanlarını belirtmek ve
ayarlamak için otellerle bağlantı kurmak.
a)

Taşıyıcı tarafından belirtildigi gibi, harcırah formlarını hazırlamak,

b)

Taşıyıcı tarafından belirtildiği gibi, harcırahları ödemek.

7.

Mürettebat rahatsızlıklarını veya olası uçuşa gidememesini, taşıtıcıya bildirmek.

8.
Taşıyıcı tarafından belirtildiği gibi, gerekli önlemleri almak, yer hizmetleri
kuruluşlarının mürettebat yönetimi ile ilgili hizmetleridir.

10.1.11. Kara Ulaşımı
10.1.11.1. Genel
Havalimanı yer hizmetleri kuruluşları, yolcuların, bagajların ve yüklerin hava alanı ile şehir
terminali, havaalanı ile diğer mutabakata varılmış noktalar ve aynı havaalanındaki ayrı
terminaller arasında taşınmasını sağlamak için gerekli tüm düzenlemeleri yaparlar.

10.1.11.2. Özel Taşıma
Yerel imkanlar dahilinde, özel taşımalar için, gerekli bütün düzenlemeleri yapmak yer
hizmetleri kuruluşlarının verdiği hizmetlerdendir.

10.1.12. İkram Servisi
10.1.12.1. Bağlantı Ve Yönetim
Yer hizmetleri işletmeleri yolculara verilecek ikramlar ile ilgili bir takım hizmetler verirler.
Verilen bu hizmetlerin bağlantı ve yönetim hizmetleri aşağıdaki gibidir.
1.

Taşıyıcının ikram hizmetlerini veren kuruluşu ile bağlantı kurmak.

2.

Taşıyıcının yetkili temsilcisi tarafından yapılan isteklerle ilgilenmek.
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10.1.12.2. Ramp İkram Hizmetleri
Yer hizmetleri işletmeleri yolculara verilecek ikramlar ile ilgili bir takım hizmetler verirler.
Verilen bu hizmetlerinden ramp ikram hizmetleri aşağıdaki gibidir.
1.

İkram malzemelerini havaracına yüklemek/boşaltmak ve istif etmek.

2.

İkram malzemelerini havaaracı içinde bir yerden başka bir yere taşımak.

3.

İkram malzemelerini havaalacı ile mutabakata varılmış noktalar arasında taşımak.

10.1.13. Gözetim ve Yönetim
10.1.13.1. Üçüncü Şahıslar Tarafından Sağlanan Gözetim Hizmetleri (Uçuş
Öncesi, Uçuş Anında Ve Uçuş Sonrası)
Yer hizmetlerinin uçuş öncesi, uçuş anında ve uçuş sonrası gözetim hizmetleri bulunmaktadır.
Bu hizmetler aşağıdaki gibidir;
1.
Taşıyıcı ile üçüncü şahıslar arasındaki akitlere istinaden, yer hizmeti uygulamalarını
gözetmek ve koordine etmek için havaalanında bulunmak.
2.

İstendiği gibi, taşıyıcı temsilcisi ile işbirliği yapmak.

3.
Yer Hizmetleri Şirketler’inin, değişiklikler dâhil, harekâta ilişkin tüm bilgililerden
zamanında haberdar edilmelerini sağlamak.
4.
Yer Hizmetleri Şirketler’inin, yer hizmetlerini yapabilmeleri için gerekli personel,
teçhizat, malzeme ve dokümantasyonunun mevcudiyetini, hizmetlerinin hazırlığını kontrol
etmek.
5.

Evrakla ilgili hazırlıkları kontrol etmek

6.

İlgili tüm tarafların, taşıyıcının ihtiyaçlarından derhal haberdar edilmelerini sağlamak,

7.
Gerekli belgeler dâhil, tüm yükün havaaracına yükleneceği zaman, hazır olmalarını
kontrol etmek.
8.

Havaaracını varışta karşılamak ve mürettebatla irtibat kurmak.

9.
Mürettebattan brifing almak, aksaklıklar, tarifedeki değişikleri veya diğer konularla
ilgili bilgi vermek.
10.
Rutin olmayan konularda gerektiği gibi karar vererek yer hizmetlerinin gözetmek ve
koordine etmek.
11.

Operasyon mesajlarının dağıtımını kontrol etmek.
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12.
Bagaj, kargo, posta ve kaybolmuş veya bulunmuş eşyaların takibini kontrol etmek,
gerekirse araştırmak.
13.
İstasyon seyir defterine aksaklıkları kaydetmek ve ilgili talimatlara uygun olarak
taşıyıcının temsilcisini haberdar etmek.

10.1.13.2.Yönetim Fonksiyonları
Yer hizmetleri kuruluşlarının taşıma işletmelerinde yönetim fonksiyonlarının yerine
getirilmesinde bir takım yükümlülükleri olabilmektedir. Bu yükümlülükler aşağıda
belirtilmiştir.
1.

Taşıyıcının ihtiyaçlarına uygun olarak, yerel usuller geliştirmek ve sürdürmek.

2.

İstendiği gibi, taşıyıcıya ait tüm haberleşme için gerekli işlemleri yapmak.

3.
Raporlar/İstatistikler ve belgeleri hazırlamak, göndermek ve dosyalamak ve taşıyıcı
veya yerel koşullar dolayısıyle gerekebilecek diğer yönetimsel icraatları yerine getirmek.
4.
Taşıyıcının el kitapları, sirküler vb. gibi hizmetlerin icrasına ilişkin yayınlarını tutmak
ve takip etmek.
5.
Taşıyıcı ile anlaşmaya varıldığı gibi, faturaları, malzeme siparişlerini, yer hizmetleri
hesap pusulalarını, iş emirlerini vb. gibi belgeleri taşıyıcı adına kontrol etmek imzalamak ve
iletmek.
6.

Hava taşıyıcısı adına havaalanı kolaylıklarıyla ilgili işlemleri yürütmek.

10.1.14. Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi
10.1.14.1. Yolcu İle İlgili İşlemler
Yer hizmetleri kuruluşları uçağa alınacak yolcularla ilgili sorumlulukları vardır. Bu
sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir.
1.

Yolcular ile güvenlik maksadıyla sorular şeklinde mülakat yapmak.

2.

Yolcu beraberindeki el bagajlarını kontrol etmek.

3.

Yolcu belgelerini (pasaport, bilet, diğer doküman) incelemek.

4.
Gerektiğinde yolcuları güvenlik cihazları ile tarama yapmak ve şüpheli durumlarda
yolcuların fiziki aramalarının yapılması için polise bildirmek.
5.

Gerektiğinde yolculara uçağa kadar refakat etmek..
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10.1.14.2. Uçak İle İlgili İşlemler
Hava aracı içine, herhangi bir patlayıcı ve silahın bırakılmasını veya gizlenmesini önlemek
için
a)
Ön giriş kapısı, kapılar, merdiven altları, tahliye yuvaları, oksijen maskelerinin
bulunduğu yer
b)
KOKPİT pilot masası, koltuk arkaları, oksijen maskelerinin bulunduğu yerler, raflar,
kaideler, can kurtarma yelekleri, bagaj bölümü
c)
Seyrüsefer mahalli ve gardıroplar, kitap rafı, koltuğu, ön ve arka gardırop içleri,
mühürlü değil ise ilkyardım çantası, palto ve bagaj bölümü
d)
Pilot mahallinin arkasındaki bölüm, lavabo, bardak dağıtım yerleri, çöp kutuları,
musluk mekanizmaları, tavan ve yerler, bagaj ve palto bölümü
e)
Ön ve arka mutfaklar, hostes koltuğu, mutfaktaki kuytu yerler, maske yerleri, gazete
ve mecmuaların bulunduğu bölüm, servis kapısı, sigorta yeri
f)

Ön ve arka tuvaletler, çöp kutuları, gözler, musluk çevresi

g)
Yolcu kabini koltuk altları, koltuk kolları, kül tabla yerleri, oksijen maske yuvaları,
pencere, perde ve yan bölmeden can yelekleri 1. Kurtarma Şalının bulunduğu bölüm, 2. Can
Kurtarma Yeleklerinin bulunduğu yer, yolcu rafları, kargo bağlama halkalarının depolama
yeri, kirli ve temiz bardakların bulunduğu bölüm, ilkyardım çanta yuvaları, bar, buzdolabı,
mutfak bölümleri, lamba yuvaları
h)
Uçağın dışı, uçağın kargı ve bagaj bölümleri, görülebilen motor içleri, sağ, sol ve ön
dikmeler, teker yuvaları, sağ ve sol kanalları aramak ve kontrol etmekle yer hizmetleri
kuruluşları sorumludurlar.

10.1.14.3. Uçak Temizliğine Nezaret İşlemleri
Yer hizmetleri işletmeleri uçağın temizliğine de nezaret etmekle yükümlüdür. Bu süreçte
yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.
1.

Temizlik maksadıyla hava taşıtına girecek personeli tek tek aramak.

2.

Temizlik malzemelerini kontrol etmek.

3.

Temizlik işçilerinin hava alanına giriş kartlarının olup olmadığına bakmak.

4.

Faaliyetlerini gözlemek.

5.

Faaliyetleri bittikten sonra hava taşıtını terk etmeleri sağlamak.

6.

Aranması yapılmış ve temizlenmiş uçağı uçak mürettebatına teslim etmek.
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7.
Gerektiğinde, talep halinde riskli durumlarda uçak temizliğini diğer görevlerle
birleştirerek yapmak.

10.1.14.4. Uçağa Alınacak İkram Ve Satış Malzemelerine Nezaret
Yer hizmetleri işletmeleri uçağa alınacak ikrama ve satışı yapılan diğer ürünlere nezaret
ederler. Bu ikram ve ürünler üzerinde bu işletmelerin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
1.

İkram ürünlerinin imalat noktasında denetimlerini sağlamak.

2.

Kutulanması ve/veya paketlenmesine nezaret etmek.

3.
Hava taşıtına götürülecek şekilde muhafaza kutularına konmasını sağlamak ve bunları
mühürlemek.
4.
İmalat noktasından itibaren hava taşıtına kadar nakliyesini sağlamak ve uçak
personeline teslim etmek.
5.

Uçakta yapılacak satışa ait satış malzemelerini uçağa almadan önce kontrol etmek.

10.1.14.5. Park Halindeki Uçağa Nezaret
Yer hizmetleri kuruluşları yolculuk araları boyunca park ederler. Bu süreçte yer hizmetleri
kuruluşları uçağa aşağıda belirttiğimiz hizmetleri vermekle yükümlüdürler.
1.

Hava taşıtının hava alanında yerde bulunduğu süre içinde gözetilmesini sağlamak

2.
Uzun süreli kalışlarda kapılarını kilitli tutmak, uçak çevresine ve altına yetkisiz
kişilerin yaklaşmasını önlemek

10.1.14.6. Uçağa Alınacak Yolcu Beraberindeki Valiz, Çanta Vb. Gibi
Eşyalarla İlgili İşlemler
Uçağa alınacak yolcu beraberindeki el bagajı dediğimiz valiz, çanta vb. eşyalar için aşağıda
belirtilen işlemler yer hizmetleri işletmeleri tarafından yapılmalıdır.
1.

Yolcu beraberindeki bütün bagajların X-Ray cihazından geçirilmesini sağlamak

2.
Gerektiğinde yolcuların bagajlarını güvenlik cihazları ile tarama yapmak ve şüpheli
durumlarda bagajların araması için polise bildirmek.
3.
Kontrolü yapılmış bagajlara “GÜVENLİK KONTROLÜ YAPILMIŞTIR” etiketini
yapıştırmak
4.
Hava taşıtına yerleştirileceği ana kadar, kontrol edilmiş bagajları gözetim altında
tutmak
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5.

Sahipsiz bagajların fiziki olarak kontrolünü sağlamak

6.

Yolcu adına kayıtlı bagajın yolcusu ile birlikte hava taşıtına yüklenmesini sağlamak

7.

Yolcusu ile karşılaştırılamayan bagajın hava taşıtına yüklenmemesini sağlamak.

10.1.14.7. Kargo İle İlgili İşlemler
Uçağa alınacak ve yolcu beraberinde olmayan ve yük ve eşya olarak da kitabımızda
bahsettiğimiz kargolara yer hizmetleri işletmeleri aşağıdaki işlemleri yapmakla
yükümlüdürler.
1.

Aprona çıkıştan önce kargonun X-Ray’dan geçişini sağlamak.

2.

Gerektiği hallerde güvenlik maksadıyla kargoyu 48 saat bekletmek.

3.

Kargo alanının genel güvenliğini sağlamak.

4.
Kontrolü yapılmış kargoya “GÜVENLİK KONTROLÜ YAPILMIŞTIR” etiketini
yapıştırmak.
5.
Güvenlik kontrolü yapılmış kargoyu konteynırlara yüklemek ve uçağa nezaret ederek
ulaşımını sağlamak.
6.

Kargonun uçağa yüklenmesini gözetim altında tutmak.

10.2. Yetki ve Sorumluluklar
10.2.1. Yer Hizmetleri Kuruluşlarının Yetki ve Sorumlulukları
Yer hizmetleri kuruluşları, bir önceki bölümde ayrıntılı olarak belirttiğimiz yer hizmetleri
türlerinin tamamını veya bir kısmını anlatmaya yetkilidirler.Yapılan tüm bu hizmetler tarifeli
ya da tarifesiz olabilmektedir.
Daha sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz Çalışma Ruhsatlarından A grubu
çalışma ruhsatına sahip olan işletmeler en az 3(üç) uluslar arası trafiğe açık havalimanında
teşkilatlanıp, hizmet türlerinden en az yolcu trafik, yük kontrolü ve haberleşme, ramp, kargo
ve posta, uçak temizlik ve birim yükleme gereçlerinin kontrolü hizmetlerini gerçekleştirmek
zorundadırlar.
Yer hizmetleri kuruluşları teşkilatlandıkları havaalanlarında hiçbir hava taşıyıcısına hizmet
vermeseler dahi çalışma ruhsatına esas olan araç, gereç ve personelini aynen muhafaza etmek
zorundadır. Yalnız iç hat seferlerine yer hizmeti vermek için teşkilatlanılması halinde, bu
kuruluşların kaç havaalanında ve hangi hizmet türlerinde teşkilatlanacakları hususu Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenir.
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10.2.2. Yerli Hava Taşıyıcılarının Yetkileri
Yerli hava taşıyıcıları havalimanı yer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını B grubu
çalışma ruhsatı alarak kendileri için veya A grubu çalışma ruhsatı alarak bir başka hava
taşıyıcısına yapmaya yetkilidirler. Yerli hava taşıyıcıları, A grubu çalışma ruhsatı aldıkları
havaalanlarında, aynı ruhsatla kendilerine de yer hizmeti verebilirler. A grubu çalışma ruhsatı
alan yerli hava taşıyıcılarının, ticari hava taşıma işletme ruhsatının, Bakanlık tarafından her
hangi bir nedenle iptali halinde, yer hizmetleri çalışma ruhsatı da hiçbir bildirimde
bulunulmadan iptal edilmiş sayılır. A grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri
kuruluşunun veya hava taşıyıcısının elinde olmayan ve DHMİ tarafından kabul edilebilecek
mücbir sebeplerden dolayı hizmet yapamaz duruma düşmesi halinde, söz konusu durum
ortadan kalkıncaya kadar, yer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için
yapmaya yetkili kılınmış B grubu çalışma ruhsatına sahip yerli hava taşıyıcısı, kendisine
yapmaya yetkili bulunduğu hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını başka hava taşıyıcılarına
da geçici olarak vermeye DHMİ Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlıkça
yetkilendirilebilir.

10.2.3. Yabancı Hava Taşıyıcıların Yetkileri
1.
Tarifeli veya tarifesiz sefer yapan yabancı hava taşıyıcılarının yetkileri aşağıda
belirtilmiştir.
a)
Tarifeli sefer yapan yabancı hava taşıyıcıları, hizmet türlerinden temsil, gözetim ve
yönetim, yolcu trafik, yük kontrolü ve haberleşme, uçak hat bakım, yakıt ve yağ ile uçuş
operasyon hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için yapmaya yetkilidirler.
b)
Tarifesiz sefer yapan yabancı hava taşıyıcıları, hizmet türlerinden yalnız uçak hat
bakım ile yakıt ve yağ hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için yapmaya
yetkilidirler.

10.2.4. Diğer Yetki ve Sorumluluklar
Yabancı hava taşıyıcılarınca talep edilen ve yer hizmetleri kuruluşları ile yerli hava
taşıyıcılarınca yapılamayan hizmetler, çalışma ruhsatına sahip diğer yabancı hava
taşıyıcılarınca yapılabilir. Bu yetkinin kullanımı için DHMİ’den izin alınması zorunludur.
Hava taşıyıcılarının sefer yaptıkları havaalanlarında, talep edecekleri yer hizmetlerini yapacak
yer hizmetleri kuruluşu bulunmaması veya yer hizmetleri kuruluşunun talep edilen hizmet
türlerinden herhangi birini yapamaması halinde, hava taşıyıcılarının hizmetlerini yapmaya
yerli hava taşıyıcıları yetkilidir.
Şehir terminali ve/veya terminalleri ile havaalanı arasında ve/veya hava alanından çevre illere
ve ilçelere yapılacak olan düzenli yolcu taşıma işletmeciliği, karayolu taşımacılığı ile ilgili
tüm mevzuata uyulması koşulu ile taleplere göre, Bakanlık tarafından düzenlenir.
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Apronda yolcu taşımacılığı hizmeti, yer hizmetleri kuruluşları ve yerli hava taşıyıcıları
tarafından yapılır. Bu hizmetin düzenlenmesi ve hangi havaalanlarında, hangi kuruluşlarca,
hangi süre için yapılacağı hususu DHMİ yetkisindedir.
Yol gösterme (follow-me) hizmeti Atatürk Havalimanında, dış hat seferleri için zorunlu, bu
havaalanındaki iç hat seferler ile diğer havaalanlarında istek üzerinedir. Atatürk Havaalanında
yerli hava taşıyıcıları dışındaki tüm hava taşıyıcılarına söz konusu hizmet DHMİ tarafından
verilir.
Havaalanlarında yolcu köprüsü ve köprüdeki uçaklara 400 Hz enerji sağlayıcı sistemler
hizmeti yalnızca DHMİ tarafından verilir veya verdirilir. Gerektiği hallerde hizmet yer
hizmetleri kuruluşlarından temin edilebilir.
Yer hizmetlerini kendileri için yapan yabancı hava taşıyıcıları aynı şirket adı altında ve aynı
havaalanında yapacakları tarifesiz seferlerine de ruhsatlarında belirtilen yer hizmetlerini
verebilirler.
Ramp hizmet grubu için A veya B Grubu Çalışma Ruhsatı bulunan yerli hava taşıyıcıları ve
yer hizmetleri kuruluşları;
1.

Ramp hizmeti detaylarında yer alan yükleme ve boşaltma hizmetinde,

2.

Uçak temizlik hizmeti detaylarında yer alan uçak içi temizlik hizmetinde,

3.

Kargo ve posta hizmetinde,

4.
Mevcut hizmete yönelik olarak PAT alanlarında şoför ve operatörlük hizmetinde,
Bakanlıktan önceden izin alarak ve anlaşma kaydıyla, işçilik hizmetlerini ve münhasıran bu
işçilik hizmetlerinin sevk ve idaresini; konusunda uzmanlaşmış C Grubu Çalışma Ruhsatına
sahip kuruluşlara yaptırabilirler. Bu durumda verilecek hizmetle ilgili her türlü sorumluluk C
grubu Çalışma Ruhsatına sahip kuruluşa aittir. Bu durum hizmeti yaptıran ruhsat sahibi
kuruluşun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Uçak Özel Güvenlik Hizmeti ve Denetimi için ruhsat alacak kuruluşlardan, hava taşıyıcısı
ve/veya yer hizmetleri kuruluşu ve/veya Gözetim ve Yönetim Hizmeti ruhsatına sahip olma
şartı aranır. Bu şartlara sahip olmayan kuruluşlar Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi
hizmetini veremezler. (Hava taşıyıcıları bu hizmeti yalnızca kendileri için yapabilirler.)

10.3. Çalışma Ruhsatı
10.3.1. A Grubu Çalışma Ruhsatı
Havaalanlarında, yer hizmet türlerinin tamamı veya en az yolcu trafik, yük kontrolü ve
haberleşme, ramp, kargo ve posta, uçak temizlik, birim yükleme gereçlerinin kontrolü için en
az üç uluslar arası trafiğe açık havaalanında teşkilatlanarak hava taşıyıcılarına yer hizmeti
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yapmak üzere yetkilendirilmiş özel hukuk tüzel kişilerine her bir hizmet türü için verilecek
çalışma belgelesine A grubu çalışma ruhsatı denir.
Toplam (iç hat+dış hat) yıllık yolcu trafiği, 1 milyona kadar olan havaalanlarında en fazla 2
yer hizmetleri kuruluşuna, toplam (iç hat+dış hat) yıllık yolcu trafiği, 2 milyona kadar olan
havaalanlarında en fazla 3 yer hizmetleri kuruluşuna, toplam (iç hat+dış hat) yıllık yolcu
trafiği, 2 milyonu aşan havaalanlarında ise, her 2 milyonluk yolcu artışından sonra, ilave 1 yer
hizmetleri kuruluşuna, bu Yönetmelikte istenen diğer koşulları da sağlaması halinde A grubu
çalışma ruhsatı için ön izin veya çalışma ruhsatı verilebilir

10.3.2. B Grubu Çalışma Ruhsatı
Havaalanlarında, yer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için yapacak hava
taşıyıcılarına her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgesine B grubu çalışma ruhsatı
denir.

10.3.3. C Grubu Çalışma Ruhsatı
Havaalanlarında, yer hizmet türlerinden, temsil, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik
hizmet ve denetimi, ikram servis ile uçuş operasyon hizmetini yapmak üzere yetkilendirilmiş
özel hukuk tüzel kişilerine her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgelerine C grubu
çalışma ruhsatı denir.

10.3.4. Çalışma Ruhsatı Hakkında Genel Bilgiler
Yer hizmeti verecek olan kuruluşlar ön izin için başkanı ve 2 üyesi Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü ve 2 üyesi Devlet Hava Meydanları İşletmesi uzmanlarından oluşan heyete
başvururlar. Başvurunun son onay mercisi ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığıdır.
Bakanlığa yapılan bu başvuru;
1.

Havaalanlarının PAT Alanları,

2.

Araç trafiği bakımından kapasitesi,

3.

Atölyeler ve araç park sahaları için yer tahsisi imkânları,

4.
Havaalanlarının fiziki yapısı ile mevcut ve gelecekteki öngörülen pazar durumu, 5)
İlave kapasite ihtiyacı, Gibi kriterler dikkate alınarak, gerektiğinde DHMİ’nin de görüşü
alınarak, Bakanlıkça değerlendirilir ve DHMİ’nin görüşü 30 gün içinde bildirilir.
Bakanlık tarafından verilecek ön izinler, zorunlu hizmetler için veriliş tarihinden itibaren bir
yıl, zorunlu olmayan hizmetler için altı ay geçerlidir. Verilen ön izin süresi içerisinde gerekli
hazırlıkları tamamlayarak çalışma ruhsatı alamayan kuruluşlar aynı hizmet türü için iki yıl
süre ile yeniden müracaatta bulunamazlar. Ancak, ön izin verilen kuruluş, Bakanlıkça kabul
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görülecek mücbir sebeplerden dolayı, verilen ön izin süresi içerisinde gerekli hazırlıkları
tamamlayamamış ise bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilmektedir.
Çalışma ruhsatı alacak yer hizmetleri kuruluşları, yer hizmetleri yapacakları her havaalanı ve
her bir hizmet türü için ayrı bir çalışma ruhsatı almak zorundadırlar. Ancak, temsil hizmeti
için alınacak çalışma ruhsatı sivil trafiğe açık tüm havaalanları için geçerlidir. DHMİ, yer
hizmetleri yapmak isteyen ve ön izin almış olanların çalışma ruhsat taleplerini inceleyerek
inceleme sonucunu ve görüşünü Bakanlığa sunar. Bakanlık tarafından otuz gün içerisinde
değerlendirilir ve uygun görülenlere çalışma ruhsatlarını vererek, sonucu Bakanlığa ayrıca
bildirir. Bu Yönetmelik kapsamında çalışma ruhsatı alacak yer hizmetleri kuruluşlarının özel
hukuk tüzel kişiliği statüsünde olmaları zorunludur. Uluslararası seferlere açık
havaalanlarında, dış hat seferlerine yer hizmetleri yapmak için çalışma ruhsatı alacak olan yer
hizmetleri kuruluşları, yapılacak her hizmet türü için ayrı bir “dış hat çalışma ruhsatı” almak
zorundadır.
İç hat seferleri için havaalanlarında yer hizmetleri yapmak için çalışma ruhsatı alacak olan yer
hizmetleri kuruluşları, yapılacak her hizmet türü için ayrı bir “iç hat çalışma ruhsatı” almak
zorundadır. Yer hizmetleri kuruluşları, dış hat seferler için çalışma ruhsatı aldıkları
havaalanlarında aynı ruhsatla iç hat seferlerine de hizmet verebilirler.
Genel havacılık işletmeciliği yapanlar ile helikopter ve 6 ton ve daha aşağı ağırlıktaki hava
araçları için kendi yer hizmetlerini yapacak ve hava aracı sayısı 3’ten az olan hava
taşıyıcılarının, bu hizmetleri nedeniyle çalışma ruhsatı almaları zorunlu değildir.
Dış hat çalışma ruhsatlarının geçerlilik süresi iki yıl, iç hat çalışma ruhsatlarının geçerlilik
süresi ise beş yıldır.

10.3.5. Hizmet Sözleşmeleri
Havaalanlarında yer hizmeti yapan A,B veya C grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri
kuruluşları ile havaalanlarının işletmeciliğini yürüten DHMİ arasında standart bir “Hizmet
Sözleşmesi” nin imzalanması zorunludur. “Hizmet Sözleşmesi” yer hizmeti kuruluşları ile
DHMİ arasındaki karşılıklı ilişkiler, hak ve yükümlülükleri ile belirtilen kural ve kaidelere
aykırı davranışların cezai müeyyidelerini düzenler. “Hizmet Sözleşmeleri”, 2 yıl sürelidir.
Sözleşmenin yenilenmesi veya uzatılması şartları DHMİ tarafından belirlenir.

10.4. Aykırı Davranışlar ve Yaptırımları
Yer hizmetleri kuruluşları bu Yönetmelikte belirtilen hizmetleri Bakanlık ve DHMİ tarafından
denetlenir veya denetlettirilir. DHMİ tarafından yapılan denetimlerde Yönetmelikte belirtilen
kurallara aykırı davranışlar tespit edilmesi halinde Yönetmelikte veya Hizmet Sözleşmesinde
belirlenen cezai müeyyideler uygulanarak raporlar ivedi olarak Bakanlığa sunulur. Bir
kopyası da denetlenen kuruluşa gönderilir.
Bu durum sonunda aykırı bir davranış bir tespit edilirse SHY-22(Havaalanları Yer Hizmetleri
Yönetmeliğinde) yer alan ruhsat iptali, para cezası, düzeltme gibi cezalar uygulanır.
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Uygulamalar
1)

OLAY: Kendinizi yeni kurulmuş ulusal bir havayolu şirketinde üst düzey bir yönetici
olarak hayal edin. Filonuzda 7 adet 100 koltuklu uçak barındırmaktasınız.
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Uygulama Soruları
1)
Yatırım yapmaya karar verseniz bu yatırımı yer hizmeti kuruluşu kurarak mı yoksa
filonuzu genişleterek mi yapardınız? Farklı fikirler de ortaya koyarak tartışınız.
2)
Yönetici olarak A, B ve C grubu yer hizmetleri kuruluşlarından hangilerini kullanmayı
daha faydalı bulursunuz. Neden?

3)

Dış hatlardaki çalışma ruhsatları iki yıl süreli iken iç hatlardaki sözleşmeler sizce
neden beş yıllık yapılmaktadır. Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yer hizmetleri türlerini ve bu türlerin içeriğini, yer hizmeti kuruluşlarının
yükümlülüklerini ve hizmet alan işletmelerin yükümlülüklerini, çalışma ruhsatlarının
gruplarını, içeriklerini ve aykırı davranışlar ve sonuçlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Havalimanı Yer hizmetleri işletmelerin verdiği bazı temsil hizmetleri
vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu hizmetler içinde yer almaz?
a)
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havaalanı işletmecileri ve yerel makamlarla irtibat
kurmak
b)

Taşıyıcı hava aracının hareketleri konusunda tüm ilgili taraflara bilgi vermek.

c)

Havayolu taşıma işletmesi yerine motoru çalıştırmak,

d)
Talep edilmesi halinde, taşıyıcının faaliyetlerini kolaylaştırmak için teminat veya
kefalet temin etmek.
e)
Karşılıklı anlaşmaya varıldığı gibi; aşağıdaki maddelerle sınırlı kalmamak üzere,
ödemeleri gerçekleştirmek
2)
Yük kontrolü hizmetlerinde Yükleme talimatlarını, yükleme formlarını, balans
kartlarını, kaptan pilota verilen yük bilgilerini ve manifestoları gibi ve bunlarla sınırlı
kalmamak üzere belgelerle ilgili aşağıdaki hizmet haklarından hangilerine sahip değildir?
a)

Hazırlamak

b)

İmzalamak,

c)

Dağıtımını yapmak,

d)

İşlemini yapmak,

e)

Karşılığında makbuz kesmek

3)
Çalışma ruhsatı almaları zorunlu olmayan işletmelerin en fazla kaç hava aracı
olabilmektedir?
a)

5

b)

4

c)

10

d)

2

e)

1
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4)

Dış hat çalışma ruhsatlarının geçerlilik süresi ne kadardır?

a)

1 yıl

b)

2 yıl

c)

3 yıl

d)

4 yıl

e)

5 yıl

5)
Verilen ön izin süresi içerisinde gerekli hazırlıkları tamamlayarak çalışma ruhsatı
alamayan kuruluşlar aynı hizmet türü için ne kadar süreyle yeniden müracatta bulunamazlar?
a)

6 ay

b)

1 yıl

c)

2 yıl

d)

5 yıl

e)

Hiçbir zaman

6)
Yer hizmetleri kuruluşlarının ruhsat alması için oluşturulan ön izin heyetin kaç kişisini
SHGM bünyesinden olur?
a)

5

b)

4

c)

3

d)

2

e)

1
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7)

Köprülerde Uçaklara verilen enerji kaç HZ’dir?

a)

100

b)

200

c)

300

d)

400

e)

500

8)
Yer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını kendisi için yapacak firmalar hangi
çalışma ruhsatını alabilirler?
a)

A

b)

B

c)

C

d)

A ve B

e)

B ve C

9)
A grubu çalışma ruhsatına sahip olan işletmeler en az kaç uluslar arası trafiğe açık
havalimanında teşkilatlanmalıdır?
a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5
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10)
Aşağıdakilerden hangisi yer hizmetleri hukukuna gore uçuş operasyonu ve murettabat
yönetimi ile ilgili genel bilgiler arasında yer almaz?
a)
Taşıyıcı tarafından sağlanması gereken tüm manuel ve talimatları güncel halde
bulundurmak, öngörülen tüm formların mevcut olmalarını sağlamak.
b)
Uçuşla harekatıyle ilgili aksaklıklar olduğu taktirde, taşıyıcının talimatları tetkik
edildikten sonra, hava şartları, mevcut yer hizmetleri ve kolaylıkları, havaaracı servisi
olanakları ve tüm uçuş harekatı gereksinimlerini dikkate alarak kaptan pilota hareket tarzı
hakkında uygun olan öneride bulunmak.
c)
Her uçuşla ilgili olarak alınan veya gönderilen mesajları, taşıyıcı tarafından belirtilen
tüm evrakı toparla yarak bir “uçuş dosyası” tutmak ve bu dosyayı taşıyıcı tarafından verilen
talimata göre tasfiye etmek.
d)

Uçuş hareketini VHF menzili içinde izlemek ve gerektiğinde yardım sağlamak

e)
Sorumluluk alanlarında taşıyıcının uçağına verilen işletme hizmetlerini ve
kolaylıklarını etkileyebilecek herhangi bir bilinen projeden taşıyıcıyı haberdar etmek.
Cevaplar: 1)c, 2)e, 3)d, 4)b, 5)c, 6)c,7)d, 8)d, 9)c, 10)d
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11. ULUSAL EŞYA TAŞIMA HUKUKU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Havayolu Ulusal Eşya Taşıma Hukuku Hakkında Genel Bilgi
11.2. Havayolu Yük Senedi (Airway Bill)- Taşıma Sözleşmesi
11.2.1. Hava Yük Senedinin İçeriği
11.2.2. Yükletenin Beyanları
11.2.3. Yükletenin-Gönderenin Tasarruf Yetkisi
11.2.4. Gönderilenin Hakları
11.3. Ulusal Eşya Taşımalarında Sorumluluk
11.3.1. Yükün Uğradığı Zarar
11.3.2. Gecikmeden Doğan Zarar
11.3.3. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması
11.3.4. Sorumluluğun Sınırlandırılması
11.3.5. Geçersiz Sayılan Hükümler
11.3.6. Sınırsız Sorumluluk
11.3.7. Hasarın İhbarı
11.3.8. Birden Çok Taşıyıcı ile Yapılan Taşımalar
11.3.9. Karma Taşımalar
11.3.10. Dava Açma Süresi
11.3.11. Sigorta Yükümlülüğü

273

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Havayoluyla ulusal eşya taşıma hukukunda temel kanun hangisidir?

2)

Airway bill nedir? Hangi bilgileri içerir?

3)

Eşya taşımacılığında taşıyıcının eşyanın ilgilisine karşı sorumlulukları nelerdir?

4)
Kayıp, hasar ve gecikme durumunda taşıyıcı sınırlı sorumluluktan hangi hallerde
yararlanabilmektedir?

274

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Havayoluyla ülke sınırları
Havayolu Ulusal Eşya
içerinde yapılacak eşya
Taşıma Hukuku Hakkında taşımacılığından
Genel Bilgi
uygulanacak hukuk hakkında
genel bilgi sahibi olmak.

Söz konusu ulusal yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.

Havayolu Yük Senedi
(Airway Bill)

Havayolu yük senedi
hakkında bilgi sahibi olmak
ve içeriğinde olması gereken
bilgileri biliyor olmak

Söz konusu ulusal yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.

Ulusal Eşya
Taşımalarında
Sorumluluk

Eşyaya gelebilecek bir hasar
durumunda ya da kayıp
olması veya tesliminin
gecikmesi durumunda
tarafların sorumlulukları
hakkında bilgi sahibi olmak

Söz konusu ulusal yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
• TSHK
• SDR
• AIRWAYBILL
• Kayıp
• Hasar Gecikme
• Sınırlı Sorumluluk

276

Giriş
Taşımacılık sektörüne en son katılan ve son yıllarda kullanılmaya başlanan taşıma türü,
havayolu taşımacılığıdır. Başlangıçta askeri amaçlarla kullanılan havayolu taşımacılığı,
sonradan sivil yolcu taşımacılığında, son olarak da kargo taşımacılığında sıklıkla kullanılan
taşıma yöntemidir. Özellikle biden çok taşıma yöntemi kullanılmaksızın denizleri,
okyonusları, dağları ve benzer coğrafi engelleri aşma imkanı veren ve hız gerektiren ticari
taşımacılıkta tercih edilmektedir.
Deniz ve demiryolu taşımacılığında olduğu gibi, havayolu taşıma süreci, yükü taşıyan hava
taşıtlarının iniş ve kalkış yapabileceği özel alanlara (havaalanları vb.) ihtiyaç duymaktadır. Bu
sebeple havayolu taşımasında, gönderenin adresinden teslim alınan yükün, gönderilenin
adresine teslim edilebilmesi için, yüklerin hava taşıtlarının bulunduğu bu özel alanlara diğer
taşıma türleri ile ulaştırılması veya bu alanlardan alınarak, gerekli adreslere dağıtılması
gerekmektedir.
Sivil havacılık özellikle demiryolu taşımacılığında olduğu gibi öncelikle devletlerin katılımını
gerektiren, havaalanı altyapı inşasını ve pahalı bir faaliyet olan hava taşıma operasyonunu
gerektirmektedir. Bu yönüyle sivil havacılık dahi Türkiye gibi sermaye yeterliliği düşük
ülkelerde önce devlet eliyle yürütülmüş, şimdilerde özel sektör kapsamında yürütülmektedir.
Türkiye’de gerek kargo, gerekse yolcu taşımacılığı bakımından en güçlü hava taşıyıcısı,
devlet kontrolünde halka açık bir anonim şirket olan Türk Hava Yolları Anonim Şirketi’dir.
Havayolu taşımacılığında taşıyıcı havayolu şirketleri olsa da taşınan yolcu ve kargo
göndericileri bakımından birçok özel işletme ve kamu kurumları halen hava taşımacılığında
etkin rol üstlenmekte; salt bir hava taşıma sözleşmesinde dahi birçok işletme ya taşıyıcı
yanında ya da karşı tarafın yanında ifa sürecine girmektedir.
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11.1. Havayolu Ulusal Eşya Taşıma Hukuku Hakkında Genel Bilgi
Ülkemizde havayolu taşımalarının temel kaynağını 14.10. 1983 tarih ve 2920 sayılı “Türk
Sivil Havacılık Kanunu” (TSHK) oluşturmaktadır. Bu kanun sadece özel hukuka (taşıma
sözleşmesine) ilişkin değil, aynı zamanda havayolu trafiğinin gerektirdiği kamu hukuku
kurallarını da düzenlemektedir. TSHK’nın Hava Seyrüseferine İlişkin Genel Hükümler adlı
İkinci Kısmında yer alan hükümler hava trafiği, hava taşımalarının güvenliği, Bakanlığın
denetimi gibi hususlara ilişkin olup kamu hukuku karakterlidir. Örneğin Türk hava
egemenliği (m. 4-9), sivil hava aracı kazaları (bildirilmei, ilk tedbirler, kaza nedeni hakkında
soruşturma vs. gibi hükümler (m. 10-17), ticari hava işletmeleri (izin, ruhsat, tarifler posta
taşıma yükümlülüğü, kabotaj hakkı denetleme (m. 18-33), hava alanları ve tesisleri (kuruluşu
ve işletilmei, ücret tarifeleri, uçuş güvenliği, askeri hava lnlarındn yararlanma, güvenllik
tedbirleri, kurtarma ve yardım, yer hizmetleri, inşaat sınırlamaları (m. 34-48)) gibi hususlar
kamu hukuku kurallarıyla düzenlenmiştir.
TSHK’nın İkinci Kısmının “Hava Araçları ve Sicillerin Tutulması” adlı Beşinci Bölümü (m.
49-84), “Hava Araçların İlişkin Uçuş Kuralları” adlı Altıncı Bölümü (m.85-94) İle Sivil
Havacılık Personeli adlı Yedinci Bölümü idari nitelikteki hükümlerin yanında özel hukuka
ilişkin hükümler de içermektedir. Örneğin hava aracı üzerinde ipoteğe ilişkin hükümler (m.
6984) ile hava araçlarının menkul mal niteliğinde olması (m.65) gibi hükümler özel hukuk
karakterli hükümlerdir.
TSHK’nın Havayolu ile Taşımalar adlı Üçüncü Kısmı (m.106-119) ile Taşıma
Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk adlı Dördüncü kısmı (m.120-132) havayoluyla yurtiçi
yolcu ve eşya taşıma sözleşmelerine ilişkin özel hükümleri içermektedir. Bununla birlikte
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası havayolu taşıma sözleşmeleri üzerindeki iki bakımdan
etkisi söz konusu olabilmektedir;
TSHK’da hüküm olmayan hallerde söz konusu Konvansiyonlardaki hükümler uygulanır.
(TSHK m. 106)
“Taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılması, 12 Ekin 1929 tarihinde Varşova’da imzalanan
ve Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki
“konvansiyon” ve bu “Konvansiyonu” değiştiren Türkiye’nin katıldığı “konvansiyon” ve
protokollerin hükümlerine göre tayin olunur.” (TSHK m.124)
Bunlardan özellikle ikincisi yurtiçi havayolu taşıyıcısının sorumluluğunun belirlenmesi
bakımından önemli görünmektedir. Zira Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası havayolu
taşımalarına ilişkin konvansiyonlardaki hükümler, sonraki kanun olarak TSHK hükümlerini
otomatik olarak değiştirebilmektedir. Uluslararası havayolu taşımaları bakımından
Türkiye’nin taraf olduğu son konvansiyon ise 1999 Montreal Konvansiyonudur. Buna göre
Montreal Konvansiyonunda taşıyıcının sorumluluğunun sınırlanmasına ilişkin olup da
TSHK’ya aykırı olan hükümler yurtiçi havayolu taşımaları bakımından da doğrudan
uygulama alanı bulacaktır.
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11.2. Havayolu Yük Senedi (Airway Bill)- Taşıma Sözleşmesi
TSHK’da eşya taşıma sözleşmesinin tanımı yapılmadığı gibi unsurlarına da yer verilmemiştir.
Bunun için TSHK m.106 gereği Montreal Konvansiyonuna bakılır. Montreal Konvansiyonu
da bu sözleşmeyi, ücret karşılığında yapılan bütün uluslararası yolcu bagaj ya da kargo
(Montreal konvansiyonunda “yük” yerine “kargo” terimi tercih edilmiştir.) taşımacılığı için
geçerlidir. Ayrıca Montreal konvansiyonu ücretsiz taşımalar için de geçerli olduğunu
belirtmiştir. (Montreal m.1 f.1) TSHK’daki “Taşıyıcının kendi yetkili organınca saptanan
kurallarına göre ücretsiz olarak yapacağı yolcu ve yük taşımaları dışında; görev maksadıyla
veya özel nedenlerle Türk tescilli hava araçları ile ücretsiz yapılacak yolcu ve yük
taşımalarına ilişkin kurallar, Ulaştırma Bakanlığınca yönetmelikle düzenlenir.” Maddesiyle
yine ücretsiz olarak yapılan taşımalar bu kurallar dışında bırakılmıştır.

11.2.1. Hava Yük Senedinin İçeriği
TSHK m.110’a göre yük taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı yükletene aşağıdaki kayıtları içeren
bir hava yük senedi vermekle yükümlüdür.
a) Hava yük senedinin numarası ile, düzenlendiği gün ve yer,
b) Taşıyıcının adı veya ticaret ünvanı ve adresi,
c) Yükletenin adı, soyadı veya varsa ticaret unvanı ve adresi,
d) Gönderilenin adı, soyadı veya varsa ticaret ünvanı ve adresi,
e) Kalkış, varış ve varsa aktarma yerleri,
f) Yükün türü, sayısı, miktarı ve ağırlığı,
g) Özel olarak beyan edildiği takdirde değeri,
h) Taşıma ücreti ve ödeme şartları, ücretsiz taşımalarda buna dair kayıt,
i) Gereğinde, yük senedine eklenmesi zorunlu olan belgeler,
j) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere
bağlı olduğu.
Görüldüğü gibi TTK’nın aksine TSHK’da hava yük senedinin taşıyıcı tarafından
düzenleneceği yazılı iken; Montreal Konvansiyonu bu görevin gönderen tarafından yerine
getirileceğini düzenlemektedir. Bu yönüyle, TSHK m.110 ile Montreal Konvansiyonu m.7
tam ters bir düzen öngörürken, TTK bu konuda açıklık taşımamaktadır.
Oysa asıl olan, tarafların hangisinde bulunan hangi nüshanın kim için delil teşkil edeceğidir.
Yani taşıyıcı için olan nüshada gönderen imzası, gönderen için olan nüshada taşıyıcı imzası,
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yükle seyahat eden refakat belgesi durumundaki nüshada yine gönderenin imzasının
bulunması ispat açısından önemlidir.
Taşıyıcının, yükü hava yük senetsiz veya yukarıda yazılı kayıtları içeren bir yük senedi
vermeden kabul etmiş olması, taşıma sözleşmesinin varlığını veya geçerliliğini etkilemez. Bu
durumda taşıyıcının sorumluluğu TSHK hükümlerine göre ağırlaşmaktadır. Çünkü taşıyıcı bu
kanunun sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan hükümlerinden yararlanamayacaktır. Kanun
koyucu TSHK ile taşıyıcıya senet düzenleme görevini verdiği ölçüde, bu senedin
düzenlenmemesinden dolayı da taşıyıcıya yaptırım öngörmüştür.
Birden çok parçanın söz konusu olduğu taşımalarda, yükletenin isteği üzerine taşıyan, her bir
parçaya ayrı yük senedi düzenlemekle yükümlüdür. Farklı nitelikteki eşyalar, değer, ağırlık,
hacim ve özellikle fiyatı bakımından önemi haiz olduğu ölçüde ayrı senetlere konu edilmesi
ve yine de tek bir taşıma sözleşmesi ile taşımanın yapılıyor olması mümkündür.
Hava yük senedi üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshaya “Taşıyıcı için” yazılır ve
yükleten tarafından imzalanır. İkinci nüshaya “Gönderilen için” yazılır ve taşıyıcı ve yükleten
tarafından imzalanır. Üçüncü nüsha, taşıyıcı tarafından imzalanarak, yükün teslim
alınmasından sonra, yükletene verilir. Bu nüsha gönderen içindir. Burada gönderilen için
nüshadan söz edilmesi ve gönderen için ayrı gönderilen için ayrı senet tanzimi, senedin
kıymetli evrak vasfı olmaması ve hiçbir şekilde de olmamasından dolayı çok önem
taşımamaktadır.
Yük Senedinin İspat Kuvveti
Hava yük senedi, aksi kanıtlanıncaya kadar, sözleşmenin varlığı, şartları ve yükün teslim
alındığı hakkında karine teşkil eder. Demek ki; hava yük senedi kural olarak eşyanın
taşıyıcıya geçtiğini, taşıyıcıda olduğunu tevsik etmektedir. Özellikle hava kargo acenteleri
tarafından düzenlenen senetlerde, yükün acenteye teslimi asıl taşıyıcıya teslim gibi kabul
edilecektir.
Hava yük senedinde yükün ağırlığına, boyutlarına, ambalajına ve parça sayısına ilişkin
kayıtlar aksi ispat edilinceye kadar doğru sayılır. Ancak taşıyıcıya karşı delil olarak
kullanılması için yükün miktarına, hacmine ve bulunduğu hale veya yükün belirgin durumuna
ilişkin kayıtlar, ancak yükletenin de katılması ile taşıyıcı tarafından muayene edilmesi ve
sonuçların hava yük senedine yazılması şartı ile taşıyıcı aleyhine delil teşkil eder. Yani aksi
ispatlanana kadar geçerli sayılan kayıtların, taşıyıcı açısından da geçerli sayılması için,
taşıyıcı tarafından kontrol yapılmış olması ve sonunun senede işlenmesi gerekmektedir.
Taşıyıcı tarafından senede işleme- gerçekleştirilirse, taşıyıcının kontrol ettiği de
varsayılacaktır.

11.2.2. Yükletenin Beyanları
Yükleten yükle ilgili olarak hava yük senedine yazılacak kayıt ve beyanlar ile yükün
gönderilene teslimi için gereken tüm bilgi ve belgelerin tam ve doğru verilmesinden sorumlu
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olup, bu yüzden taşıyıcının ve üçüncü şahısların uğrayacakları zararları tazmin ile
yükümlüdür.
Taşıyıcı personeli ve temsilcilerine kusur isnadı hariç olmak üzere; verilen bilgi ve belgelerin
doğruluğunu ve yeterliliğini araştırmaya mecbur değildir.
Bu durumda taşıyıcının senedi düzenliyor olmasına rağmen, içeriği test ve kontrol ile ilgili
oluşturulmasında asıl görev, gönderene aittir. İçeriğin sözlü verilmesinden çok refakat
belgeleriyle (yük ile ilgili veya taşıma boyunca kullanılacak yüke ilişkin belgeler) taşıyıcıya
bildirilmesi de yeterlidir. Bu durumda özellikle TSHK bakımından refakat belgeleri ile senet
arasında uyumsuzluk gönderenden çok taşıyıcıya atfedilebilecek bir kusur olacaktır.

11.2.3. Yükletenin-Gönderenin Tasarruf Yetkisi
Yükleten, taşıma sözleşmesinden doğan tüm borçlarını yerine getirmek şartıyla gönderilenin,
bir sonraki madde uyarında hakkını kullanmaya başladığı ana kadar yük üzerinde tam bir
tasarruf hakkına sahiptir. Gönderilen, hava yük senedini veya yükü, kabulden kaçınırsa veya
kendisine gereken ihbarın yapılması mümkün olmaz ise, yükleten tasarruf hakkına yeniden
sahip olur.
Gönderen bu hakkını taşıyıcıya veya diğer yükletenlere zarar vermeyecek şekilde kullanmaya
mecbur olup, bu tasarruf hakkının kullanılmasından dolayı oluşabilecek masraflardan
sorumludur.
Gönderenin verdiği talimatın yerine getirilmesi mümkün olmaz ise, taşıyıcı durumu derhal
kendisine bildirmekle yükümlüdür.
Taşıyıcı, gönderenin talimatını hava yük senedinin yükletene verilmiş olan nüshasının
iadesini istemeden yerine getirirse, bu hava yük senedi nüshasının hamilinin, bu yüzden
uğrayabileceği herhangi bir zarardan, yükletene rücu hakkı saklı kalmak şartı ile sorumlu olur.
Yani tasarruf yetkisini kullanan kişinin gönderene ait senedin hamili olması gerekir.

11.2.4. Gönderilenin Hakları
Yükletenin bir önceki madde uyarınca sahip olduğu hakkı kullanmamış olması halinde,
gönderilen yükün varma yerine ulaşması üzerine, sözleşme şartlarına uyması kaydı ile
taşıyıcıdan, yükün kendisine teslimini istemek hakkına sahiptir.
Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, yükün varma yerine ulaştığı, taşıyıcı tarafından en kısa
zamanda gönderilene ihbar edilmelidir.
Taşıyıcı, yükün kayıp olduğunu ikrar ederse veya yük varması gereken günden itibaren
yedi(7) gün geçmiş olmasına rağmen varamamış olursa, gönderilen, taşıma sözleşmesinden
doğan hakları taşıyıcıya karşı ileri sürmek yetkisine sahip olur.
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11.3. Ulusal Eşya Taşımalarında Sorumluluk
11.3.1. Yükün Uğradığı Zarar
Yükün kaybı ya da zarara uğraması halinde, zarara sebebiyet veren olan, havayolu ile taşıma
sırasında meydana gelmiş ise zarardan taşıyıcı sorumludur.
Havayolu ile taşıma; yükün bir havaalanında veya bir hava aracında veya havaalanı dışına
inilmesi halinde o yerde taşıyıcının muhafaza ve nezareti altında bulundukları süreyi kapsar.
Ayrıca TSHK yük için TTK’na atıf yapmıştır. Buna göre; Taşıyıcı, eşyanın taşınmak üzere
teslim alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde, eşyanın zıyaından,
hasarından veya teslimindeki gecikmeden doğan zarardan sorumludur. Zararın oluşmasına,
gönderenin veya gönderilenin bir davranışı ya da eşyanın özel bir ayıbı sebep olmuşsa,
tazminat borcunun doğmasında ve kapsamının belirlenmesinde, bu olguların ne ölçüde etkili
olduğu dikkate alınır.
Gecikme halinde bir zarar oluşmasa da taşıma ücreti gecikme süresi ile orantılı olarak
indirilir. Ancak bu durum sadece taşıyıcının her türlü özeni gösterdiğini ispat ettiği şartıyla
geçerlidir.
Havayolu ile taşıma müddeti, bir havaalanı dışında olmak üzere karada, denizde veya iç
sularda yapılan taşımayı içine almaz. Belirtilen taşımalar havayolu taşıma sözleşmesinin ifası
zamanında yükleme, teslim veya aktarma amacıyla yapılmış ise meydana gelen her türlü
zarar, aksi sabit olmadıkça havayolu ile taşıma süresinde meydana gelmiş kabul olunur.
Burada özellikle havaalanından depoya, antrepoya, ardiyeye ya da boşaltma amaçlı yapılan
her türlü taşımanın genel olarak havayolu taşıması kapsamında kaldığı anlamı çıkmaktadır.
Kanaatimizce havaalanına getirme ve havaalanından götürme telakki edebilecek, ayrı bir
taşıma sözleşmesi konusu olmayan kısa taşımalarda hava taşımasının devamı kabul edilebilir.

11.3.2. Gecikmeden Doğan Zarar
Taşıyıcı, havayolu ile yükün taşınmasında meydana gelebilecek gecikmeden dolayı doğan
zarardan sorumludur. Bu zarar yükün zayi ya da hasarlanmasındansa değer düşmesi gibi
dolaylı zararlardır.

11.3.3. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması
Taşıyıcı, kendinin ve adamlarının zararı önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri aldıklarını
veya bu tedbirleri alma olanağı bulunmadığını ispatlarsa sorumluluktan kurtulur. Tam bir
ağırlaştırılmış kusur sorumluluğu söz konusudur. Özen eksikliği dahi kusur addedilmektedir.
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11.3.4. Sorumluluğun Sınırlandırılması
Taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılması, Türkiye’nin taraf olduğu ve uluslararası
taşımalarda uygulanan Montreal Konvansiyonu hükümlerine göre yapılacaktır. Montreal
konvansiyona göre;
Kargo (eşya) taşımacılığında, kontrol edilmiş kargonun taşıyıcının sorumluluğuna verildiği
anda gönderen kargonun ulaşacağı yerde teslimi ile ilgili özel bir fayda ile ilgili özel bir
beyanda bulunmadığı ve durumun gerektirmesi halinde ilave bir ödeme yapmadığı müddetçe,
taşıyıcının kargonun tahrip olması, kaybolması ya da hasar gelmesi halinde her kilogram için
sorumluluğu 17 SDR(Özel çekme hakkı: IMF tarafından yaratılan özel bir uluslararası fondur.
Merkez bankasından Türk Lirası karşılığı takip edilebilir (Örneğin 11.06.2015 için 1
SDR=3,80 TL) ile sınırlıdır. www.tcmb.gov.tr). Diğer durumda ödenecek toplamın,
gönderenin teslimatta sağlayacağı gerçek faydadan fazla olduğunu ispatlamadığı müddetçe,
taşıyıcı beyan eden toplamı aşmayan bir miktarı ödemekle yükümlüdür. Yani özel bir durum
olmadıkça taşıyıcı malın kilogramıyla 19SDR’nin çarpılmasıyla oluşan değeri ödemekle
sorumludur. Ancak bu değer malın fatura değerinden fazla olamaz.
Kargonun bir parçasının ya da içindeki malzemelerden herhangi birinin tahrip olması,
kaybolması ya da gecikmesi durumunda, taşıyıcının sorumluluğunun sınırlı olduğu miktarın
belirlenmesinde dikkate alınacak ağırlık, sadece ilgili paket ya da paketlerin ağırlığı ile sınırlı
olacaktır. Bunun yanı sıra kargonun bir parçasının ya da içindeki malzemelerden herhangi
birinin tahrip olması, kaybolması ya da gecikmesi diğer paketlerin değerini de etkiliyorsa,
sorumluluk sınırının belirlenmesinde diğer paketlerin de kiloları dikkate alınır.
Taşıyıcı, konvansiyonla düzenlenen sorumluluk sınırlarının yükseltilmesine ilişkin özel
anlaşmalar yapabilir ya da bu tür anlaşmalara katılabilir.

11.3.5. Geçersiz Sayılan Hükümler
Taşıyıcının sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıran veya konvansiyonel olarak
belirlenen sorumluluk sınırını indirmeyi amaçlayan her şart hükümsüzdür. Bu şartların
hükümsüzlüğü taşıma sözleşmesinin de hükümsüzlüğü şeklinde yorumlanamaz.
Şu kadar ki, yükün niteliği, özürü veya gizli ayıbından doğacak zararlarda sadece yüke ilişkin
kusur veya nitelik farklılıklarını taşıyıcının sorumluluktan kurtulmasını sağlayabilecektir.
Havaalanlarında, yer hizmet türlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için yapacak hava
taşıyıcılarına her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgesine B grubu çalışma ruhsatı
denir.

11.3.6. Sınırsız Sorumluluk
Zararın, taşıyıcının veya adamlarının zarar vermek kastı ile veya zararın doğması ihtimali
olduğunu bilerek dikkatsizce yaptıkları bir hareket veya ihmal sonucunda meydana geldiği
ispat edildiği takdirde sorumluluk sınırları uygulanmaz. Ancak, taşıyıcının işçileri veya
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temsilcileri gibi yardımcı kişilerin meydana getirdiği sınırsız sorumluluk talebine mevzu olan
zarar hakkında bu kişilerden toplamda tazmin edilecek miktar toplam zararı geçemez.
Sınırlı sorumluluk halinde de yine toplam tazminat yardımcılar, adamlar ya da taşıyıcıdan
alınmasına bakılmaksızın toplam sınırı geçmeyecektir.

11.3.7. Hasarın İhbarı
Yükün, bunları teslim almaya yetkili kişi tarafından itiraz edilmeden kabulü, hava yük
senedine uygun olarak ve iyi durumda teslim edildiklerine karine teşkil eder.
Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişi tarafından hasarın öğrenilmesinde derhal ve
teslimlerinden itibaren en geç ondört(14) gün içinde taşıyana ihbarda bulunulması gerekir.
Gecikme halinde ihbar, yükün tesliminden itibaren en geç yirmibir(21) gün içinde
yapılmalıdır.
İhbarın yazılı olarak veya durumun taşıma belgesinin üzerinde gösterilmesi sureti ile
yapılması gerekir.
İhbar sürelerine uyulmaması halinde, hileli davranma durumu hariç, taşıyıcı aleyhine dava
açılamaz. Burada kanaatimizce 14 günlük süre bakımından hasar veya zayi durumunun bir
tutanakla tespit edilmiş olması, bu tutanağın taşıyıcı veya adamları ya da yardımcıları
tarafından imzalanması veya onlara bildirim yapılmış olması bu sürenin hak düşürücü etkisini
ortadan kaldıracaktır.

11.3.8. Birden Çok Taşıyıcı ile Yapılan Taşımalar
Taşımanın birbiri ardınca değişik taşıyıcılar tarafından yapılması halinde; yükü kabul etmiş
olan her taşıyıcı, bu kurallara tabidir ve sorumludur. Bu taşıyıcı taşımanın kendi denetiminde
yapılan bölümü ile ilgili olduğu ölçüde, taşıma sözleşmesinin taraflarından biri sayılır. Böyle
bir taşıma halinde; ilk taşıyıcı, taşımanın tümü için sorumluluğu açıkça yüklenmiş olmadıkça,
yük sahipleri, sadece kaza veya gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı
talep hakkına sahip olabilirler. Yük taşımalarında göndericinin ilk taşıyıcıya, teslim almaya
yetkili alıcının ise son taşıyıcıya karşı talepte bulunma hakları vardır. Ayrıca, bunlardan her
biri zararın, ziyanın veya gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı da
talepte bulunabilirler. Bu taşıyıcılar, gönderici ve alıcıya karşı müştereken ve müteselsilen
sorumludur.

11.3.9. Karma Taşımalar
Kısmen havayolu, kısmen de demiryolu, denizyolu, karayolu gibi bir veya daha fazla taşıma
moduyla yapılan birleşik taşımalar halinde, TSHK hükümleri sadece havayolu ile yapılan
taşıma kısmına uygulanır. Birleşik taşıma hallerinde taraflar, taşıma belgelerine taşımanın
diğer taşıma modlarıyla yapılan kısmı için hüküm koyabilirler.
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11.3.10. Dava Açma Süresi
Sorumluluğa ilişkin dava, hava aracının varma yerine geldiği veya gelmesi gerektiği tarihten
itibaren iki(2) yıl içinde açılmazsa tazminat talep hakkı düşer. Ancak, zararın oluşumu uçak
kazası şeklinde meydana gelmiş ve rapor tanzimi gereken bir hal söz konusu ise iki yıllık süre
raporun Resmi Gazete ile yapılacak duyuru tarihinden itibaren işlemeye başlar.

11.3.11. Sigorta Yükümlülüğü
Yurt içi yük taşımaları yapmaya yetkili kılınan taşıyıcılar, taşıma sözleşmelerinden
doğabilecek zararlardan dolayı tazminat taleplerinin teminatı olmak üzere, yasal ve
konvansiyonel sorumluluk sınırları içerisinde mali mesuliyet sigortaları yapmakla
yükümlüdürler.
Sigorta, taşıyıcının adamlarının TSHK’da öngörülen sorumluluğunu da kapsayacaktır.
Sigorta yapılmamış olması taşıyıcının sorumluluğunu etkilememekte; ancak sigortasız taşma
yapan havayolu işletmelerinin hava taşımacılığından yasaklanması söz konusu olabilmektedir.
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Uygulamalar
1)
OLAY: Gönderen A 500000 TL değerindeki 1 koli ve 100 kilogram eşyasını İstanbulVan arası havayoluyla taşınması için B havayolu firmasına teslim etmiştir.

286

Uygulama Soruları
1)
Eşyanın tamamının şoförün alkollü olması nedeniyle hasara uğraması halinde taşıyıcı
firmanın ödeyeceği tazminatın ne kadar olması gereklidir?
2)

Bu taşımada düzenlenmesi gereken belgeler nelerdir?

3)

Yüke emir talimat verme yetkisi hangi süreçte kime aittir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde havayoluyla ulusal eşya taşımacılığı hakkında genel bilgi sahibi olduk. Ayrıca
hava yük senedi ve içeriği ve taşıma sürecinde taşıyıcının, gönderenin ve alıcının
sorumluluklarını öğrendik.

288

Bölüm Soruları
1)

TSHK’nın ikinci kısmı aşağıdaki bölümlerden hangisini içermemektedir?

a)

Hava Araçları ve Sicillerin Tutulması

b)

Hava Araçların İlişkin Uçuş Kuralları

c)

Havacılık Personeli

d)

Taşıma Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk

e)

özel hukuka ilişkin hükümler

2)
Uluslararası havayolu taşımaları bakımından Türkiye’nin taraf olduğu son
konvansiyon aşağıdakilerden hangisidir?
a)

1999 Montreal Konvansiyonudur.

b)

Varşova Konvansiyonu

c)

Guadalajara Protokolü

d)

Guatemala Konvansiyonu

e)

CMR Konvansiyonu

3)

Hava yük senedinin içinde aşağıdaki maddelerden hangisine yer verilmemiştir?

a)

a)Hava yük senedinin numarası ile düzenlendiği gün ve yer

b)

b)Kalkış, varış ve varsa aktarma yerleri,

c)

c)Taşıma ücreti ve ödeme şartları, ücretsiz taşımalarda buna dair kayıt,

d)

Eşyanın üretim yeri ve tarihi

e)

e)Yükletenin adı, soyadı veya varsa ticaret unvanı ve adresi
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4)

Hava yük senedi kaç nüsha olarak düzenlenir?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

1

e)

6

5)

Hava yük senediyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)
Hava yük senedinde yükün ağırlığına, boyutlarına, ambalajına ve parça sayısına ilişkin
kayıtlar aksi ispat edilinceye kadar doğru sayılır.
b)
Hava yük senedi, aksi kanıtlanıncaya kadar, sözleşmenin varlığı, şartları ve yükün
teslim alındığı hakkında karine teşkil eder.
c)
Hava kargo acenteleri tarafından düzenlenen senetlerde, yükün acenteye teslimi asıl
taşıyıcıya teslim gibi kabul edilecektir.
d)

En az 4 nüsha halinde düzenlenirler.

e)
Taşıyıcı tarafından senede işleme gerçekleştirilirse, taşıyıcının kontrol ettiği de
varsayılacaktır.
6)
Taşıyıcı, yükün kayıp olduğunu ikrar ederse veya yük varması gereken günden
itibaren kaç gün geçmiş olmasına rağmen varamamış olursa, gönderilen, taşıma
sözleşmesinden doğan hakları taşıyıcıya karşı ileri sürmek yetkisine sahip olur?
a)

7

b)

8

c)

3

d)

10

e)

15
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7)
Sorumluluğa ilişkin dava, hava aracının varma yerine geldiği veya gelmesi gerektiği
tarihten itibaren ne kadar süre içinde açılmazsa tazminat talep hakkı düşer?
a)

6 ay

b)

10 ay

c)

12 ay

d)

24 ay

e)

32 ay

8)

Aşağıdakilerden hangisi yükletenin- gönderenin tasarruf yetkisi dâhilinde değildir?

a)
Yükleten, taşıma sözleşmesinden doğan tüm borçlarını yerine getirmek şartıyla
gönderilenin, bir sonraki madde uyarında hakkını kullanmaya başladığı ana kadar yük
üzerinde tam bir tasarruf hakkına sahiptir.
b)
Gönderilen, hava yük senedini veya yükü, kabulden kaçınırsa veya kendisine gereken
ihbarın yapılması mümkün olmaz ise, yükleten tasarruf hakkına yeniden sahip olur.
c)
Gönderenin verdiği talimatın yerine getirilmesi mümkün olmaz ise, taşıyıcı durumu
derhal kendisine bildirmekle yükümlüdür.
d)

Tasarruf yetkisini kullanan kişinin gönderene ait senedin hamili olması gerekir.

e)

Gönderenin yüklemeden sonra hiçbir halde tasarruf yetkisi yoktur.

9)
Havayoluyla ulusal eşya taşımacılığı hukukunda temel alınan kanun aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Borçlar Kanunu

b)

Türk Sivil Havacılık Kanunu

c)

Türk Ticaret Kanunu

d)

Vergi Usul Kanunu

e)

Posta Kanunu
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10)
Gecikme halinde ihbar, yükün tesliminden itibaren en geç kaç gün içinde
yapılmalıdır?
a)

14

b)

7

c)

21

d)

30

e)

365

Cevaplar: 1)a, 2)a, 3)d, 4)b, 5)d, 6)a,7)d, 8)e, 9)b, 10)c
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12. ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMA HUKUKU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Gümrüklü Havaalanlarının Kullanımı
12.2. Havayolu Ulusal Eşya Taşıma Hukuku Hakkında Genel Bilgi
12.3. Varşova Konvansiyonu ve Protokolleri
12.3.1. Hava Yük Senedi
12.3.2. Emir- Tasarruf Yetkisi
12.3.3. Refakat Belgeleri
12.3.4. Taşımada Sorumluluk
12.3.5. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması
12.3.6. Sınırlı Sorumluluk
12.3.7. Bildirim Süreleri
12.3.8. Zamanaşımı
12.3.9. Birden Fazla Taşıyıcı İle Yapılan Taşımalar
12.3.10. Birleşik Taşımaya İlişkin Hükümler
12.4. Varşova Konvansiyonu’nun Protokolleri
12.4.1. 1955 Lahey Protokolü
12.4.2. 1961 Guadalajara Protokolü
12.4.3. 1971 Guatemala Protokolü
12.4.4. 4 Numaralı Montreal Protokolü
12.5. Montreal Konvansiyonu
12.5.1. Uygulama Alanı
12.5.2. Eşya-Kargo Taşıması
12.5.3. Eşyaya-Kargoya Dair Emir ve Talimatlar ile Sürecin İşletilmesi
12.5.4. Taşıyıcının Sorumluluğu ve Tazminat Kapsamı
12.5.5. Gecikme Halinde Sorumluluk

294

12.5.6. Montreal Konvansiyonunda Sorumluluk Sınırları
12.5.7. Çalışanlar, Acenteleri- Taleplerin Bir Araya Getirilmesi
12.5.8. Zarar Tazmin Talebinde İhbarın Uygun Olarak Yapılması
12.5.9. Zamanaşımı
12.5.10. Sonuç
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Havayoluyla Uluslar arası eşya taşımacılığında taraf olunan Konvansiyonlar nelerdir?

2)
Konvansiyonlar değiştikçe ve güncellendikçe sorumluluk sınırları da değişmiştir. Size
göre bunun nedeni ne olabilir?

296

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Uluslar arası eşya taşıma
hukuku hakkında genel bir
bilgi sahibi olmak

Söz konusu uluslararası yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.

Varşova Konvansiyonu

Varşova Konvansiyonunun
hükümlerini ve ilgili
protokollerinin getirdiği
yenilikleri öğrenmek

Söz konusu uluslararası yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.

Montreal Konvansiyonu

Havayoluyla Uluslar arası
taşıma taşımacılık alanında
son taraf olduğumuz
konvansiyon olan Montreal
Konvansiyonunun
hükümlerini öğrenmek

Söz konusu uluslararası yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.

Havayoluyla Uluslar arası
eşya taşımacılığında
tarafların sorumluluklarını
kavramak

Söz konusu uluslararası yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.

Havayolu Uluslararası
Eşya Taşıma Hukuku
Hakkında Genel Bilgi

Uluslararası Eşya
Taşımacılığında
Sorumluluk
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Anahtar Kavramlar
• Airway bill
• SDR
• Gönderen
• Montreal Konvansiyonu
• Varşova Konvansiyonu
• Sorumluluk Sınırları
• Frank Cinsinden Sorumluluk
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Giriş
Halihazırdaki uluslar arası konvansiyonların uygulanabilmesi için kural olarak taşımanın iki
taraf devlet ülkesi arasında yapılması gereklidir. (Varşova Konvansiyonu- VK 1-2 ; Montreal
Konvansiyonu- MONK 1-2) Bu nedenle halen bütün ülkeler son Konvansiyona taraf oluncaya
kadar, somut ihtilafta taşımanın yapıldığı ülkelerin ortak taraf olduğu metinlerin uygulanması
gerektiğinden dolayı önceki Konvansiyonlar da yürürlükte kalmaktadır. Örneğin Türkiye ile
sadece VK’nın 1929 metnine taraf olan veya Türkiye’nin taraf olmadığı protokollere taraf
olan bir ülke arasında yapılan taşımaya ortak taraf olunan metin olarak VK’nın 1929’da kabul
edilen şekli uygulanmaktadır. Netice olarak havayoluyla uluslar arası yolcu ve eşya
taşımalarına ilişkin sözleşmeler hakkında bugün için Türkiye bakımından da yürürlükte
bulunan iki Konvansiyon bulunmaktadır.
Bunlardan ilki 1929 “Uluslar arası Hava taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi
Hakkında Konvansiyon” (Varşova Konvansiyonu(12.10.1929’da imzalanmış ve 13.02.1933
tarihinde onaylayan devlet sayısında yeterli sayıya ulaşılarak yürürlüğe girmiştir.)) ve bu
Konvansiyon üzerinde değişiklik yapan protokollerdir. (VK’yı değiştiren protokoller; 1955
Lahey Protokolü, 1961 Guadalajara Protokolü, 1971 Guatemala City Protokolü ve 1975
Montreal Protokolleridir.)
VK, birçok kez değiştirilmesi sonucu, yürürlükte olan ve olmayan metinleri ile bir ihtilaf
halinde ilgili devletin hangi metne taraf olduğu meseleleri yüzünden içinden çıkılmaz bir
sistem haline gelmiştir. Bu sebeple uluslar arası alanda Varşova Sisteminin yerini almak üzere
28.05.1999’da Montreal’de “1999 Montreal Konvansiyonu” (Havayoluyla ile Yapılan Uluslar
arası Taşımalar için Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında 28 Mayıs 1999 Montreal
Konvansiyonu) imzalanmıştır.
Uluslar arası hava taşımalarını düzenleyen metindenlerden halen yürürlükte olanları; 1929
Varşova Konvansiyonu, 1955 Lahey Protokolü, 1961 Guadalajara Protokolü, 4 Sayılı
Montreal Protokolüne (25.06.1978 tarihinden beri Varşova Konvansiyonu ve Lahey
Protokolüne; 12.09.1988 tarihinden beri de 4 Sayılı Montreal protokolüne) taraf olmuştur.
1999 Montreal Konvansiyonu ise 26.03.2011 tariginde Türkiye bakımından yürürlüğe
girmiştir.
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12.1. Gümrüklü Havaalanlarının Kullanımı
Yabancı ülkelere giden veya yabancı ülkelerden gelen hava araçları, ancak gümrüklü
havaalanlarından kalkmaya ve inmeye mecburdur.
İstisnai hallerde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının müştereken vereceği karar dairesinde, gümrüksüz bir
havaalanının da kullanılmasına izin verilebilir. Bu durumda söz konusu hava alanında
uluslararası uçuş için gerekli tedbirler alınmak gerekir.
Belirlenmiş bulunan gümrüklü havaalanlarından başka bir yere zorunluluk nedeniyle iniş
yapıldığı takdirde, hava aracı sorumlu pilotu, durumu derhal varsa havaalanı yöneticisine,
yoksa en yakın mülki amire veya zabıta yetkilisine duyurmak ve yetkili makamlar el
koyuncaya kadar hava aracını, yolcuları ve yükü ile birlikte güvence altına almakla
yükümlüdür.

12.2. Havayolu Ulusal Eşya Taşıma Hukuku Hakkında Genel Bilgi
Uluslar arası hava taşımaları bakımından hem Varşova Konvansiyonu’nda hem de Montreal
Konvansiyonunda uygulama koşulları bakımından temelde bir fark bulunmamaktadır. Buna
göre; bir ücret karşılığı hava aracıyla yapılan tüm uluslar arası eşya taşımalarına ilişkin
sözleşmelere uygulanır. (MonK 1) Buna göre uygulanma koşullarını aşağıdaki gibi
inceleyebiliriz.
1.
Taşıma ücret karşılığı olmalıdır. Böylece, ticari nitelikteli uluslar arası eşya
taşımalarının, hava taşıma Konvansiyonları kapsamında alınması hedeflenmiştir. Ücretin
mutlaka bir miktar paranın ödenmesi şeklinde olması gerekmez. Örneğin, bir avukatın
müvekkili işin iş göreceği yere taşınması, ücretli taşıma olarak nitelenmektedir. Montreal
Konvansiyonu’nda ücret şartına bir istisna getirilmiştir. Buna göre, bir hava taşıma işletmesi
tarafından hava taşıma aracıyla yapılan ücretsiz taşımalara da Konvansiyon hülümleri
uygulanır. Hükmün hayesi, sivil havacılıkta teamül haline gelmiş olan personele ücretsiz bilet
verme, bedava bilet kampanyaları, mil-puan karşılığı uçuş uygulamaları sonucu yapılan
taşımalara da Konvansiyon hükümlerinin uygulanmasını sağlamaktır. Aynı Şekilde Varşova
Konvansiyonu da hem ücretli taşımalarda geçerlidir derken aynı zamanda ücresiz taşımalar
için de aynı şekilde geçerli olduğunu belirtmiştir.( “Bu sözleşme, uçak ile ücret karşılığında
yapılan bütün uluslar arası insan, bagaj eşya taşımalarınauygulanacaktır. Bir hava taşıma
işletmesi tarafından uçakla yapılan ücretsiz taşımalara da aynı ölçüde uygulanacaktır.” VKM.1)
2.
Sözleşmenin konusu eşya taşıması olmalıdır. Varşova Konvansiyonu tarafından eşya
taşınması mümkün olan bütün maddi şeylerdir. Posta taşımaları ise, özel olarak düzenlenmiş
“Postaya ait kalemlerin taşınmasındai taşıyıcılar ile posta idareleri arasındaki ilşki için
geçerli hukuk kurallara uygun olaraki sadece ilgili posta idaresine karşı sorumlu olacaktır”
Bu hükmün kapsamına giren haler haricinde Konvansiyon hükümleri “postaya ait kalemlerin
taşınmasında” uygulanmaz. (MonK 2)
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3.
Taşıma hava aracıyla yapılmalıdır. Hava aracı diyerek, havada durabilen araç olarak
tanımlanmaktadır. TSHK ise “havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her
türlü aracı ifade eder” şeklinde tanımlamıştır. Uçak, helikopter, balon, planör vb.
Konvansiyona uygun hava araçlarına örnek verilebilir.
4.
Taşıma uluslar arası nitelikte olmalıdır. Montreal Konvansiyonu bakımından uluslar
arası taşımalar iki şekilde ortaya çıkar. İlki; çıkış yeri ile varma yeri iki akit devlet ülkesinde
bulunan taşımalardır. Örneğin A devletinden başlayıp B devletinde biten taşımalar, her iki
devletin de Montreal Konvansiyonu’na taraf olması koşuluyla uluslar arası niteliktedir.
İkincisi; çıkış yeri ile varma yeri Konvansiyone taraf olan tek bir devletin ülkesinde olmasına
rağmen, taraf olan veya olmayan bir başka devletin ülkesinde kararlaştırılmış duraklama yeri
olan taşımalardır.
5.
Birden fazla taşıyıcı tarafından gerçekleştirilen müteakip taşımalar, tarafların bunları
tek bir iş olarak kabul etmeleri koşuluyla, Montreal Konvansiyonu bakımından tek bir taşıma
olarak kabul edilmiştir. Buna göre müteakip taşımalar ister tek sözleşme ile, ister bir
sözleşmeler zinciri ile kararlaştırılmış olsun, şayet taraflardan ek bir iş olarak kabul edilmişse,
Montreal Konvansiyonu bakımından bölünmez ve tek bir taşıma sayılır. Söz konusu
sözleşmelerden birinin veya bir kaçının tek bir devletin ülkesinde ifa edilmesi, bunların
uluslar arası niteliklerini kaybetmesine neden olmaz. Başka bir ifadeyle, müteakip taşımayı
teşkil eden bütün taşımalara Montreal Konvansiyonu uygulanır.

12.3. Varşova Konvansiyonu ve Protokolleri
12.3.1. Hava Yük Senedi
Varşova Konvansiyonu’na göre Eşya taşıması yapan her taşıyıcı, göndericiden “Hava yük
senedi” olarak isimlendirilen bir belgeyi düzenleyerek kendisine vermesini, her gönderici de
taşıyıcıdan bu belgeyi kabul etmesini isteme hakkına sahiptir. Yine hem yolcu biletinde hem
de bagaj kuponunda olduğu gibi hava yük senedinin yokluğu taşıma sözleşmesinin
geçerliliğini etkilemez. Ancak taşıyıcı hava yük senedi düzenlenmemiş bir eşyayı taşır ve ya
Varşova Konvansiyonunda belirtilen içeriklerden yine Konvansiyonda belirtilen zorunlu
sayılabilecek içerikler bulunmaz ise sorumluluğunu kaldıran ya da sınırlayan hükümlerden
yararlanamayacaktır.
Varşova Konvansiyonu m. 6’ya göre bu hava yük senedi gönderici tarafından üç nüsha olarak
düzenlenecek ve eşya ile birlikte taşıyıcıya teslim edilecektir. Birden fazla paket olması
halinde, taşıyıcı her bir paket için ayrı hava yük senetleri düzenlenmesini göndericiden
isteyebilir. (VK M.6)
1929 Varşova Konvansiyonu’na göre hava yük senedi aşağıdaki hususları içermelidir;
a) Düzenlendiği yer ve tarih;
b) Hareket yeri ve varış yeri;
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c) Kararlaştırılan durak yerleri; şu şartla ki, taşıyıcı gerektiğinde durak yerlerin değiştirmek
hakkınısaklı tutabilecek fakat bu hakkına kullanması halinde değişikliğin, taşımanın uluslar
arası niteliğiniortadan kaldırma etkisi olmayacaktır;
d) Göndericinin isim ve adresi;
e) İlk taşıyıcının isimve adresi;
f) Durum gerektiriyorsa, alıcının isim ve adresi;
g) Eşyanın cinsi;
h) Paketlerin adedi, ambalaj şekli, üzerindeki özel işaretleri veya numaraları;
i) Eşyanın ağırlığı, miktarı, hacmi, boyutları;
j) Eşyanın ve ambalajın görünüşteki durumu;
k)Kararlaştırılmış ise taşıma ücreti, ödeme yeri ve tarihi ve kimin tarafından ödeneceği;
l) Eğer eşya teslim alındığında ödenmek üzere gönderiliyorsa eşyanın fiyatı, durum
gerektiriyorsayapılan masraflar;
m) Bildirilmiş olan olan değer (Belirtildiği takdirde taşıyıcının sınırlı sorumluluğu ortadan
kaldırır.)
n)Hava Yük senedinin kaç tane düzenlendiği;
o) Hava Yük senedinin ilişik olarak taşıyıcıya verilen belgeler;
p) Eğer kararlaştırılmış ise, taşımanın bitimi için tespit edilen süre ve takip edilecek
yol hakkında kısabilgi;
r) Taşımanın, bu sözleşme ile konulan sorumluluğa ilişkin kurallara bağlı olduğuna dair bir
bildirim.
Bu bildirimlerin yapılmasından ve yük senedinin içeriğinden gönderici sorumlu olacaktır. Bu
bildirimlerin yanlış yapılmasından ya da eksik yapılmasından meydana gelebilecek tüm
zararlardan üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere gönderici sorumlu olacaktır.( VK m.10)
Hava yük senedi, taşıma sözleşmesinin yapıldığına, eşyanın taşıyıcı tarafından teslim
alındığına karinedir. Taşıyıcı göndericinin önünde teslim aldığı eşyayı kontrol eder ve bu
kontrolü taşıma senedine işler ise bu andan itibaren hava yük senedinde yazan hususlar
taşıyıcı aleyhine delil oluşturabilecektir.
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12.3.2. Emir- Tasarruf Yetkisi
Gönderici, taşıma anlaşmasına göre yerine getirmek zorunda olduğu bütün
yükümlülüklerdendoğan sorumluluğuna bağlı olmak şartıyla, hareket veya varış
alanlarında geri almak veya yolüzerindeki herhangi bir iniş yerinde bıraktırmak veya varış
yerinde ya da yol üzerindeki bir yerdehava yük senedinde ismi yazılı alıcıdan başka birine
teslimini istemek suretiyle eşya üzerinde tasarruf hakkına sahip olacaktır. Ancak bu tasarruf
hakkını, taşıyıcıyı veya diğer göndericileri zarara sokacakşekilde kullanamaz ve bu
hakkını kullanmasından doğan bütün masrafları ödemek zorundadır.
Göndericinin emirlerini yerine getirmek olanağı yoksa taşıyıcı bu durumu kendisine
derhalbildirmek zorundadır.
Taşıyıcı, göndericinin eşya üzerindeki tasarrufları ile ilgili emirlerini, hava yük senedinin
göndericiyeverilmiş olan parçasının ibrazını istemeden yerine getirirse, hava yük senedinin bu
parçasını hukukauygun olarak elinde bulunduran kişinin bu yüzden uğrayabileceği herhangi
bir zarardan, göndericiyerücu hakkı saklı kalmak üzere, sorumlu olacaktır.
Göndericiye tanınmış olan hak, eşya teslim yerine götürülür ve 7 gün içinde teslim edilmezse
ve alıcı kendine düşen şartları yerine getirdiğinde (gereken ücretleri ödemesi, sözleşmeye
uygun davranması)alıcıya geçecektir. Bununla birlikte, alıcı hava yük senedini veya eşyayı
kabul etmemekten kaçınırsa veya kendisiyle haberleşilemez ise gönderici tasarruf hakkına
yeniden kazanacaktır.
Aksi kararlaştırılmamış ise taşıyıcı, eşyayı teslim yerine getirir getirmez alıcıya haber vermek
zorundadır. Eğer taşıyıcı eşyayı varması gereken tarihten itibaren getirmez veya eşyanın
kaybolduğunu kabul ederse 7(yedi) güniçerisinde alıcı taşıyıcıya karşı doğan haklarını takip
edebilecektir.

12.3.3. Refakat Belgeleri
Gönderici, eşyanın alıcıya tesliminden önce gümrük, şehir girişi veya polis formalitelerinin
yerinegetirilmesi için gerekli bütün bilgileri vermek ve belgeleri hava yük senedine
eklemekzorundadır. Gönderici bu bilgi ve belgelerin yokluğundan, yetersizliğinden veya
usulüne uygunolmamasından doğan zararlardan, bu zarar taşıyıcının veya temsilcilerinin
kusurundan ileri gelmedikçe, taşıyıcıya karşı sorumludur. Taşıyıcı bu bilgi ve belgelerin
doğruluğunu veya yeterliliğini araştırma zorunda değildir.

12.3.4. Taşımada Sorumluluk
Taşıyıcı, kabul edilmiş herhangi eşyanın tahribi veya kaybı veya zarara uğramasıhalinde
doğan zarardan sorumlu olacaktır; ancak zarara sebep olan olay hava yolu ile taşıma
sırasındameydanagelmiş olmalıdır.
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Önceki paragrafta kullanılan anlamda hava yolu ile taşıma, eşyanın, bir hava alanında veya bir
uçakta veya bir hava alanı dışında iniş yapılması halinde herhangi bir yerde,
taşıyıcınınsorumluluğunda bulunduğu süreyi kapsayacaktır.
Hava yolu ile taşıma süresi, kara, deniz veya nehir yoluyla, bir hava alanı dışında yapılan
herhangibir taşımayı içine almayacaktır. Bununla birlikte, böyle bir taşıma, hava yolu ile
taşıma için yapılan biranlaşmanın gereği olarak yükleme, teslim veya aktarma amacıyla
yapılmışsa, herhangi bir zararın, aksi ispatlanmadıkça, hava yolu ile taşıma sırasında meydana
gelmiş bir olayın sonucu olduğu kabul edilir.
Taşıyıcı, eşyanın havayolu ile taşınmasındaki gecikmeden de 1929 Varşova Konvansiyonu
hükümlerine göre sorumludur.
Uygulama şartları gözetilerek Montreal Konvansiyonu da uygulanmak durumunda kalabilir.

12.3.5. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması
1929 Varşova Konvansiyonu’nun en çok eleştirilen kısmı taşıyıcı üzerindeki sorumluluğun
kaldırılması ve sınırlandırılması üzerine olan maddeleridir. Bu maddeler özellikle taşıyıcı
lehinedir. Taşıyıcıyı çoğu hatada sorumluluktan kurtaran ve sorumluluk atfedildiği hallerde de
eşyanın zararını karşılayamayacak nispette sınırlılıklar belirlenmiştir.
Havacılık sektöründe bunun kırılması Japon Havayollarının sınırlı sorumluluğunu
yükseltmesiyle başlamış ve sonrasında IATA kuralları ortaya çıkmıştır. Varşova
Konvansiyonu’nda taşıyıcının sorumluluktan kurtulmasına ilişkin maddeye bakacak olursak
“Taşıyıcı, kendisinin ve temsilcilerinin zararı önlemek için gerekli bütün tedbirleri almış
olduklarını veya kendisi veya temsilcileri için bu gibi tedbirleri alma olanağı bulunmadığını
ispat ederse, sorumlu olmayacaktır.“Taşıyıcı, bagaj ve yük taşımasında zararın, pilotajdaki,
uçağa verilen yer hizmetlerindeki ( handling)ve seyrüseferdeki bir yanlışlıktan ileri geldiğini
ve diğer bütün hususlarda kendisini ve temsilcilerininzararı önlemek için gerekli bütün
tedbirleri almış olduklarını ispat ederse, sorumlu olmayacaktır.”(VK m.20)eleştirilerin haklı
olduğunu görebiliriz.
Madde 21’de ise zarar gören kişinin ihmalinden veya dikkatsizliğinden kaynaklı zararlarda
yine taşıyıcının sorumluluktan tamamen veya kısmen kurtulabileceği belirtilmiştir.

12.3.6. Sınırlı Sorumluluk
Eşya taşımasında taşıyıcının sorumluluğu, kilogram başına 250 frankla sınırlıolacaktır.
Meğerki gönderici, paket taşıyıcıya verilirken, teslim anındaki değerini gösteren özel
birbildirimde bulunmuş ve gerekiyorsa, ek bir meblağ ödenmiş olsun. Bu durumda taşıyıcı,
ödeyeceğimeblağın bagaj veya eşyanın gönderici için teslim anındaki gerçek değerinden daha
büyük olduğunuispat etmedikçe, bildirimi yapılan meblağı aşmayan birmeblağ ödemekle
yükümlüdür.
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Yukarıda belirtilen meblağların binde dokuz yüz ayarında 65 1/12 miligram altını bulunan
Fransızfrankı karşılığı olduğu kabul edilecektir. Bu meblağlar herhangi bir milli paraya
yuvarlak rakamlarhalinde çevrilebilir.
Taşıyıcının sorumluluğunu sınırlayan Varşova Konvansiyonu’nun 22. Maddesi taşıyıcı lehine
bir madde olduğu için eleştirilmiş ve 1999 yılına gelindiğinde bu sınırların daha yükseklere
çekildiği görülmüştür. Ayrıca Fransız Frank sisteminden SDR( Özel Çekme Hakkı Para
Birimi)’ne geçilmiştir.
Taşıyıcının sorumluluğunu kaldıran veya bu sözleşmede belirtilenden daha düşük bir sınır
saptayan herhangi bir hüküm geçersizdir ancak bu hükmün geçersiz olması sözleşmenin
geçersiz olduğu anlamına gelmemelidir.
Zarar taşıyıcının kasıtlı davranışlarından veya davanın görüldüğü mahkemenin kanununa göre
kasıtlı davranışa eş değerde sayılan bir kusurundan doğmuşsa, taşıyıcı, bu sözleşmenin
kendisinin sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan hükümlerden yararlanamayacaktır. Zarar
taşıyıcının temsilcilerinden herhangi birinin, görevi çerçevesi içinde aynı şekildeki bir
davranışından doğmuş is, taşıyıcı yine belirtilen hükümlerden yararlanmaya hak
kazanamayacaktır. Burada taşıyıcının temsilcilerine yer hizmetleri kuruluşları yük ve bagaj
için girer iken yolcu taşımacılığında sorumluluk uçağa biniş anından iniş anına kadar olduğu
için yer hizmetleri kuruluşu çalışanları temsilci tanımına girmemektedir.

12.3.7. Bildirim Süreleri
Eşyanın, teslim almaya yetkili kişi tarafından şikâyette bulunmaksızın kabulü, bunlarıntaşıma
belgesine uygun olarak ve iyi durumda teslim edildiği hususunda, aksi sabit oluncaya
kadargeçerli delil sayılacaktır.
Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişinin, hasarın fark edilmesinden sonra derhal
taşıyıcıyaşikayette bulunması ve bu şikâyetin, alınışlarından itibaren eşya için en geç 7(yedi)
gün içinde yapılması gereklidir.
Gecikme halinde şikâyetin, eşyanın kendi eline geçtiği tarihten itibaren en geç 14(ondört)
gün içinde yapılması gerekir.
Her şikâyetin, yukarıda belirtilen süreler içinde, taşıma belgesi üzerine yazılmak suretiyle
veya ayrıbir bildirim halinde yazılı olarak gönderilmesi gereklidir.
Yukarıda belirtilen süreler içinde şikâyette bulunulmaması halinde, hilesi dışında,
taşıyıcı aleyhinetakibat yapılamaz.

12.3.8. Zamanaşımı
Varış yerine ulaşma tarihinden veya uçağın ulaşması gereken tarihten veya taşımanın
durduğutarihten başlamak üzere 2 yıl içinde dava açılmazsa, tazminat hakkı düşecektir.

305

Zaman aşımının hesaplanma
kararlaştırılacaktır.
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12.3.9. Birden Fazla Taşıyıcı İle Yapılan Taşımalar
Taşımanın, birbiri ardınca çeşitli taşıyıcılar tarafından yapılacak olması halinde, eşyayı
kabul eden her taşıyıcı 1929 VK hükümlerine bağlı olacak ve taşımanın kendi yönetiminde
yapılan bölümü ile ilgili olduğuölçüde, taşıma anlaşmasının taraflarından biri sayılacaktır.
Bagaj veya eşya bakımından, gönderici ilk taşıyıcıya, teslim almaya yetkili alıcıda son
taşıyıcıya karşı dava açma hakkına sahiptir. Ayrıca her biri, tahribatın, kaybın, hasarın
veyagecikmeni olduğu taşımayı yapan taşıyıcıya karşı dava açabilirler. Bu taşıyıcılar,
göndericiveya alıcıya karşı müşterek ve müteselsil olarak sorumlu olacaklardır.

12.3.10. Birleşik Taşımaya İlişkin Hükümler
Kısmen hava yolu, kısmen başka herhangi bir yol ile yapılan birleşik taşıma halinde, bu
sözleşme hükümleri, sadece hava yolu taşımalarınauygulanacaktır.
Bu sözleşmedeki hiçbir husus, birleşik taşıma halinde tarafların hava yolu ile taşıma belgesine
diğertaşıma türleriyle ilgili şartlar koymalarına engel olmayacaktır; ancak, hava yolu ile
taşıma bakımındanbu sözleşmenin hükümlerine uyulacaktır.

12.4. Varşova Konvansiyonu’nun Protokolleri
12.4.1. 1955 Lahey Protokolü
12 Ekin 1929’da Varşova’da imzalanan “Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı
Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Sözleşme”(Varşova Konvansiyonu), 28 Eylül 1955
yılında bir protokol ile değiştirilmiştir. Bu bölümde bu protokol ile Varşova Konvansiyonu
üzerinde meydana gelen önemli değişiklerden bahsedeceğiz.
Protokolle 1. Maddeki uluslararası taşımadaki hükümranlık, mandalık ve otoritede bulunma
kavramları çıkarılarak tanım daha sade bir hale getirilmiş ve günün koşullarında konan
sömürge ve manda terimlerinin yerine her ülkenin kendi bağımsızlığına ikinci dünya savaşı
sonrasında yeniden düzenlenmiştir.
1955 Lahey Protokolüyle VK’ya gelen önemli değişikliklerinden biri Hava yük senedine
devredilebilen bir senet hükmü kazandırılmasıdır. Böylece hava yük senedi denizyolundaki
konişmento gibi malı temsil edebilir ve “kıymetli evrak” niteliği kazanabilecektir.
Yine önemli değişiklerden biri de VK 20. Maddesinde yer alan ve çok tartışılan “Taşıyıcı,
bagaj ve yük taşımasında zararın, pilotajdaki, uçağa verilen yer hizmetlerindeki ( handling)ve
seyrüseferdeki bir yanlışlıktan ileri geldiğini ve diğer bütün hususlarda kendisini ve
temsilcilerininzararı önlemek için gerekli bütün tedbirleri almış olduklarını ispat ederse,
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sorumlu olmayacaktır.” İfadesidir. Bu ifade 1955 Lahey protokolüyle kaldırılmıştır. Böylece
taşıyıcının sorumluluk alanı genişletilmiştir.
1955 Lahey Protokolüyle birlikte yine çok tartışılan taşıyıcının sorumluluğunun
sınırlandırılmasına ilişkin 22. Madde aşağıdaki madde ile değiştirilmiştir.
“İnsanların taşınmasında taşıyıcının sorumluluğu her yolcu için iki yüzelli bin frankla
sınırlandırılmıştır. Davaya el koyan mahkemenin kanunlarına göre zararın periyodik olarak
ödenmesine hükmedilebildiği hallerde, bu ödemelerin toplam değeri ikiyüz elü bin frankı
aşmayacaktır.
Bununla birlikte, taşıyıcı ile yolcu, daha yüksek bir sorumluluk sınırı kararlaştırabilirler.
Kayıtlı bagaj ve yük taşımasında taşıyıcının sorumluluğu, kilogram başına ikiyüzelli frankla
sınırlandırılmıştır; meğerki yolcu veya gönderici, paket taşıyıcıya verilirken, varış yerinde
teslimi anındaki değerini gösteren özel bir bildirimde bulunmuş ve gerekiyorsa, ek bir meblâğ
ödemiş olsun. Bu durumda taşıyıcı, ödeyeceği meblâğın, bagaj veya yükün, yolcu veya
gönderici için, varış yerinde teslimi anındaki gerçek değerinden daha büyük olduğunu ispat
etmedikçe, bildirimi yapılan meblâğı aşmayan bir meblâğ ödemekle yükümlüdür. Kayıtlı
bagaj veya yükün bir bölümünün veya içinde bulunan herhangi bir şeyin kaybı, hasarı veya
gecikmesi
halinde
taşıyıcının
sorumluluğunun
sınırlandırılacağı
miktarın
kararlaştırılmasında dikkate alınacak ağırlık, sadece ilgili paket veya paketlerin toplam
ağırlığı olacaktır. Bununla birlikte, kayıtlı bagaj veya yükün bir bölümünün veya içinde
bulunan bir şeyin kaybı, hasarı veya gecikmesi, aynı bagaj senedinin veya hava yük senedinin
kapsamına giren diğer parçaların değerini etkilerse, bu paket veya paketlerin toplam ağırlığı
da sorumluluk sınırının' kararlaştırılmasında dikkate alınacaktır.
Yolcunun yanında bulundurduğu şeyler bakımından taşıyıcının sorumluluğu her yolcu için
beş bin frankla sınırlıdır. Bu maddede belirtilen limitler, mahkemenin bunlara ek olarak,
davacının yaptığı mahkeme masraflarının veya dava ile ilgili olarak yaptığı diğer masrafların
bir bölümünün veya tümünün ödenmesini, kendi kanununa göre, karara bağlanmasına engel
olmayacaktır. Eğer mahkeme masrafları ve dava ile ilgili hükmolunan tazminat miktarı,
zararı doğuran olayın meydana gelmesinden itibaren altı aylık bir süre içinde veya eğer daha
sonra ise davanın açılmasından önce, taşıyıcının yazılı olarak davacıya teklif ettiği meblâğı
aşmıyorsa, yukarıdaki hüküm uygulanmayacaktır. Bu maddede frank olarak sözü edilen
meblâğların, binde dokuz yüz ayarında altmış beş buçuk miligram altını bulunan bir para
birimi karşılığı olduğu kabul edilecektir. Bu meblâğlar millî paralara yuvarlak rakamlar
halinde çevrilebilir. Bu meblâğların altından başka millî paralara çevrilmesi, hukukî işlemler
bakımından, hasar tarihinde bu paraların taşıdığı altın değerine göre yapılacaktır.”
Yine bu protokolle birlikte getirilen bir yenilik malın kendi kusurundan, kalitesinden veya
bozukluğundan doğan zararlardan taşıyıcının sorumlu tutulamayacağıdır. Bu yenilik 23.
Maddeye eklenmiştir.
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1955 Lahey Protokolleriyle birlikte bildirim süreleri de değiştirilmiştir. Bu değişiklik 26.
Maddenin 2. Paragrafınında; “Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişinin hasarın fark
edilmesinden sonra derhal taşıyıcıya şikâyette bulunması, ve bu şikâyetin, alınışlarından
itibaren bagaj için en geç yedi(7) gün ve yük için engeç ondört(14) gün içinde yapılması
gecrekmektedir. Gecikmelerde ise bagaj veya yükün kendi eline geçtiği tarîhten itibaren en
geç yirmi(20) gün içinde yapılması gerekir.”Şeklinde yapılmıştır.

12.4.2. 1961 Guadalajara Protokolü
Ek konvansiyon niteliğindeki bu protokolün en büyük önemi, tüm taşıma türlerini de içine
alacak olursak, “fiili taşıyıcı” ve “akdi taşıyıcı” kavramlarını ilk kez kullanan ve açıklayan
konvansiyondur. Bu tarihten itibaren diğer taşıma türlerinde ve havayolu taşımacılığında bu
iki kavram sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Buna göre;
Akdi taşıyıcı; bir yolcu veya bir gönderici ile veya yolcu veya gönderici namına hareket eden
bir şahıs ile akdettiği Varşova Sözleşmesine tabi bir taşıma akdine taraf bir şahıs anlamına
gelir.
Fiili Taşıyıcı; akdi taşıyıcı tarafından verilen yetkiye dayanak, taşımayı kısmen veya tamamen
yapan, ancak o kısma ilişkin olarak Varşova Sözleşmesine göre birbiri ardına taşıma yapan
taşıyıcı olmayan, akdi taşıyıcı dışındaki bir şahıs anlamına gelir. Bu yetki, aksi ispat
edilmedikçe verilmiş addedilir.
Yine bu ek konvansiyon ile birlikte;
Fiili taşıyıcının gerçekleştirdiği taşımaya ilişkin olarak, fiili taşıyıcının veya adamlarının
kendi görevleri çerçevesinde yaptıkları hareket ve ihmalleri, akdi taşıyıcının da hareket ve
ihmalleri olarak kabul edilecektir.
Fiili taşıyıcının gerçekleştirdiği taşımaya ilişkin olarak, akdi taşıyıcının veya adamlarının
kendi görevleri çerçevesinde yaptıkları hareket ve ihmalleri fiil taşıyıcının da hareket ve
ihmalleri olarak kabul edilecektir. Bununla beraber bu hareket ve ihmallerin hiç biri, fiili
taşıyıcıyı Varşova Sözleşmesi 22. maddesinde öngörülen sınırlamaları aşan bir sorumluluğa
tabi kılmayacaktır. Akdi taşıyıcı tarafından Varşova Sözleşmesi ile yüklenilmeyen bir
yükümlülüğün üstlenilmesine ilişkin bir özel sözleşme veya Varşova Sözleşmesi ile öngörülen
hakların herhangi birinden feragat veya adı geçen Sözleşmenin 22.maddesinde öngörülen
varış yerinde teslimdeki özel menfaate ilişkin herhangi bir özel beyan, fiili taşıyıcının kabulü
dışında fiili taşıyıcı hakkında bağlayıcı nitelik taşımayacaktır. Maddesiyle fiili taşıyıcı ve akdi
taşıyıcının sorumlulukları hakkında düzenlemeye gidilmiştir.
Sözleşmenin diğer hükümleri de yine fiili taşıyıcı ve akdi taşıyıcı arasındaki düzenlemeleri
içermektedir.
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12.4.3. 1971 Guatemala Protokolü
1971 yılında yapılan bu protokol ile 1955 yılındaki Lahey protokolü tadil edilmiştir. Bu
metinde yolcu taşıma belgesi içeriği yeniden düzenlenmiş, bagaj senedinin içeriğinde
değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca taşıyıcının sorumluluk sınırları daha önceki protokollere göre
biraz daha da genişletilerek sınırlı sorumluluklar yeniden belirlenmiştir. Ancak belirlenen
yeni sorumluluk sınırları yine Fransız Frangı cinsindendir.

12.4.4. 4 Numaralı Montreal Protokolü
Bu protokolün en önemli özelliği, havayolu taşımasında ilk kez SDR kavramına yer
vermesidir. Daha önce Varşova Konvansiyonu ve protokolleri taşıyıcının sınırlı
sorumluluğunu Fransız Frangı üzerinden belirlerken, bu protokol ile birlikte bu sorumluluk
sınırları SDR(Special Drawing Rights- Özel Çekme Hakkı denilen IMF tarafından belirlenen
özel bir para birimi) cinsinden belirlenmiştir.
Ayrıca yine diğer protokollerde olduğu gibi 4 numaralı Montreal Protokolünde yük, yolcu ve
bagaj taşımalarına ilişkin düzenlemelere gidilmiş ancak yolcu ve bagaj taşımasıyla ilişkin
sınırların belirlenmesinde Fransız Frangının değiştirilmesiyle ilgili bir hüküm yer almamış
sadece kargo taşımacılığı için kilogram başına 17 SDR sorumluluğu getirilmiştir.

12.5. Montreal Konvansiyonu
12.5.1. Uygulama Alanı
Bu Konvansiyon, ücret karşılığında hava aracı ile yapılan bütün uluslararası, eşya taşımacılığı
için geçerlidir. Bir hava taşıma işletmesi tarafından üstlenilmiş ücretsiz olarak hava aracı ile
yapılan taşımalar için de aynı şekilde geçerlidir. Hava taşımacılığını ticari faaliyet olarak
yürüten bir işletmenin ücretsiz taşıma yapması olağandışı bir durumdur(Kendi personeline
ücretsiz bilet, hediye bilet ve mil puanı karşılığı bilet gibi) ve bu durumda dahi Montreal
Konvansiyonu kurallarına göre faaliyetin yürütülmesi esastır.
Konvansiyonun amacına uygun olarak, uluslararası taşımacılık ifadesi, taraflar arasındaki
anlaşmaya göre belirlenecektir. Fiili taşıma değil, gönderen-taşıyıcı arası anlaşma belirleyici
olacaktır. Buna göre kalkış ve varış yerlerinin; taşıma ya da aktarmada, duraklama olsun ya da
olmasın, iki Taraf Devletin sınırları dâhilinde durulacak sözleşme ile belirlenmiş bir yer varsa
anılan yerlerin tek bir Taraf Devletin sınırları dâhilinde bulunduğu herhangi taşımacılık
faaliyeti de uluslararası sayılacaktır.
Başka bir devlette durulacak anlaşmalı bir yerin olmadığı tek bir Taraf Devletin sınırları
dâhilindeki iki nokta arasında yapılan taşıma bu Sözleşmenin amacına yönelik olarak
uluslararası taşımacılık değildir.
İster tek bir sözleşme biçiminde ya da bir dizi sözleşmeler şeklinde olsun, eğer bir taşıma
hakkında taraflar arasında tek bir taşıma faaliyeti olarak anlaşma sağlanmışsa, birbirini takip
eden farklı taşıyıcılar tarafından gerçekleştirilecek taşıma bu Sözleşmenin amacına yönelik
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olarak bölünmemiş tek bir taşıma sayılır ve sadece bir ya da bir dizi anlaşma tamamen aynı
devletin sınırları dâhilinde gerçekleştiğinde uluslararası mahiyetini kaybetmez.
Örneğin Adana- Paris arası taşıma anlaşılmış ise Adana- İstanbul- Paris şeklinde taşıma
gerçekleşecek olsa da tüm süreç uluslararası taşıma sayılır. Her aşamada Montreal
Konvansiyonu uygulama alanı bulur.

12.5.2. Eşya-Kargo Taşıması
Montreal Konvansiyonu, yük ya da eşya kavramı yerine kargo kavramını kullanmaktadır.
Karayolu Taşıma mevzuatında kargo 100 kg miktardan daha düşük ve özellikle
ambalajlanarak taşımaya verilen yükler için kullanılan bir kavramdır. Hava taşımacılığında
taşınan eşyanın da daha çok bu tanıma uygun olduğu göz ardı edilemez.
Kargonun taşınmasına ilişkin olarak bir hava sevk fişi verilecektir. Yapılacak taşımanın bir
kaydını içeren herhangi farklı bir yöntem bir hava sevk fişinin teslimi yerine geçebilir. Burada
kastedilen hava taşımasında elektronik kayıtların da hava sevk fişi-hava yük senedi yerine
geçebilmesidir. Hava sevk fişi aşağıdaki kayıtları içermelidir;
a)

Kalkış ve varış yerleri

b)
Eğer kalış ve varış yerleri tek bir devletin sınırları dâhilinde ise, bir ya da daha fazla
anlaşmalı duruş yeri başka bir devletin sınırları kapsamında olduğunda bu tür durulacak
yerlerden en az birinin belirtilmesi,
c)

Gönderilen nakliyenin(yük-eşya-kargo) ağırlığının belirtilmesi

Eğer hava sevk fili yerine farklı bir yöntem kullanılıyorsa, yükü gönderenin talep etmesi
halinde, taşıyıcı gönderene, gönderilen eşyanın tanımlanmasına ve bu tür farklı bir yöntemin
içerdiği kayıtlara dâhil bilgilere ulaşılmasına imkân veren bir kargo makbuzu verilmelidir.
Kargo taşıyıcı gönderenden her paket için ayrı ayrı düzenlenmiş hava sevk fişi isteme hakkına
sahiptir. Hava sevk fişinin verilmemesi ya da taşıyıcının her paket için ayrı ayrı hava sevk fişi
istemesine rağmen düzenlenmemişse bu durum sözleşmenin yapıldığını ve geçerliliğini
etkilemez. Yine bu durumlar taşıyıcının sorumluluğunun sınırlanması için tek başına bir sebep
olamazlar.
Hava sevk fişinin içeriğinden gönderen sorumlu olacaktır.

12.5.3. Eşyaya-Kargoya Dair Emir ve Talimatlar ile Sürecin İşletilmesi
Taşıma sözleşmesinde bütün yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğuna tabi olarak
gönderen kargoyu kalkış ya da varış havaalanında geri çekmek, ya da herhangi bir inişte
kargoyu sefer yönünde durdurmak, ya da kargonun varış yerinde veya sefer yönünde daha
önceden tayin edilen bir alıcıdan başka birisine verilmesi için istekte bulunmak, ya da kalkış
havaalanında geri getirilmesini istemek suretiyle kargoyu nizam hakkına sahiptir.

310

Gönderen bu nizam hakkını taşıyıcıya da diğer göndericilere zarar verecek biçimde tatbik
etmemeli ve bu hakkının tatbikinden kaynaklanan her türlü masrafı ödemelidir.
Alıcı tarafından yüke tasarruf hakkı kullanılmakla, gönderenin tasarruf hakları sona erer.
Artık emir ve talimat verme yetkisi de alıcıya geçmiş olur.

12.5.4. Taşıyıcının Sorumluluğu ve Tazminat Kapsamı
1999 Montreal Konvansiyonu Diğer Uluslar Arası Konvansiyonlardan Farklı Olarak
Taşıyıcının Sorumluluğunu Sınırlandırırken, Ayrıca Beş Yılda Bir Ayarlama Öngörmekte Ve
Küresel Enflasyona Göre Sorumluluk Sınırlarının Yükseltilmesini Öngörmektedir. Bu
Yönüyle 2011 İtibari İle Son Ayarlama Yapılmış Ve Aşağıdaki Limitler Belirlenmiş
Durumdadır.
Kargonun-Eşyanın Hasara Uğraması Halinde;
Taşıyıcı, Kargonun Tahrip Olması Ya Da Kaybolması Ya Da Kargoya Zarar Gelmesi
Durumunda Uğranmış Hasara Karşı Sadece, Hasara Bu Şekilde Uğranmasına Neden Olan
Olayın Hava Yoluyla Taşıma Esnasında Meydana Gelmiş Olması Durumuna Sorumludur.
Eğer Kargonun Tahrip Olmasının, Kaybolmasının Ya Da Kargoya Zarar Gelmesinin Aşağıda
Verilen Olaylardan Birinin Ya Da Daha Fazlasının Bir Sonucu Olarak Meydana Geldiğini
İspatlarsa, Taşıyıcı Bu Kapsama Kadar Sorumlu Değildir.
Sorumluluktan Kurtuluş İmkânları İse Sınırlı Sayıdadır. Bunlar;
a)

Kargonun Kendi İçinde Bulunan Kusurlardan, Kargonun Kalite Ve Kötülüğünden,

b)
Kargonun Paketlenmesinden Taşıyıcı, Bir Çalışanı Ya Da Acentesi Dışında Birisi
Tarafından Kusurlu Yapılmış Olmasından;
c)

Savaş Ya Da Silahlı Çatışma;

d)
Kargonun Girişi, Çıkışı Ya Da Geçişi İle Bağlantılı Olarak Gerçekleştirilen Kamu
Otoritesi Faaliyeti, olarak Sayılmıştır. Bunların Dışında Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulma
Hakkını Kullanamayacaktır. Bu Yönüyle TSHK’dan Farklı Olarak “Kusursuz Sorumluluk”
Yani “Objektif Sorumluluk” Düzeni Getirilmiştir.
Havayoluyla Taşıma Süresi, Karada, Deniz Yoluyla Ya Da Kara İçinde Su Yoluyla Havaalanı
Dışında Gerçekleştirilen Herhangi Taşıma Faaliyetini İçermez. Eğer, Bununla Birlikte;
Yükleme, Teslimat Ya Da Aktarma Amacıyla Bir Hava Yoluyla Taşıma Anlaşmasının Yerine
Getirilmesinde Bu Tür Bir Taşıma Yer Alırsa, Aksi İspata Tabi Olacak Bicinde, Herhangi Bir
Hasarın Hava Yoluyla Taşıma Sırasında Meydana Gelen Bir Olayın Neticesi Olduğu
Varsayılacaktır. Eğer Bir Taşıyıcı, Taraflar Arasında Hava Yoluyla Taşıma Olacak Biçimde
Anlaşması Yapılmış Bir Taşımanın Tamamının Ya Da Bir Kısmının İfasını, Gönderinin İzni
Olmaksızın Başka Bir Nakliye Biçimiyle Değiştirecek Olursa, Başka Bir Taşıma Biçimiyle
Yapılan Bu Tür Bir Taşıma Hava Yoluyla Taşıma Süreci Dâhilinde Sayılacaktır.
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12.5.5. Gecikme Halinde Sorumluluk
Taşıyıcı; eşyanın hava yoluyla taşınmasındaki gecikmelerde meydana gelen hasardan
sorumludur. Bununla birlikte taşıyıcı, eğer kendisinin ya da çalışanlarının ve acentesinin
hasardan kaçınmak için gerekli kılınabilecek bütün önlemleri aldıklarını veya kendisi ya da
çalışanları ve acenteleri için bu tedbirleri almanın olanaksız olduğunu ispatlarsa, gecikmeden
kaynaklanan hasar için sorumlu olmayacaktır. Yani gecikme sorumluluğu bakımından TSHK
ile uyumlu özen sorumluluğu devam etmektedir.

12.5.6. Montreal Konvansiyonunda Sorumluluk Sınırları
Kargonun zayi, hasar ve gecikmesi halinde taşıyıcının sorumluluğu kilo başına 19 SDR ile
sınırlıdır.
Kusurun ispatı halinde ise sorumluluk sınırları bu miktarların aşılmasını sağlayabilmektedir.
Burada öngörülen sınırların mahkemenin, kendi kurallarına uygun olarak, ilaveten, faizler
dâhil olmak üzere dava münasebetiyle davacının maruz kaldığı mahkeme masraflarının ve
diğer harcamaların tamamını ya da bir kısmını hüküm olarak vermesine engel olmaz.

12.5.7. Çalışanlar, Acenteleri- Taleplerin Bir Araya Getirilmesi
Montreal Konvansiyonuna tabi bir taşımada bir hasardan dolayı bir taşıyıcının çalışanı ya da
acentesi aleyhinde bir dava açılmışsa, bu çalışan ya da acente; istihdamlarının kapsamı
dâhilinde hareket ettiklerini ispatlarsa, bu Konvansiyon kapsamında taşıyıcının başvurma
hakkına sahip olduğu koşul ve sorumluluk sınırlarından yararlanma hakkına sahip
olacaklardır. Yani sınırlı sorumluluk hükümlerinden bu kişilerin de yararlanması esastır.
Böyle bir durumda taşıyıcıdan, çalışan ya da acentelerinden alınabilecek miktarların toplamı,
taşıyıcının sorumluluk sınırlarını aşmamalıdır.
Kargonun taşınmasına ilişkin hususlar dışında, hasarın bir çalışanının ya da acentenin hasar
vermek niyetiyle ya da hasarın muhtemelen oluşacağı bilinerek dikkatsizce yaptığı bir fiili
veya ihmali neticesinde oluştuğu ispatlanırsa sınırlı sorumluluk hükümlerinden yararlanmaları
mümkün olmayacaktır. Bu durumda hem taşıyıcının hem de söz konusu ifa yardımcısının
sorumluluğu sınırsız hale gelmektedir.

12.5.8. Zarar Tazmin Talebinde İhbarın Uygun Olarak Yapılması
Eşyayı teslim almaya yetkili şahıs tarafından şikâyetsiz olarak alınması, eşyanın iyi koşullarda
ve taşıma belgelerine uygun olduklarına dair kesin olmayan karine teşkil eder. Bu karinenin
aksi her türlü delille sonradan dahi ispatlanabilecektir.
Hasar durumunda, teslim almaya yetkili şahıs hasarın fark edilmesinden sonra derhal ve en
geç eşya halinde de alınılan tarihten itibaren ondört (14) gün içerisinde taşıyıcıya şikâyette
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bulunmalıdır. Gecikme durumunda şikâyet, en geç eşyanın kendi kullanımına verilmiş olması
gereken tarihten itibaren yirmibir (21) gün içerisinde yapılmalıdır.
Her şikâyet, yazılı olmalı ve sözü edilen süreler içerisinde verilmeli ya da gönderilmelidir.
Eğer yukarıda bahsedilen süreler içerisinde bir şikâyette bulunulmazsa, taşıyıcının kötü niyetli
olması dışında aleyhinde bir dava olamaz.
Görüldüğü üzere düzenleme hak düşümü düzenlemesidir. TSHK ile farksız olan düzenlemeye
rağmen hasar tespitinin tutanağa bağlandığı durumlarda ya da hiç teslim etmeme olgularında
hak düşümünden söz edilemez ise de gecikme ile teslimlerde 21 günlük sürenin istisnası
yoktur.

12.5.9. Zamanaşımı
TSHK ile uyumlu bir şekilde öngörülen zamanaşımı süresi burada da iki (2) yıldır. Sürenin
başlangıcı ihbardan bağımsız, hava taşımasının bitmesinde, bitmemiş ise hava taşımasının
bitmesi gereken tarihten ya da taşımanın fiilen sonlandığı tarihten itibaren başlatılacaktır.
Gerek TSHK gerekse Montreal Konvansiyonu, zamanaşımını durduran ya da kesen sebeplere
yer vermemektedir. Bu hususlar mahkeme iç hukukuna göre çözümlenmesi gereken
hususlardır.

12.5.10. Sonuç
Hava taşımacılığı en son gelişen taşıma modu olmasına rağmen, yolcu taşımacılığı
bakımından uluslararası alanda en sık ve yoğun kullanılan taşıma türüdür. Yine yük
taşımacılığında kargo ismiyle tabir edilen yükler ve özellikle küçük ölçekli, ekonomik değeri
yüksek yüklerin taşınmasında sıklıkla başvurulan yöntemdir.
Ulusal havayolu taşımacılığı ise en azından Türkiye için uluslararası düzenlemelerin etkisinde
gelişmiş ve gelişmektedir. Bazı noktalarda farklılıklar arz etse de tüm havayolu taşımasının
uluslararası konvansiyonlarda düzenlendiği ve her devletin buna uygun hareket etmek
durumunda kaldığı söylenebilir.
Bu alanda birçok uluslararası kurum ve ulusal kurum havayolu taşımacılığının etin ve güvenli
yürütümü için işbirliği içinde iken, havayolu taşımacılığı en detaylı olarak düzenlenen
taşımacılık türüdür. Özellikle Chicago Konvansiyonu, Montreal Konvansiyonu, ICO, IATA
gibi konvansiyon ve örgütler etkin bir şekilde düzenlemeler yapmaktadırlar.
Taşıyıcının sorumluluğunun beş yılda bir revize ediliyor olması, yolcu ve yük taşımacılığının
birlikte ele alınıyor olması da havayolu taşımacılığında önemli artılardandır.
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Uygulamalar
1)

1000 kg ve 15000 lira değerindeki bir yüke uluslar arası bir hava taşımasında %50 sine
zarar gelmiş. Kalan yük varma yerine 15 gün gecikmeli ulaşmıştır.
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Uygulama Soruları
2)
Uygulama bölümünde verilen olayın eksik kalan kısımlarını kurgulayıp, Varşova ve
Montreal Konvansiyonu kıyası yaparak tarafların karşılaşacağı sorumlulukları taşıyıcının
kusurlu ya da kusursuz sorumluluğu dahilinde çözünüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde havayoluyla uluslararası eşya taşıma hukuku hakkında genel bilgi sahibi olup,
hava yük senedinin gerekliliğini ve içeriğini öğrendik. Ayrıca taşıma sırasında meydana
gelebilecek hasar, kayıp ve gecikme durumunda hangi tarafın ne kadar sorumlu olacağını ve
bu sorumlulukların duruma göre değişip değişemeyeceğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
“Uluslar arası hava taşımaları bakımından hem Varşova Konvansiyonu’nda hem de
Montreal Konvansiyonunda uygulama koşulları bakımından temelde bir fark
bulunmamaktadır. Buna göre; bir ücret karşılığı hava aracıyla yapılan tüm uluslar arası eşya
taşımalarına ilişkin sözleşmelere uygulanır.”
1)
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi uygulama koşulları arasında yer
almaz?
a)

Taşıma ücret karşılığı olmalıdır.

b)

Sözleşmenin konusu eşya taşıması olmalıdır.

c)

Sözleşme konusu eşya gönderenin ülkesi menşeili olmalıdır.

d)

Taşıma hava aracıyla yapılmalıdır.

e)

Taşıma uluslar arası nitelikte olmalıdır.

2)
1929 Varşova Konvansiyonu’na göre hava yük senedi aşağıdaki hususlardan hangisini
içermez?
a)

Navlun bedeli

b)

Düzenlendiği yer ve tarih

c)

Hareket yeri ve varış yeri

d)

Kararlaştırılan durak yerleri

e)

Göndericinin isim ve adresi
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3)
Uluslarası eşya taşıma hukukunda emir-tasarruf yetkisiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a)
Göndericinin emirlerini yerine getirmek olanağı yoksa taşıyıcı bu durumu kendisine
derhal bildirmek zorundadır.
b)

Havayolu taşımalarında emir ve tasarruf yetkisi her zaman taşıyıcıya aittir.

c)
Taşıyıcı, göndericinin eşya üzerindeki tasarrufları ile ilgili emirlerini, hava yük
senedinin göndericiye verilmiş olan parçasının ibrazını istemeden yerine getirirse, hava
yük senedinin bu parçasını hukuka uygun olarak elinde bulunduran kişinin bu yüzden
uğrayabileceği herhangi bir zarardan, göndericiye rücu hakkı saklı kalmak üzere,
sorumlu olacaktır.
d)
Göndericiye tanınmış olan hak, eşya teslim yerine götürülür ve 7 gün içinde teslim
edilmezse ve alıcı kendine düşen şartları yerine getirdiğinde alıcıya geçecektir.
e)
Eğer taşıyıcı eşyayı varması gereken tarihten itibaren getirmez veya eşyanın
kaybolduğunu kabul ederse 7(yedi) gün içerisinde alıcı taşıyıcıya karşı doğan haklarını takip
edebilecektir.
4)
Uluslararası eşya hukukuna göre aşağıdakilerden hangisi taşımada sorumluluk için
geçerli bir bilgi değildir?
a)
Taşıyıcı, kabul edilmiş herhangi eşyanın tahribi veya kaybı veya zarara uğraması
halinde doğan zarardan sorumlu olacaktır; ancak zarara sebep olan olay hava yolu ile taşıma
sırasında meydana gelmiş olmalıdır.
b)
Hava yolu ile taşıma, eşyanın, bir hava alanında veya bir uçakta veya bir hava alanı
dışında iniş yapılması halinde herhangi bir yerde, taşıyıcının sorumluluğunda bulunduğu
süreyi kapsayacaktır.
c)
Taşıyıcı, eşyanın havayolu ile taşınmasındaki gecikmeden de 1929 Varşova
Konvansiyonu ile de sorumludur.
d)
Hava yolu ile taşıma süresi, kara, deniz veya nehir yoluyla, bir hava alanı dışında
yapılan herhangi bir taşımayı içine almayacaktır.
e)
Eğer eşyada bir zarar geldiyse taşıyıcı zararın meydana geldiği hava sahasınındaki ya
da en yakın hava sahasındaki ülkenin hukuk kurallarıyla sorumludur.
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5)
1929 Varşova Konvansiyonu’nun en çok eleştirilen kısmı taşıyıcı üzerindeki
sorumluluğun kaldırılması ve sınırlandırılması üzerine olan maddeleridir. Yukarıda verilen
bilgiyle birlikte 1929 Varşova Konvansiyon maddeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a)

Bu maddeler özellikle taşıyıcı lehinedir.

b)
Taşıyıcıyı çoğu hatada sorumluluktan kurtaran ve sorumluluk atfedildiği hallerde de
eşyanın zararını karşılayamayacak nispette sınırlılıklar belirlenmiştir.
c)
Havacılık sektöründe bunun kırılması Japon Havayollarının sınırlı sorumluluğunu
yükseltmesiyle başlamış ve sonrasında IATA kuralları ortaya çıkmıştır.
d)

Bu maddeler taşıyıcıya çok fazla sorumluluk yükler. Taşıyıcıyı koruyan kurallardır.

e)
Madde 21’de ise zarar gören kişinin ihmalinden veya dikkatsizliğinden kaynaklı
zararlarda yine taşıyıcının sorumluluktan tamamen veya kısmen kurtulabileceği belirtilmiştir.
6)

Aşağıdakilerden hangisi Varşova Konvansiyonu’nun Protokolleri arasında yer almaz?

a)

1955 Lahey Protokolü

b)

1961 Guadalajara Protokolü

c)

1999 Montreal Konvansiyonu

d)

1971 Guatemala Protokolü

e)

4 Numaralı Montreal Protokolü

7)
Havayolu ile Kargo Taşımacılığında kullanılan taşıma senedi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Bagaj Kuponu

b)

Hava Yük Senedi

c)

Makbuz

d)

Bilet

e)

CMR belgesi

319

8)
Montreal Konvansiyonuna göre hasar durumunda, teslim almaya gelen yetkili şahıs
hasarın fark edilmesinden sonra derhal ve en geç kaç gün içerisinde taşıyıcıya bildirmelidir?
a)

7

b)

10

c)

14

d)

21

e)

30

9)
Montreal Konvansiyonuna göre gecikme durumunda şikâyet en geç eşyanın
kullanımına verilmiş olması gereken tarihten itibaren kaç gün içerisinde yapılmalıdır?
a)

7

b)

10

c)

14

d)

21

e)

30

10)

Montreal Konvansiyonuna göre öngörülen zamanaşımı süresi ne kadardır?

a)

1 yıl

b)

6 ay

c)

3 ay

d)

5 yıl

e)

2 yıl

Cevaplar: 1)c,2)a,3b),4)e,5)d,6)c,7)b,8)c,9)d,10)e
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13. ULUSAL YOLCU VE BAGAJ TAŞIMA HUKUKU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Havayolu Ulusal Eşya Taşıma Hukuku Hakkında Genel Bilgi
13.2. Yolcu Taşıma Sözleşmesi- Yolcu Bileti- Bagaj Kuponu
13.2.1. Yolcu Taşıma Sözleşmesi
13.2.2. Yolcu Bileti
13.2.2.1. Biletin Geçerlik Süresi
13.2.2.2. Uçuş Kuponu Sıralaması
13.2.2.3. Taşıyıcı Ünvanı Ve Adresi
13.2.3. Bagaj Kuponu Ve Bagaj
13.2.3.1. Bagaj Olarak Kabul Edilmeyen Maddeler
13.2.3.2. Taşımayı Reddetme Hakkı
13.2.3.3. Arama Hakkı
13.2.3.4. Kayıtlı Bagaj
13.2.3.5. Ücretsiz Bagaj Hakkı
13.2.3.6. Fazla Bagaj
13.2.3.7. Aşan Değer Bildirimi Ve Ücreti
13.2.3.8. Kayıtsız Bagaj
13.2.3.9. Bagajın Teslim Alınması
13.2.3.10. Hayvanlar
13.3. Yolcu Hakları
13.3.1. Uçağa Kabul Edilmeme
13.3.2. Uçuşların İptali
13.3.3. Uçuşların Tehiri
13.3.4. Üst Veya Alt Hizmet Sınıfına Yerleştirme
13.3.5. Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Veya Özel İhtiyaçları Olan Kişiler
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13.4. Ulusal Yolcu Ve Bagaj Taşımacılığında Sorumluluk
13.4.1. Yolcunun Uğradığı Zarardan Sorumluluk
13.4.2. Bagajın Uğradığı Zarar
13.4.3. Gecikmeden Doğan Zarar
13.4.4. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması
13.4.5. Sorumluluğun Sınırlandırılması
13.4.6. Geçersiz Sayılan Hükümler
13.4.7. Sınırsız Sorumluluk
13.4.8. Hasarın İhbarı
13.4.9. Birden Çok Taşıyıcı İle Yapılan Taşımalar
13.4.10. Dava Açma Süresi -Zamanaşımı
13.4.11. Sigorta Yükümlülüğü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yolcu bileti ve bagaj kuponu nedir? İçeriği nelerdir?

2)

Yolcunun hakları nelerdir?

3)

Havayoluyla ulusal yolcu ve bagaj taşımacılığında tarafların sorumlulukları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Havayolu Ulusal Yolcu ve
Bagaj Taşıma Hukuku
Hakkında Genel Bilgi

Yolcu Taşıma SözleşmesiYolcu Bileti- Bagaj
Kuponu ve Bagaj

Yolcu Hakları

Ulusal Yolcu ve Bagaj
Taşımalarında Sorumluluk

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Havayolula ulusal yolcu ve
bagaj taşıma hukuku
hakkında genel bilgi sahibi
olmak

Söz konusu ulusal yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.

Yolcu taşıma sözleşmesinin
kurulmasını öğrenme, yolcu
bileti bagaj kuponu
kavramlarını ve içeriklerini
kavrayabilme

Söz konusu ulusal yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.

Gecikme, uçağa kabul
edilmeme veuçuşun iptali
gibi durumlarda yolcuların
sahip oldukları hakları
kavramak

Söz konusu ulusal yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.

Havayoluyla Ulusal Yolcu
ve bagaj taşımalarında
tarafların sorumluluklarını
öğrenmek

Söz konusu ulusal yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.

325

Anahtar Kavramlar
• Gecikme
• Uçağa Kabul Edilmeme
• Yolcu
• Bagaj
• Bilet
• Bagaj kuponu
• SDR
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Giriş
Taşımacılık sektörüne en son katılan ve son yıllarda kullanılmaya başlanan taşıma türü,
havayolu taşımacılığıdır. Başlangıçta askeri amaçlarla kullanılan havayolu taşımacılığı,
sonradan sivil yolcu taşımacılığında, son olarak da kargo taşımacılığında sıklıkla kullanılan
taşıma yöntemidir. Özellikle birden çok taşıma yöntemi kullanılmaksızın denizleri,
okyanusları, dağları ve benzer coğrafi engelleri aşma imkanı veren ve hız gerektiren ticari
taşımacılıkta tercih edilmektedir.
Havayolu taşımacılığında özellikle taşıma araçlarının yolcu için tasarlanıyor olması,yükleme
kapasitelerinin diğer taşıma türlerine göre daha az olması, daha maliyetli bir taşıma olması
(yükte hafif pahada ağır yüklerin taşınıyor olması) sebepleri yüzünden havayolu taşımalarında
ağırlıklı olarak yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Bu yüzden de diğer taşıma türlerine göre
havayolu taşımacılığında yolcu ve bagaj taşımaları hukuku daha önemli bir yere sahiptir.
Uygulamada karşılaşılan çekişmelerin büyük bir kısmı da yine diğer taşıma türlerine göre
eşya taşımasından daha çok yolcu taşımacılığında görülmektedir.
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13.1. Havayolu Ulusal Eşya Taşıma Hukuku Hakkında Genel Bilgi
Ülkemizde havayolu taşımalarının temel kaynağını 14.10. 1983 tarih ve 2920 sayılı “Türk
Sivil Havacılık Kanunu” (TSHK) oluşturmaktadır. Bu kanun sadece özel hukuka (taşıma
sözleşmesine) ilişkin değil, aynı zamanda havayolu trafiğinin gerektirdiği kamu hukuku
kurallarını da düzenlemektedir. TSHK’nın Hava Seyrüseferine İlişkin Genel Hükümler adlı
İkinci Kısmında yer alan hükümler hava trafiği, hava taşımalarının güvenliği, Bakanlığın
denetimi gibi hususlara ilişkin olup kamu hukuku karakterlidir. Örneğin Türk hava
egemenliği (m. 4-9), sivil hava aracı kazaları (bildirilmei, ilk tedbirler, kaza nedeni hakkında
soruşturma vs. gibi hükümler (m. 10-17), ticari hava işletmeleri (izin, ruhsat, tarifler posta
taşıma yükümlülüğü, kabotaj hakkı denetleme (m. 18-33), hava alanları ve tesisleri (kuruluşu
ve işletilmei, ücret tarifeleri, uçuş güvenliği, askeri hava lnlarındn yararlanma, güvenllik
tedbirleri, kurtarma ve yardım, yer hizmetleri, inşaat sınırlamaları (m. 34-48)) gibi hususlar
kamu hukuku kurallarıyla düzenlenmiştir.
TSHK’nın İkinci Kısmının “Hava Araçları ve Sicillerin Tutulması” adlı Beşinci Bölümü (m.
49-84), “Hava Araçların İlişkin Uçuş Kuralları” adlı Altıncı Bölümü (m.85-94) İle Sivil
Havacılık Personeli adlı Yedinci Bölümü idari nitelikteki hükümlerin yanında özel hukuka
ilişkin hükümler de içermektedir. Örneğin hava aracı üzerinde ipoteğe ilişkin hükümler (m.
6984) ile hava araçlarının menkul mal niteliğinde olması (m.65) gibi hükümler özel hukuk
karakterli hükümlerdir.
TSHK’nın Havayolu ile Taşımalar adlı Üçüncü Kısmı (m.106-119) ile Taşıma
Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk adlı Dördüncü kısmı (m.120-132) havayoluyla yurtiçi
yolcu ve eşya taşıma sözleşmelerine ilişkin özel hükümleri içermektedir. Bununla birlikte
Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası havayolu taşıma sözleşmeleri üzerindeki iki bakımdan
etkisi söz konusu olabilmektedir;
6.
TSHK’da hüküm olmayan hallerde söz konusu Konvansiyonlardaki hükümler
uygulanır. (TSHK m. 106)
7.
“Taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılması, 12 Ekin 1929 tarihinde Varşova’da
imzalanan ve Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi
Hakkındaki “konvansiyon” ve bu “Konvansiyonu” değiştiren Türkiye’nin katıldığı
“konvansiyon” ve protokollerin hükümlerine göre tayin olunur.” (TSHK m.124)
Bunlardan özellikle ikincisi yurtiçi havayolu taşıyıcısının sorumluluğunun belirlenmesi
bakımından önemli görünmektedir. Zira Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası havayolu
taşımalarına ilişkin konvansiyonlardaki hükümler, sonraki kanun olarak TSHK hükümlerini
otomatik olarak değiştirebilmektedir. Uluslararası havayolu taşımaları bakımından
Türkiye’nin taraf olduğu son konvansiyon ise 1999 Montreal Konvansiyonudur. Buna göre
Montreal Konvansiyonunda taşıyıcının sorumluluğunun sınırlanmasına ilişkin olup da
TSHK’ya aykırı olan hükümler yurtiçi havayolu taşımaları bakımından da doğrudan
uygulama alanı bulacaktır.
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Bu bölümde ele alacağımız yolcu ve bagaj terimlerini tanımlamak gerekirse;
Yolcu: Havayolu ile seyahat eden kişileri ifade eder. TSHK hükümlerine göre yolcunun
yükümlülüğü ise Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile TSHK hükümlerine;
meydan otoritesi ve taşıyanın talimatına uymak zorunda olup, can ve mal güvenliğini ve
yolculuğun disiplin ve intizamını bozacak her türlü eylem ve davranıştan kaçınmakla
yükümlüdür.
Bagaj: Yolculukla ilgili olarak yolcunun giyimi, kullanımı, kolaylığı, rahatlığı için uygun
veya gerekli olan nesne, madde ve diğer şahsi mallar anlamına gelir. Açıkça aksi
belirtilmedikçe Bagaj tanımı Kayıtlı ve Kayıtsız Bagajı içerir

13.2. Yolcu Taşıma Sözleşmesi- Yolcu Bileti- Bagaj Kuponu
13.2.1. Yolcu Taşıma Sözleşmesi
Yolcu taşıma sözleşmesinin tanımı TSHK’da veya Montreal Konvansiyonu’nda yer
almamaktadır. Montreal Konvansiyonu 1. Maddede ücret karşılığı ve bir hava aracı ile
yapılan yolcu taşımalarından söz etmekte ve konvansiyonun uygulama şartı olarak asgari
sözleşme unsurlarına değinmiş olmaktadır. Bu nedenle 6102 sayılı TTK 850/2. Fıkradaki
tanım unsurları burada da aynen aranacaktır. Buna göre “..yolcuyu varma yerine ulaştırmayı;
buna karşılık… Yolcu taşımada yolcu, taşıyıcıya, taşıma ücretini ödemeyi borçlanır.”Lafzi
yorum yapıldığında, yolcu taşımada yol parasının borçlusu sözleşmeyi kim yaparsa yapsın
yolcu olarak düzenlenmiştir. Oysa yolcu yola giden, taşınan kişi olduğu varsayımından
yolcunun taşınması konusunda anlaşmayı yapan başka biri olup, yol parasından bu anlaşmayı
yapanın sorumlu olması gerekir. Zira sözleşmelerin nispiliği prensibi gereği sözleşmede yolcu
dışından bir kişinin yolcu taşınmasından edim yükümlülüğü altına girmesi halinde yolcudan
yol bedeli talep edilmemelidir.

13.2.2. Yolcu Bileti
Yolcu taşıma sözleşmesini belgelendiren ispat vasıtasına yolcu bileti denilmektedir. Yolcu
taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı, yolcuya aşağıdaki kayıtları içeren ve uluslararası standartlara
uygun bir bilet vermekle yükümlüdür;
a)

Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı ve adresi,

b)

Yolcunun adı ve soyadı,

c)

Biletin numarası ile düzenlendiği gün ve yeri,

d)

Taşıma ücreti; bilet ücretsiz verilmişse buna dair kayıt,

e)

Kalkış, varış ve varsa aktarma yerleri,
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f)
Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere
bağlı olduğu.
Taşıyıcı, yolcuyu biletsiz veya yukarıda yazılı kayıtları içeren bir bilet vermeden kabul etmiş
ise, taşıma sözleşmesinin varlığı veya geçerliliği etkilenmez, ancak taşıyıcı TSHK’nın
sorumluluğu kaldıan veya sınırlayan hükümlerinden yararlanamaz. Görüldüğü gibi yolcu
bileti taşıma sözleşmesi için bir geçerlilik şartı değil, ancak esaslı bir belge olarak ele
alınmıştır.
• Biletin

İbrazı: Yolcu Kuponunu ve kullanılmamış tüm Uçuş Kuponlarını ve bu uçuş için
kullanılacak kuponu içeren ve Taşıyıcı Kurallarına uygun olarak düzenlenmiş geçerli bir
Yolcu Biletini ibraz etmedikçe, kişi havayolu taşımasına hak kazanmaz. İbraz edilen Bilet,
Taşıyıcı veya onun yetkili acentesinden başka bir kişi tarafından koparılmış, yırtılmış veya
değişikliğe uğramışsa, Yolcu taşımaya hak kazanamaz.

• Biletin

Kaybı Ve Yırtılması: Biletin kaybı veya tümünün veya bir bölümünün yırtılması
veya tüm Uçuş Kuponları ile Yolcu Kuponunu içeren bir Biletin ibraz edilememesi
halinde Bileti düzenleyen Taşıyıcı; Yolcunun talebi üzerine söz konusu uçuşlara ilişkin olarak
evvelce düzenlenmiş geçerli bir Biletin varlığının; Taşıyıcıyı tatmin edecek şekilde Yolcu
tarafından ispatı halinde, Taşıyıcı Kuralları öngörmekte ise, böyle bir Bileti veya bir parçasını
yeni bir Bilet düzenlemek suretiyle değiştirilebilir.

• Biletin

Devredilememesi: Yolcu Bileti devredilemez. Bir Biletle yolculuk etme hakkına
haiz olan kişiden başka bir kişi tarafından uçuş veya ücret iadesi için Bilet ibraz edilirse,
Taşıyıcı, iyi niyetle Bileti ibraz edeni taşıdığı veya Bileti ibraz edene iade yaptığı takdirde
Taşıyıcı, o Biletle seyahat etme hakkına haiz olan kişiye karşı sorumlu olmaz.

13.2.2.1. Biletin Geçerlik Süresi
Aksi belirtilmedikçe, Bilet, seyahatin başlamasından veya Biletin herhangi bir parçası
kullanılmamışsa düzenleme tarihinden itibaren bir(1) yıl için geçerlidir.
Geçerliliğin Uzaması
• Taşıyıcı tarafından, Biletin geçerlilik süresi içinde Yolcunun seyahati;
( a ) Yolcunun rezervasyonu bulunan bir uçuşun iptal edilmesi,
( b ) Yolcunun yolculuğa başlama yeri veya varma yeri veya Duraklama Yeri olan tarifeli bir
duraklama yerinin iptal edilmesi,
( c ) Tarifede yer alan bir uçuşun yapılmaması,
( d ) Yolcunun aktarma yapamamasına sebebiyet verilmesi,
( e ) Değişik bir hizmet sınıfı konulması,
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( f ) Rezerve edilmiş yerin temin edilememesi, nedenleriyle gerçekleşememiş ise, Yolcu
Biletinin geçerlilik süresi, ücreti ödenmiş Yolcu Biletinin uçuş hizmet sınıfındaki müsait yerin
temin edilebildiği Taşıyıcının ilk uçuşuna kadar uzatılır.
• Bir

Bilete sahip Yolcunun, Biletin geçerlilik süresi içinde yaptığı rezervasyon talebi,
Taşıyıcı tarafından uçuşta müsait yer olmaması nedeniyle karşılanamazsa, Yolcu Bileti
geçerlilik süresi Taşıyıcı Kurallarına uygun olarak uzatılır.

• Biletin

geçerlilik süresi içinde Yolcu yolculuğa başladıktan sonra hastalığı nedeniyle
yolculuğa devam edemezse, bir sağlık raporu ile uçuşa hazır olduğunu belgelediği tarihe
kadar veya ücretini ödemiş olduğu hizmet sınıfındaki müsait yerin temin edildiği Taşıyıcının
ilk uçuş tarihine kadar Taşıyıcı yolculuğun geri kalan kısmına ilişkin olarak Biletin
geçerliliğini uzatır. (Ancak böyle bir uzatma Yolcunun ödediği ücrete uygulanabilir. Taşıyıcı
Kuralları ile önceden kabul edilmemişse uzatma söz konusu olmayacaktır.) Biletteki uçuş
kuponları bir veya birkaç Duraklama Noktası içerdiği takdirde, Taşıyıcı Kurallarına tabi
olmak kaydıyla, böyle bir Biletin geçerliliği sağlık raporunda gösterilen tarihten itibaren üç
aydan daha fazla uzatılamaz. Böyle hallerde, yardıma muhtaç Yolcuya refakat eden Yolcunun
yakın aile mensuplarına ait Biletlerin geçerlilik süresini de Taşıyıcı aynı şekilde uzatır.

• Yolcunun

yolculuğu sırasında vefatı halinde, en kısa süreli durma şartından sarfınazar
edilerek veya geçerlilik süresi uzatılarak, Yolcuya refakat eden kişilerin Biletleri
değiştirilebilir. Yolculuğa başlamış bir Yolcunun yakın ailesinden birinin vefatı halinde,
Yolcunun ve ona refakat eden yakın aile bireylerinin Biletleri aynı şekilde değiştirilebilir.
Böyle bir değişiklik, geçerli ölüm ilmühaberinin alınmasıyla derhal yapılır ve böyle bir
geçerlilik süresi uzatılması vefat tarihinden itibaren kırkbeş ( 45 ) günü aşamaz.

13.2.2.2. Uçuş Kuponu Sıralaması
Taşıyıcı uçuş kuponlarını ancak Bilette gösterilen kalkış yerindeki sıralamaya göre kabul
edecektir.
Uluslararası yolculuğa ilişkin ilk uçuş kuponu kullanılmamışsa ve Yolcu yolculuğuna
herhangi bir Duraklama Noktasından veya Kararlaştırılmış Duraklama Yerinden başlarsa,
Taşıyıcı Yolcunun Biletini kabul etmeyebilir ve Bilet geçersiz sayılabilir.
Her bir uçuş kuponu, rezervasyonu kuponda yazılı tarihe ve uçuşun hizmet sınıfına göre
taşıma için kabul edilecektir. Uçuş kuponları rezervasyon kaydı olmadan düzenlenmişse,
Yolcunun başvurusu üzerine, ilgili ücret şartlarında ve talep edilen uçuşta müsait yer olması
kaydıyla, rezervasyon yapılacaktır.

13.2.2.3. Taşıyıcı Ünvanı Ve Adresi
Taşıyıcı unvanı ( adı ) Bilette kısaltılmış olarak yazılabilir. Bilette Taşıyıcının ilk kısaltılmış
unvanı yanındaki "Taşıyıcı" hanesinde yazılı kalkış havalimanı Taşıyıcı adresi olarak kabul
edilecektir.
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13.2.3. Bagaj Kuponu Ve Bagaj
Taşıyıcı; yolcunun bagajlarını ve beraberindeki kişisel eşyasını taşıma sözleşmesinde
belirlenen şartlar dairesinde, ücretsiz olarak taşımaya mecburdur. Burada yolcunun bagajları
ve kişisel eşyaları ayrımı yapılmış ise de bu şekilde net bir ayrım yapılması mümkün değildir.
Yolcunun yanında, kendisiyle birlikte kabine alınan eşyalar ile kendisinden ayrı aracın bagaj
için ayrılmış bölümünde yer alan eşyalardan daha net bir ayrım söz edilmesi gerekmektedir.
Taşıyıcıya teslim edilen her bir parça bagaj için, yolcuya aşağıdaki kayıtları içeren bir bagaj
kuponu verilir: Bu eşyalara kayıtlı bagaj da denilmektedir.
a)

Taşıyıcının adı veya ticaret ünvanı ve adresi,

b)

Yolcunun adı ve soyadı veya yolcu biletinin tarih ve numarası,

c)

Bagaj kuponunun tarih ve numarası,

d)

Bagajın ağırlığı,

e)

Teslim yeri,

f)

Yolcu tarafından özel olarak beyan edildiği takdirde, bagajın içeriği ve değeri,

g)
Taşımanın TSHK’da gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere
bağlı olduğu
Taşıyıcı; bagaj kuponsuz veya yukarıda yazılı kayıtları içeren bir kupon vermeden kabul
etmiş ise; taşıma sözleşmesinin varlığı veya geçerliliği etkilenmez; ancak taşıyıcı bu kanunun
sorumluluğu kaldıran veya sınırlayan hükümlerinden yararlanamaz.
Bagaj kuponu biri yolcuda kalmak ve diğeri bagaja takılmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir
ve bagajın ibraz edene teslim edileceği kaydını içerir. Buradan bagaj kuponunun kıymetli
evrak olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Bagaj kuponu bir ibraz senedi gibi gözükmekle
birlikte, her ibraz edene bagaj teslim edilecek şeklinde yorumlanamaz.
Birinci ve ikinci fıkraların hükmü saklı kalmak şartı ile taşıyıcı bagaj kuponuna konulması
gereken bilgilerden yolcu biletinde zaten mevcut bilgileri bagaj kuponuna yazmayabilir veya
biletle birleştirmek kaydıyla sadece bir bagaj teşhis kuponu verebilir.

13.2.3.1. Bagaj Olarak Kabul Edilmeyen Maddeler
• Yolcu

Bagajına aşağıdakiler konulamaz;

(a) Bagaj tanımına uymayan maddeler,
(b) Tehlikeli maddelerin Havayolu ile Emniyetli Taşınmaları için Uluslararası Sivil Havacılık
Teşkilatı ICAO' nun Teknik Talimatları ve Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği IATA' nın
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Tehlikeli Maddeler Kuralları ve Taşıyıcının Kurallarında tanımlanmış olan ve uçağı veya
uçaktaki insanları veya malları tehlikeye sokabilecek nitelikteki maddeler (istek üzerine
Taşıyıcıdan daha fazla bilgi edinilebilir) ,
(c) Kalkış yapılan veya varılacak veya üstünden geçilecek herhangi bir devletin kanunları,
kuralları veya emirleri ile taşınması yasaklanmış maddeler,
(d) Kırılabilir veya bozulabilir nitelikleri haiz olan veya ağırlığı, boyutu bakımından
Taşıyıcının görüşüne göre taşıma için uygun olmayan nitelikteki maddeler,
• Avcılık

ve spor amaçları dışında kullanılan ateşli silahların ve mühimmatın Bagaj olarak
taşıması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve mühimmat Taşıyıcı Kurallarına
uygun olduğu ölçüde Kayıtlı Bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahlar emniyeti kapalı
mühimmatsız ve uygun şekilde paketlenmiş olacaktır. Mühimmatın taşıması ICAO ve IATA
Tehlikeli Maddeler Kurallarına tabidir.
• Yolcu,

Kayıtlı Bagajı içinde kırılabilir ve bozulabilir maddeler, elektronik cihazlar, para,
mücevher, değerli madenler, gümüş eşya, senetler veya diğer ticari değerli kâğıtlar, pasaport
ve diğer hüviyet veya örneklerini bulundurmamalıdır.
• Taşıyıcı

Kurallarına uygun olduğu ölçüde antika ateşli silahlar, kılıçlar, kamalar, bıçaklar ve
benzeri nesneler şeklindeki silahlar Kayıtlı Bagaj olarak kabul edilebilir, ancak Yolcu
kabinine alınamaz.

13.2.3.2. Taşımayı Reddetme Hakkı
• Bagaj

olarak taşıması yasaklandığı belirtilen ve benzeri maddelerin Bagaj olarak taşımasını
reddedebilir ve başta farketmediği ancak ileri taşımalarda bu maddelerin varlığını farkettiği
hallerde de taşımayı reddedebilir.

• Taşıyıcı

boyutu, şekli, ağırlığı veya niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi Bagaj olarak
taşımayı reddedebilir.

• Taşıyıcı

ile taşımaya ilişkin ön mutabakat ve düzenlemeler yapılmadıkça, uygulanabilir
ücretsiz Bagaj hakkını aşan Bagajı, Taşıyıcı daha sonraki uçuşlarda taşıyabilir.

• Normal

ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve bavullara veya diğer
uygun kaplara konulmadığı takdirde, Taşıyıcı Bagajı, Kayıtlı Bagaj olarak kabul etmeyi
reddedebilir.

13.2.3.3. Arama Hakkı
Güvenlik ve emniyet nedenleriyle Yolcunun kendisinde ve Bagajında taşınmaması gereken
maddelerin veya Taşıyıcıya bildirilmemiş herhangi bir silahın veya mühimmatın bulunup
bulunmadığının tespiti için Taşıyıcı, Yolcudan kendisinin veya Bagajının aranmasına
müsaade etmesini isteyebilir ve Yolcunun bulunmadığı hallerde aramayı yapabilir veya
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yaptırabilir. Yolcu Taşıyıcının bu isteğine uymazsa Taşıyıcı Yolcuyu ve Bagajını taşımayı
reddedebilir.

13.2.3.4. Kayıtlı Bagaj
• Kaydedilecek

Bagajın Taşıyıcıya tesliminden itibaren, Taşıyıcı her bir parça için bir Bagaj
tanıtma kartı düzenler ve Bagajı muhafazası altına alır.

• Bagajın

üzerinde isim, kısaltmalar veya şahsi tanıtma kayıtları yoksa Yolcu Bagajını teslim
etmeden önce Bagaja şahsi kayıtlarını (isim, soyadı, adres, telefon numarası) içeren bir yazı
veya etiket ekler.

• Taşıyıcı

pratik olmadığına karar vermedikçe (ki bu takdirde müsait yeri olan sonraki uçuş ile
Taşıyıcı Bagajın taşımasını yapar) Kayıtlı Bagaj, Yolcuyla aynı uçuşta taşınır.

13.2.3.5. Ücretsiz Bagaj Hakkı
Taşıyıcı Kurallarında belirtilen şartlarda ve sınırlamalar içinde Yolcular Ücretsiz Bagaj
Hakkına sahiptir.

13.2.3.6. Fazla Bagaj
Yolcu, Taşıyıcı Kurallarında belirtilen şekilde ve oranda Ücretsiz Bagaj Hakkını aşan Bagaj
taşıması için bir ücret ödeyecektir. Taşıyıcı Ücretsiz Bagaj Hakkını aşan ve/veya ücreti
ödenmemiş bir fazla Bagajı taşımayı reddedebilir.

13.2.3.7. Aşan Değer Bildirimi Ve Ücreti
• Taşıyıcı

Kurallarında Yolcuya, Bagajı için ek değer bildirme olanağı tanınmakta ise, Yolcu
Kayıtlı Bagaj için uygulanabilir sorumluluk sınırlarını aşan bir Değer Bildirimi yapabilir.
Yolcu böyle bir bildirim yaptığı takdirde, yürürlükteki Taşıyıcı Kurallarına uygun bir ücret
ödeyecektir.

• Taşımanın

bir kısmını icra edecek başka bir Taşıyıcı tarafından böyle bir olanak tanınmadığı
hallerde, Taşıyıcı Kayıtlı Bagaja ilişkin bir Aşan Değer Bildirimini kabul etmeyi reddedebilir.

13.2.3.8. Kayıtsız Bagaj
• Yolcunun

beraberinde uçağa alacağı Kayıtsız Bagaj, Yolcunun önündeki koltuğun altına
veya uçağın Yolcu kabininde kapalı bir yere konulmaya uygun olmalıdır. Taşıyıcı tarafından
aşırı ağır veya boyutlu olduğu tespit edilen maddeler Yolcu kabinine alınmaz.

• Kargo

bölümünde taşınması uygun olmayan nesneler (örneğin müzik aleti gibi hassas
olanlar ve benzerleri) önceden bildirilmesi ve Taşıyıcının da müsaade etmesi kaydıyla Yolcu
kabininde taşınabilir. Bu şekildeki nesnelerin taşıması için ayrı bir ücret uygulanabilir.
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13.2.3.9. Bagajın Teslim Alınması
• Varış

ve Duraklama Noktalarında Bagaj teslime hazır hale gelir gelmez Yolcu Bagajını
alacaktır.

• Sadece Bagajın kayıt edildiği anda Yolcuya teslim edilen Bagaj Kuponu ve Bagaj Tanıtım
Etiketi hamili, Bagajı teslim almaya yetkilidir. Bagaj Kuponu düzenlenmiş ve Bagaj diğer
usüllerle tanımlanmış ise Bagaj Tanıtım Etiketinin ibraz edilmemesi, Bagajın teslimini
engellemez.
• Bagajı

talep eden kişi Bagaj Kuponunu gösteremiyor ve Bagaj Tanıtım Etiketi ile Bagajını
tanımlayamıyorsa, Bagajın üzerindeki hakkını Taşıyıcıyı tatmin edecek şekilde
ispatlayabildiği takdirde, Taşıyıcı Bagajı Yolcuya teslim eder; şu şartla ki, Taşıyıcı tarafından
istendiği takdirde, bu kişi Bagajın teslimi nedeniyle Taşıyıcının uğrayacağı zarar, ziyan veya
giderleri tazmin edeceğine dair Taşıyıcıya yeterli güvence verecektir.

• Şikâyette

bulunmadan Bagajın teslim anında kabulü, Bagajın iyi şartlarda, eksiksiz ve
taşıma akdine uygun olarak teslim alındığına karine teşkil eder.

13.2.3.10. Hayvanlar
• Geçerli

aşı ve sağlık sertifikasına, giriş izinlerine ve varış veya transit ülkelerince istenen
diğer belgelere haiz olan köpek (amerikan pitbull terrier, amerikan staffordshire terrier, bul
terrier, staffordshire bull terrier, japanese tosa, dogo argentino, doberman, pincher
doberman, rottweiller gibi tehlike arz eden köpekler hariç) ve kedi gibi hayvanlar, Taşıyıcı ile
önceden mutabık kalmak kaydıyla Taşıyıcı Kurallarına tabi olarak taşıma için kabul edilebilir.

• Hayvan,

kafesi ve yiyeceği ile birlikte Bagaj olarak kabul edilmişse, ücretsiz Bagaj Hakkı
içinde mütaala edilmez ve Yolcu tarafından ücreti ödenecek bir fazla bagajı oluşturur.

• Görme/duyma

özürlü Yolculara refakat eden kılavuz köpekleri kafesleri ve yiyecekleriyle
birlikte Taşıyıcı Kurallarına tabi olarak, Ücretsiz Bagaj Hakkına ilaveten ücretsiz olarak
taşınır.
• Hayvan

taşımasının kabulü, Yolcunun bu hayvana ilişkin tüm sorumluluğu yüklenmesine
bağlıdır. Hayvanın herhangi bir ülkeye veya devlete veya herhangi bir mahale girişine veya
oradan geçişine izin verilmemesi nedeniyle bu hayvanın ölümünden, hastalanmasından,
gecikmesinden veya kaybından veya yaralanmasından veya bu sebeple ortaya çıkabilecek
masraf ve sair zararlardan Taşıyıcı sorumlu olmayacaktır.

13.3. Yolcu Hakları
Havayolu ile seyahat eden yolcular geciken, iptal edilen, ertelenen uçuşlarla ve bazen de
yolculuğa kabul edilmediği uçuşlarla karşılaşabilmektedirler. Bu gibi durumlarda yolcuların
bir takım hakları vardır. Bu bölüm yolcuların başımıza gelmesini istemeyeceğimiz bu
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durumların meydana gelmesi durumundaki haklarından bahsedeceğiz. Ancak yolcunun bu
haklara sahip olması için aşağıdaki hükümlere uyması gerekmektedir.
Türk menşeli hava taşıma işletmelerinin Türkiye’deki havaalanlarına / havaalanlarından,
yabancı menşeli hava taşıma işletmelerinin ise Türkiye’deki havaalanlarından
gerçekleştirdikleri tarifeli ve tarifesiz tüm uçuşlarda, ilgili uçuş için onaylanmış rezervasyona
sahip olan ve hava taşıma işletmesi, tur operatörü veya yetkili bir seyahat acentesi tarafından
önceden ve yazılı olarak (elektronik ortam da dâhil olmak üzere) belirtilen saatte ve öngörülen
şekilde check-in işlemini yapan veya havayolunun bilet satışta belirttiği süreden önce veya
herhangi bir zaman belirtilmediği takdirde, yolcuların ilan edilen hareket saatinden en geç
kırk beş dakika önce check-in işlemlerini yapan ya da uçuş iptal durumu haricinde check-ine
başvuran yolcuları kapsar
Bir hava taşıma işletmesi veya tur operatörü tarafından, sebebe bakılmaksızın, bilette
belirtilen uçuştan başka bir uçuşa aktarılmış olan yolcuları kapsar.
Ücretsiz seyahat eden yolcular ve doğrudan veya dolaylı olarak halka açık olmayan indirimli
biletle seyahat eden yolcular ile biriktirilen mil veya puanlarla seyahat eden yolcuları, kapsar.

13.3.1. Uçağa Kabul Edilmeme
Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, bir uçuşta uçağa kabul edilmeme durumunun
öngörülmesi halinde, öncelikle ilgili yolcu ile uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi arasında
mutabık kalınacak menfaatler karşılığında rezervasyonundan feragat edecek gönüllüler
bulmak için duyuru yapar; gönüllülere, aşağıdaki seçenekler arasında tercih yapma hakkı
verilir:
a) Seyahatin gerçekleştirilmeyen bölüm veya bölümleri ile yolcunun planlamış olduğu
seyahatin tamamlanmasının artık herhangi bir anlamı kalmaması durumunda seyahatin
gerçekleştirilen bölüm veya bölümleri için, bilet ücretinin tamamının satın alınmış olduğu
fiyat üzerinden nakit olarak veya elektronik banka havalesi, banka ödeme emirleri, banka
çekleri ile ödenmesi veya yolcunun imzalı mutabakatı olması durumunda seyahat fişleri
ve/veya diğer hizmetler şeklinde en geç yedi gün içinde iade edilmesi; ayrıca yolcunun
seyahatinin ilk başlangıç noktasına ilk fırsatta dönmesini sağlayacak bir dönüş uçuşunun
ücretsiz sağlanması.
b) Benzer taşıma şartları altında, en erken fırsatta son varış yerine güzergâh değişikliğinin
sağlanması.
c) Son varış yerine, boş koltuk durumuna bağlı olarak, yolcunun uygun göreceği daha sonraki
bir tarihte, benzer taşıma şartları altında güzergâh değişikliğinin yapılması.
Rezervasyonu olan geriye kalan diğer yolcuların uçuşa kabul edilmelerine olanak verecek
yeterli sayıda gönüllü çıkmadığı takdirde, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, yolcuları
kendi iradeleri dışında uçağa kabul etmeyebilir.
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Yolcuların iradeleri dışında uçuşa kabul edilmemeleri durumunda, uçuşu icra eden hava
taşıma işletmesi derhal yolculara iç hat uçuşlar için 100 Avronun Türk Lirası cinsinden
karşılığı tutarında tazminat verir. Dış hat uçuşlarında ise yolculara;
a) 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Avronun Türk Lirası cinsinden
karşılığı,
b) 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için 400 Avronun Türk Lirası cinsinden karşılığı,
c) 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Avronun Türk Lirası cinsinden karşılığı,
tutarında tazminat verir. Tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken
biletin satın alındığı, yani bilet için ödemenin yapıldığı güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası döviz satış kuru esas alınır.
Uçuşa kabul edilmeme veya iptal durumunda mesafeyi belirlerken, planlanan son varış
noktası esas alınır.
Yolculara, rezervasyonu yapılan uçuşun planlanan varış zamanını;
a) 1500 kilometre (1500 km dâhil) veya daha kısa uçuşlar için iki saat,
b) 1500 ile 3500 (3500 km dâhil) kilometre arası uçuşlar için üç saat,
c) 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için dört saat, aşmayan alternatif bir uçuş ile son
varış yerlerine güzergâh değişikliği teklif edilmesi halinde, uçuşu icra eden hava taşıma
işletmesi, birinci fıkrada öngörülen tazminatı % 50 oranında düşürebilir.
Uçağa alınmama durumunda eğer yolcular bekletiliyorsa aşağıdaki hizmetler yolculara
bedelsiz olarak sağlanır.
a) Bekleme süresine uygun olarak;
1) İki ila üç saat arası gecikmelerde, makul ölçüde sıcak ve soğuk içecekler,
2) Üç ila beş saat arası gecikmelerde sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre
kahvaltı veya yemek,
3) Beş saat ve üzeri gecikmelerde sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı
veya yemek, ilave sıcak ve soğuk içecekler ile ilave hafif ara yemeği.
b) Bir veya daha fazla gece konaklamanın gerekli hale geldiği durumlarda veya yolcu için
ilave bir konaklamanın gerekli hale geldiği durumlarda, otelde veya uygun bir konaklama
tesisinde konaklama.
c) Havaalanı ve konaklama yeri (otel veya benzeri) arasındaki ulaşım.
Ve sayılan bu hizmetlere ilaveten, yolculara ücretsiz olarak süre kısıtlaması olmaksızın iki
telefon görüşmesi, faks mesajı veya e-posta hizmeti teklif edilmesi zorunludur.
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Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ve
refakatçileri ile tek başına seyahat eden çocukların bu maddede belirtilen ihtiyaçlarının
karşılanması sırasında özel ilgi göstermek zorundadır.

13.3.2. Uçuşların İptali
Bir uçuşun iptal edilmesi durumunda uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi;
a) İlgili yolculara, daha önce uçağa kabul edilmeme bölümünde de bahsettiğimiz ücretsiz
dönüş uçuşu sağlanması, güzergâh değişikliğinin sağlanması tekliflerini sunar.
b) İlgili yolculara, yine daha önce uçağa kabul edilmeme bölümünde de anlattığımız bekleme
süresine uygun olarak yiyecek, içecek ve otel ve iletişim gibi yardımları teklif eder.
Yolcular;
1) Planlanan hareket zamanından en az iki hafta öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri
takdirde,
2) Planlanan hareket zamanından iki hafta ila yedi gün öncesinde iptalden haberdar
edilmedikleri, kendilerine planlanan hareket saatinden en fazla iki saat önce kalkışlarına ve
son varış yerlerine planlanan varış saatinden en fazla dört saat sonra ulaşmalarına olanak
veren güzergâh değişikliği teklif edilmediği sürece,
3) Planlanan hareket saatinden yedi günden kısa zaman öncesinde iptalden haberdar
edilmedikleri ve planlanan hareket saatinden en fazla bir saat önce ayrılmalarına ve son varış
yerlerine planlanan varış saatinden en fazla iki saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergâh
değişikliği teklif edilmediği sürece, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinden tazminat alma
hakkına sahiptir.
Yolcular iptalden haberdar edildiklerinde, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi kendilerine
olası alternatif ulaşım yolları hakkında da bilgi vermek zorundadır.
Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, tüm tedbirleri almasına rağmen olağanüstü hallerin
iptale neden olduğunu kanıtlayabildiği takdirde tazminat ödemekle yükümlü olmaz.
Yolcunun uçuşun iptali konusunda haberdar edilip edilmediği ve ne zaman haberdar
edildiğine ilişkin ispat yükümlülüğü uçuşu icra eden hava taşıma işletmesine aittir.
Yolcu iletişim bilgisinin, hava taşıma işletmesince talep edilmesine karşın hava taşıma
işletmesine verilmemesi veya yanlış verilmesi durumunda, hava taşıma işletmesi
sorumluluktan kurtulur.

13.3.3. Uçuşların Tehiri
Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi bir uçuşun planlanan hareket saatinden itibaren,
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a) 1500 kilometreden (1500 km dâhil) daha kısa ve iç hatlardaki uçuşlar için iki saat veya
daha fazla,
b) 1500 ile 3500 (3500 km dâhil) kilometre arası uçuşlar için üç saat veya daha fazla,
c) 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için dört saat veya daha fazla, tehir edilmesini
beklediğinde yolculara aşağıdaki hususları teklif eder:
1) Daha önce de bahsettiğimiz, bekleme süresine göre değişen yiyecek, içecek ve iletişim
hizmetleri
2) Beklenen hareket saati, önceden ilan edilmiş hareket saatinden sonraki gün veya günler
içerisinde olduğu takdirde, konaklama hizmeti.
3) Tehir en az beş saat olduğunda, seyahatin gerçekleştirilmeyen bölüm veya bölümleri ile
yolcunun planlamış olduğu seyahatin tamamlanmasının artık herhangi bir anlamı kalmaması
durumunda seyahatin gerçekleştirilen bölüm veya bölümleri için, bilet ücretinin tamamının
satın alınmış olduğu fiyat üzerinden nakit olarak veya elektronik banka havalesi, banka
ödeme emirleri, banka çekleri ile ödenmesi veya yolcunun imzalı mutabakatı olması
durumunda seyahat fişleri ve/veya diğer hizmetler şeklinde en geç yedi gün içinde iade
edilmesi; ayrıca yolcunun seyahatinin ilk başlangıç noktasına ilk fırsatta dönmesini
sağlayacak bir dönüş uçuşunun ücretsiz sağlanması gerekmektedir.

13.3.4. Üst Veya Alt Hizmet Sınıfına Yerleştirme
Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, bir yolcuyu biletin satın alındığı hizmet sınıfından
daha üst bir hizmet sınıfına yerleştirdiği takdirde herhangi bir ek ödeme talep edemez.
Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinin bir yolcuyu biletin satın alındığı hizmet sınıfından
daha alt bir hizmet sınıfına yerleştirmesi durumunda, bilet ücretleri arasındaki farkın iadesine
ilave olarak;
a)

1500 kilometre (1500 km dâhil) veya daha kısa uçuşlar için bilet ücretinin % 30’u

b)

1500 ile 3500 (3500 km dâhil) kilometre arası uçuşlar için bilet ücretinin % 50’si,

c)
3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için bilet ücretinin % 75’i, yedi gün içerisinde
nakit olarak veya elektronik banka havalesi, banka ödeme emirleri, banka çekleri ile veya
yolcunun imzalı mutabakatı olması durumunda seyahat fişleri ve/veya diğer hizmetler
şeklinde yolcuya ödenmesi zorunludur.
Üst sınıftan alt sınıfa yerleştirme durumunda ücret iadesinde, biletin satın alınma tarihindeki
fiyatlar dikkate alınır.
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13.3.5. Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Veya Özel İhtiyaçları Olan Kişiler
Uçuşu icra eden hava taşıma işletmeleri, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ve refakatçileri ile
refakat etmek için sertifikalandırılmış rehber köpekler ve tek başına seyahat eden çocukların
taşınmasına öncelik tanır. Uçağa kabul edilmeme, iptal ve her türlü tehir söz konusu
olduğunda, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ve refakatçileri ile tek başına seyahat eden
çocuklar en kısa zamanda hizmet alma hakkına sahiptir.

13.4. Ulusal Yolcu Ve Bagaj Taşımacılığında Sorumluluk
13.4.1. Yolcunun Uğradığı Zarardan Sorumluluk
Yolcunun ölümü veya herhangi bir cismani zarara uğraması halinde, bu zarara sebebiyet
veren kazanın, hava aracında veya iniş/biniş sırasında meydana gelmesi durumunda, taşıyıcı
sorumludur. Hava aracında meydana gelen kazanın uçuş ile ilgili olması da şart değildir.

13.4.2. Bagajın Uğradığı Zarar
Tescil ettirilmiş bagajın kaybı veya zarara uğraması halinde, zarara sebebiyet veren olay,
havayolu ile taşıma arasında meydana gelmiş ise zarardan taşıyıcı sorumludur.
Havayolu ile taşıma; bagajın bir havaalanında veya bir hava aracında veya havaalanı dışına
inilmesi halinde o yerde taşıyıcının muhafaza ve nezareti altında bulundukları süreyi kapsar.
Havayolu ile taşıma müddeti, bir havaalanı dışında olmak üzere karada, denizde veya iç
sularda yapılan taşımayı içine almaz. Belirtilen taşımalar havayolu taşıma sözleşmesinin ifası
zamanında yükleme, teslim veya aktarma amacıyla yapılmış ise meydana gelen her türlü
zarar, aksi sabit olmadıkça havayolu ile taşıma süresinde meydana gelmiş kabul olunur.
Burada özellikle havaalanından depoya, antrepoya, ardiyeye ya da boşaltma amaçlı yapılan
her türlü taşımanın genel olarak havayolu taşıması kapsamında kaldığı anlamı çıkmaktadır.
Kanaatimizce havaalanına getirme ve havaalanından götürme telakki edilebilecek, ayrı bir
taşıma sözleşmesi konusu olmayan kısa taşımalarda hava taşımasının devamı kabul edilebilir.

13.4.3. Gecikmeden Doğan Zarar
Taşıyıcı, havayolu ile yolcu ve bagaj taşınmasındaki gecikmeden doğan zarardan sorumludur.

13.4.4. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması
Taşıyıcı, kendisinin ve adamlarının zararı önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri
aldıklarını veya bu tedbirleri alma olanağı bulunmadığını ispatlarsa sorumlu değildir. Tam bir
ağırlaştırılmış kusur sorumluluğu durumu söz konusudur. Özen eksikliği dahi kusur
addedilmektedir.
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13.4.5. Sorumluluğun Sınırlandırılması
Taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılması, Türkiye’nin taraf olduğu ve uluslararası
taşımalarda uygulanan Montreal Konvansiyonu hükümlerine göre yapılacaktır. Montreal
konvansiyona göre;
Yolcu taşınmasındaki gecikmeden kaynaklanan bir hasar olduğu durumlarda, taşıyıcının her
yolcu için sorumluluğu 4150 SDR (Özel çekme hakkı: IMF tarafından yaratılan özel bir
uluslararası fondur. Merkez bankasından Türk Lirası karşılığı takip edilebilir. 11.06.2015 için
1 SDR=3,80 TL) ile sınırlıdır.
Bagaj taşımacılığında, kontrol edilmiş bir bagajın taşıyıcının sorumluluğuna verildiği anda
yolcu bagajın ulaşacağı yerde teslimi ile ilgili özel bir beyanda bulunmadığı ve durumun
gerektirmesi halinde ilave bir ödeme yapmadığı müddetçe, taşıyıcının bagajın tahrip olması,
kaybolması ya da bagaja hasar gelmesi halinde her yolcu için sorumluluğu 1000 SDR ile
sınırlıdır. Diğer durumda ödenecek toplamın, yolcunun varıştaki teslimatta sağlayacağı gerçek
faydadan fazla olduğunu ispatlamadığı müddetçe, taşıyıcı beyan edilen toplamı aşmayacak
miktar ödemekle sorumlu olacaktır.

13.4.6. Geçersiz Sayılan Hükümler
Taşıyıcının sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıran veya konvansiyonel olarak
belirlenen sorumluluk sınırını indirmeyi amaçlayan her şart hükümsüzdür. Bu şartların
hükümsüzlüğü taşıma sözleşmesinin de hükümsüzlüğü şeklinde yorumlanamaz.

13.4.7. Sınırsız Sorumluluk
Zararın, taşıyıcının veya adamlarının zarar vermek kastı ile veya zararın doğması ihtimali
olduğunu bilerek dikkatsizce yaptıkları bir hareket veya ihmal sonucunda meydana geldiği
ispat edildiği takdirde sorumluluk sınırları uygulanmaz. Ancak, taşıyıcının işçileri veya
temsilcileri gibi yardımcı kişilerin meydana getirdiği sınırsız sorumluluk talebine mevzu olan
zarar hakkında bu kişilerden toplamda tazmin edilecek miktar toplam zararı geçemez.
Sınırlı sorumluluk halinde de yine toplam tazminat yardımcılar, adamlar ya da taşıyıcıdan
alınmasına bakılmaksızın toplam sınırı geçmeyecektir.

13.4.8. Hasarın İhbarı
Yolcu bagajının, bunları teslim almaya yetkili kişi tarafından itiraz edilmeden kabulü, taşıma
sözleşmesine (bagaj kuponu) uygun olarak ve iyi durumda teslim edildiklerine karine teşkil
eder. Burada check-in yapan kişi taşıyıcının adamı sayılmaktadır.
Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişi tarafından hasarın öğrenilmesinde derhal ve
teslimlerinden itibaren yolcu bagajı için en geç yedi(7) gün içinde taşıyana ihbarda
bulunulması gerekir. Gecikme halinde ihbar, bagajın tesliminden itibaren en geç yirmibir(21)
gün içinde yapılmalıdır.
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İhbarın yazılı olarak veya durumun taşıma belgesinin üzerinde gösterilmesi sureti ile
yapılması gerekir.
İhbar sürelerine uyulmaması halinde, hileli davranma durumu hariç, taşıyıcı aleyhine dava
açılamaz. Burada kanaatimizce 7 ve 21 günlük süreler bakımından hasar veya zayi
durumunun bir tutanakla tespit edilmiş olması, bu tutanağın taşıyıcı veya adamları ya da
yardımcıları tarafından imzalanması veya onlara bildirim yapılmış olması bu sürenin hak
düşürücü etkisini ortadan kaldıracaktır.

13.4.9. Birden Çok Taşıyıcı İle Yapılan Taşımalar
Taşımanın birbiri ardınca değişik taşıyıcılar tarafından yapılması halinde; yolcuyu ve bagajı
kabul etmiş olan her taşıyıcı, bu kurallara tabidir ve sorumludur. Bu taşıyıcı taşımanın kendi
denetiminde yapılan bölümü ile ilgili olduğu ölçüde, taşıma sözleşmesinin taraflarından biri
sayılır. Böyle bir taşıma halinde; ilk taşıyıcı, taşımanın tümü için sorumluluğu açıkça
yüklenmiş olmadıkça, yolcu, sadece kaza veya gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan
taşıyıcıya karşı talep hakkına sahip olabilirler. Bu taşıyıcılar, gönderici ve alıcıya karşı
müştereken ve müteselsilen sorumludur.

13.4.10. Dava Açma Süresi -Zamanaşımı
Sorumluluğa ilişkin dava, hava aracının varma yerine geldiği veya gelmesi gerektiği tarihten
itibaren iki(2) yıliçinde açılmazsa tazminat talep hakkı düşer. Ancak, zararın oluşumu uçak
kazası şeklinde meydana gelmiş ve rapor tanzimi gereken bir hal söz konusu isei iki yıllık
süre raporun Resmi Gazete ile yapılacak duyuru tarihinden itibaren işlemeye başlar.

13.4.11. Sigorta Yükümlülüğü
Yurt içi yolcu ve bagaj taşımaları yapmaya yetkili kılınan taşıyıcılar, taşıma sözleşmelerinden
doğabilecek zararlardan dolayı tazminat taleplerinin teminatı olmak üzere, yasal ve
konvansiyonel sorumluluk sınırları içerisinde mali mesuliyet sigortaları yapmakla
yükümlüdürler.
Sigorta, taşıyıcının adamlarının TSHK’da öngörüen sorumluluğunu da kapsayacaktır.
Sigorta yapılmamış olması taşıyıcının sorumluluğunu etkilememekte; ancak sigortasız taşma
yapan havayolu işletmelerinin hava taşımacılığından yasaklanması söz konusu olabilmektedir.
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Uygulamalar
1)

İstanbul- Van Uçuşu yapacak G, 300 lira değerindeki bileti almış ancak havalimanına
gittiğinde check-in yapılamadığını uçakta her yerin dolu olduğunu söylemişlerdir.
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Uygulama Soruları
1)
Bu durumda G’nin hakları nelerdir? G hangi hizmetleri havayolu firmasından
isteyebilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, havayoluyla ulusal yolcu taşımacılığı hakkında genel bilgi edinip, havayoluyla
seyehat eden yolcuların haklarını, tarafların yükümlülük ve sorumluluklarını ulusal hukuk
çerçevesinde öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Ülkemizde havayolu taşımacılığının temel kaynağını hangi kanun oluşturmaktadır?

a)

Türk Ticaret Kanunu

b)

Posta Kanunu

c)

Türk Ticaret Kanunu

d)

Türk Sivil Havacılık Kanunu

e)

Montreal Konvansiyonu

2)
Aksi belirtilmedikçe yolcu bileti, seyahatin başlamasından itibaren ne kadar süre için
geçerlidir?
a)

Yolculuk süresince

b)

Her zaman geçerliliğini korur

c)

3 ay

d)

1 yıl

e)

5 yıl

3)
Havayolu taşımacılığında alınan yolcu biletinin geçerliliğinin uzaması için aşağıdaki
nedenlerden hangisi geçerli değildir?
a)
Yolcunun sağlık raporu beyan etmeksizin yolculuğa devam edemeyecek durumda
olması
b)

Değişik bir sınıf koyulması

c)

Yolcunun rezervasyonu bulunan bir uçuşun iptal edilmesi

d)

Tarifede yer alan bir uçuşun yapılamaması

e)

Rezerve edilmiş yerin temin edilememesi
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4)

Aşağıdakilerden hangisi bagaj kuponunda bulunan kayıtlardan birisi değildir?

a)

Teslim yeri

b)

Bagajın ağırlığı

c)

Taşıyıcının adı veya ticaret ünvanı ve adresi

d)

Bagaj kuponunun tarihi ve numarası

e)

Taşımanın TSHK hükümlerine göre taşıyıcının sorumluluğunu kaldıran bir hüküm

5)
Aşağıdaki durumlardan hangisinde taşıyıcı bagajın taşınmasını reddetme hakkına
sahip değildir?
a)

Taşıyıcı, boyutu, şekli, ağırlığı nedeniyle herhangi bir nesneyi taşımayı reddetmesi

b)

Uygun taşıma kabının olmaması nedeniyle taşımayı reddetmesi

c)
Yolcunun şartlar ve sınırlar dâhilinde olan yanındaki büyük bagajın taşınma ücretini
ödememesi nedeniyle taşımayı reddetmesi
d)

Taşınması yasak olan maddelerin taşınmasını reddetmesi

e)

Bagajın içeriği nedeniyle taşımayı reddetmesi

6)
Yolcunun iptal edilen, ertelenen veya yolculuğa kabul edilmediği uçuşlarda hak sahibi
olabilmesi için en az ne kadar süre önce check-in yaptırması gerekir?
a)

İlk planlanan uçuş süresine 30 dk kalana dek

b)

Uçuşun plananan uçuş saatine dek

c)

İlk planlanan uçuş süresine 45 dk kalana dek

d)

Uçuşun tamamen iptal edilinceye dek

e)

Böyle bir zorunluluk yoktur.
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7)
Bir nedenle uçağa kabul edilmeme halinde aşağıdakilerden hangisi yolcuya sunulacak
hizmetlerden birisi değildir?
a)

İki ila üç saat arası gecikmelerde, makul ölçüde sıcak ve soğuk içecekler

b)

Üç ila beş saat arası gecikmelerde günün zamanına göre konaklama hizmeti

c)
Üç ila beş saat arası gecikmelerde sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre
kahvaltı veya yemek
d)
Beş saat ve üzeri gecikmelerde sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre
kahvaltı veya yemek, ilave sıcak ve soğuk içecekler ile ilave hafif ara yemeği
e)

E-posta, iki telefon görüşmesi, faks mesajı teklif edilmesi

8)
Ticari bir amaçla yolcu ve bagaj taşıması yapacak bir işletmenin hangi örgüt veya
kurumdan izin alması gerekmektedir?
a)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

b)

IATA

c)

EUROCONTROL

d)

DHMİ

e)

SHGM

9)
TSHK hükümlerine göre yolcu taşımacılığında gecikmeden kaynaklanan bir hasar
olduğu durumlarda, taşıyıcının her yolcu için sorumluluğu kaç SDR(Özel Çekme Hakkı) ile
sınırlıdır?
a)19
b)1000
c)4150
d)8,33
e) Tarafların aralarında anlaştığı kanunda yazan sınırdan daha az bir değer
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10)
TSHK hükümlerine göre, yolcu ve bagaj taşımalarında sorumluluğa ilişkin dava, hava
aracının varma yerine geldiği veya gelmesi gerektiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde
açılmazsa tazminat talep hakkı düşmektedir?
a)

3 ay

b)

6 ay

c)

1 yıl

d)

2 yıl

e)

5 yıl

Cevaplar: 1)d,2)d,3)a,4)e,5)c,6)a,7)b,8)a,9)c,10)d
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14. ULUSLARARASI YOLCU VE BAGAJ TAŞIMA HUKUKU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Gümrüklü Havaalanlarının Kullanımı
14.2. Havayolu Ulusal Eşya Taşıma Hukuku Hakkında Genel Bilgi
14.3. Varşova Konvansiyonu ve Protokolleri
14.3.1. Yolcu Bileti
14.3.2. Bagaj Senedi
14.3.3. Taşımada Sorumluluk
14.3.4. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması
14.3.5. Sınırlı Sorumluluk
14.3.6. Bildirim Süreleri
14.3.8. Birden Fazla Taşıyıcı İle Yapılan Taşımalar
14.3.9. Birleşik Taşımaya İlişkin Hükümler
14.3.10. 1955 Lahey Protokolü
14.3.11. 1961 Guadalajara Protokolü
14.3.12. 1971 Guatemala Protokolü
14.3.13. Numaralı Montreal Protokolü
14.4. Montreal Konvansiyonu
14.4.1. Uygulama Alanı
14.4.2. Yolcular ve Bagaj
14.4.3. Taşıyıcının Sorumluluğu ve Tazminat Kapsamı
14.4.3.1. Yolcuların Ölümü ve Yaralanması- Bagajların Hasara Uğraması Halinde
14.4.3.2. Gecikme Halinde Sorumluluk
14.4.4. Montreal Konvansiyonunda Sorumluluk Sınırları
14.4.5. Çalışanlar, Acenteleri- Taleplerin Bir Araya Getirilmesi
14.4.6. Zarar Tazmin Talebinde İhbarın Uygun Olarak Yapılması
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14.4.7. Zamanaşımı
14.4.8. Sonuç
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yolcu bileti ve bagaj kuponu nedir? İçeriği nelerdir?

2)

Havayoluyla ulusal yolcu ve bagaj taşımacılığında tarafların sorumlulukları nelerdir?

3)
Uluslar arası yolcu ve bagaj taşımacılığında Varşova ve Montreal Konvansiyonları
arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Havayolu Uluslararası
Yolcu ve Bagaj Taşıma
Hukuku Hakkında Genel
Bilgi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Söz konusu uluslararası yasal
düzenlemeler ile ilgili
Havayoluyla uluslar arası
araştırmalar yaparak, çeşitli
yapılacak yolcu ve bagaj
akademik yayınlarda ve
taşımacılığı hukuku hakkında
mahkeme kararlarında söz
genel bilgi sahibi olmak,
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.

Uluslar arası yolcu ve bagaj
taşımasında Varşova
konvansiyonu hükümleri
hakkında bilgi sahibi olmak

Söz konusu uluslararası yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.

Montreal Konvansiyonu

Uluslar arası yolcu ve bagaj
taşımasında Montreal
konvansiyonu hükümleri
hakkında bilgi sahibi olmak

Söz konusu uluslararası yasal
düzenlemeler ile ilgili
araştırmalar yaparak, çeşitli
akademik yayınlarda ve
mahkeme kararlarında söz
konusu düzenlemeler ile ilgili
yaklaşımları öğrenmek.

Uluslararası Yolcu ve
Bagaj Taşımacılığında
Sorumluluk

Havayoluyla yapılacak
uluslar arası yolcu ve bagaj
taşımacılığında tarafların
sorumluluğu hakkında bilgi
sahibi olmak.

Varşova Konvansiyonu
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Anahtar Kavramlar
• Yolcu
• Bagaj
• Bagaj kuponu
• Yolcu Bileti
• SDR
• Montreal
• Varşova
• Sınırlı sorumluluk
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Giriş
Halihazırdaki uluslar arası konvansiyonların uygulanabilmesi için kural olarak taşımanın iki
taraf devlet ülkesi arasında yapılması gereklidir. (Varşova Konvansiyonu- VK 1-2 ; Montreal
Konvansiyonu- MONK 1-2) Bu nedenle halen bütün ülkeler son Konvansiyona taraf oluncaya
kadar, somut ihtilafta taşımanın yapıldığı ülkelerin ortak taraf olduğu metinlerin uygulanması
gerektiğinden dolayı önceki Konvansiyonlar da yürürlükte kalmaktadır. Örneğin Türkiye ile
sadece VK’nın 1929 metnine taraf olan veya Türkiye’nin taraf olmadığı protokollere taraf
olan bir ülke arasında yapılan taşımaya ortak taraf olunan metin olarak VK’nın 1929’da kabul
edilen şekli uygulanmaktadır. Netice olarak havayoluyla uluslar arası yolcu ve eşya
taşımalarına ilişkin sözleşmeler hakkında bugün için Türkiye bakımından da yürürlükte
bulunan iki Konvansiyon bulunmaktadır.
Bunlardan ilki 1929 “Uluslar arası Hava taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi
Hakkında Konvansiyon” (Varşova Konvansiyonu(12.10.1929’da imzalanmış ve 13.02.1933
tarihinde onaylayan devlet sayısında yeterli sayıya ulaşılarak yürürlüğe girmiştir.)) ve bu
Konvansiyon üzerinde değişiklik yapan protokollerdir. (VK’yı değiştiren protokoller; 1955
Lahey Protokolü, 1961 Guadalajara Protokolü, 1971 Guatemala City Protokolü ve 1975
Montreal Protokolleridir.)
VK, birçok kez değiştirilmesi sonucu, yürürlükte olan ve olmayan metinleri ile bir ihtilaf
halinde ilgili devletin hangi metne taraf olduğu meseleleri yüzünden içinden çıkılmaz bir
sistem haline gelmiştir. Bu sebeple uluslar arası alanda Varşova Sisteminin yerini almak üzere
28.05.1999’da Montreal’de “1999 Montreal Konvansiyonu” (Havayoluyla ile Yapılan Uluslar
arası Taşımalar için Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında 28 Mayıs 1999 Montreal
Konvansiyonu) imzalanmıştır.
Uluslar arası hava taşımalarını düzenleyen metindenlerden halen yürürlükte olanları; 1929
Varşova Konvansiyonu, 1955 Lahey Protokolü, 1961 Guadalajara Protokolü, 4 Sayılı
Montreal Protokolüne (25.06.1978 tarihinden beri Varşova Konvansiyonu ve Lahey
Protokolüne; 12.09.1988 tarihinden beri de 4 Sayılı Montreal protokolüne) taraf olmuştur.
1999 Montreal Konvansiyonu ise 26.03.2011 tariginde Türkiye bakımından yürürlüğe
girmiştir.

356

NOT: Bu ünitede 12. ünitede ele aldığımız bazı konular bu bölümün daha
iyi anlaşılması için tekrar işlenmiştir.
14.1. Gümrüklü Havaalanlarının Kullanımı
Yabancı ülkelere giden veya yabancı ülkelerden gelen hava araçları, ancak gümrüklü
havaalanlarından kalkmaya ve inmeye mecburdur.
İstisnai hallerde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının müştereken vereceği karar dairesinde, gümrüksüz bir
havaalanının da kullanılmasına izin verilebilir. Bu durumda söz konusu hava alanında uluslar
arası uçuş için gerekli tedbirler alınmak gerekir.
Belirlenmiş bulunan gümrüklü havaalanlarından başka bir yere zorunluluk nedeniyle iniş
yapıldığı takdirde, hava aracı sorumlu pilotu, durumu derhal varsa havaalanı yöneticisine,
yoksa en yakın mülki amire veya zabıta yetkilisine duyurmak ve yetkili makamlar el
koyuncaya kadar hava aracını, yolcuları ve yükü ile birlikte güvence altına almakla
yükümlüdür.

14.2. Havayolu Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku Hakkında Genel Bilgi
Uluslar arası hava taşımaları bakımından hem Varşova Konvansiyonu’nda hem de Montreal
Konvansiyonunda uygulama koşulları bakımından temelde bir fark bulunmamaktadır. Buna
göre; bir ücret karşılığı hava aracıyla yapılan tüm uluslar arası yolcu ve bagaj taşımalarına
ilişkin sözleşmelere uygulanır. (MonK 1) Buna göre uygulanma koşullarını aşağıdaki gibi
inceleyebiliriz.
1.
Taşıma ücret karşılığı olmalıdır. Böylece, ticari nitelikteli uluslar arası yolcu
taşımalarının, hava taşıma Konvansiyonları kapsamında alınması hedeflenmiştir. Ücretin
mutlaka bir miktar paranın ödenmesi şeklinde olması gerekmez. Örneğin, bir avukatın
müvekkili işin iş göreceği yere taşınması, ücretli taşıma olarak nitelenmektedir. Montreal
Konvansiyonu’nda ücret şartına bir istisna getirilmiştir. Buna göre, bir hava taşıma işletmesi
tarafından hava taşıma aracıyla yapılan ücretsiz taşımalara da Konvansiyon hülümleri
uygulanır. Hükmün gayesi, sivil havacılıkta teamül haline gelmiş olan personele ücretsiz bilet
verme, bedava bilet kampanyaları, mil-puan karşılığı uçuş uygulamaları sonucu yapılan
taşımalara da Konvansiyon hükümlerinin uygulanmasını sağlamaktır. Aynı Şekilde Varşova
Konvansiyonu da hem ücretli taşımalarda geçerlidir derken aynı zamanda ücresiz taşımalar
için de aynı şekilde geçerli olduğunu belirtmiştir.( “Bu sözleşme, uçak ile ücret karşılığında
yapılan bütün uluslar arası insan, bagaj eşya taşımalarınauygulanacaktır. Bir hava taşıma
işletmesi tarafından uçakla yapılan ücretsiz taşımalara da aynı ölçüde uygulanacaktır.” VKM.1)
2.
Sözleşmenin konusu yolcu ve bagaj taşıması olmalıdır. Varşova Konvansiyonu
tarafından taşınması mümkün olan bütün maddi şeylerdir. Posta taşımaları ise, özel olarak
düzenlenmiştir. “Postaya ait kalemlerin taşınmasındaki taşıyıcılar ile posta idareleri
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arasındaki ilşki için geçerli hukuk kurallara uygun olaraki sadece ilgili posta idaresine karşı
sorumlu olacaktır” Bu hükmün kapsamına giren haller haricinde Konvansiyon hükümleri
“postaya ait kalemlerin taşınmasında” uygulanmaz. (MonK 2)
3.
Taşıma hava aracıyla yapılmalıdır. Hava aracı diyerek, havada durabilen araç olarak
tanımlanmaktadır. TSHK ise “havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her
türlü aracı ifade eder” şeklinde tanımlamıştır. Uçak, helikopter, balon, planör vb.
Konvansiyona uygun hava araçlarına örnek verilebilir.
4.
Taşıma uluslar arası nitelikte olmalıdır. Montreal Konvansiyonu bakımından uluslar
arası taşımalar iki şekilde ortaya çıkar. İlki; çıkış yeri ile varma yeri iki akit devlet ülkesinde
bulunan taşımalardır. Örneğin A devletinden başlayıp B devletinde biten taşımalar, her iki
devletin de Montreal Konvansiyonu’na taraf olması koşuluyla uluslar arası niteliktedir.
İkincisi; çıkış yeri ile varma yeri Konvansiyone taraf olan tek bir devletin ülkesinde olmasına
rağmen, taraf olan veya olmayan bir başka devletin ülkesinde kararlaştırılmış duraklama yeri
olan taşımalardır.
5.
Birden fazla taşıyıcı tarafından gerçekleştirilen müteakip taşımalar, tarafların bunları
tek bir iş olarak kabul etmeleri koşuluyla, Montreal Konvansiyonu bakımından tek bir taşıma
olarak kabul edilmiştir. Buna göre müteakip taşımalar ister tek sözleşme ile, ister bir
sözleşmeler zinciri ile kararlaştırılmış olsun, şayet taraflrdan ek bir iş olarak kabul edilmişse,
Montreal Konvansiyonu bakımından bölünmez ve tek bir taşıma sayılır. Söz konusu
sözleşmelerden birinin veya bir kaçının tek bir devletin ülkesinde ifa edilmesi, bunların
uluslar arası niteliklerini kaybetmesine neden olmaz. Başka bir ifadeyle, müteakip taşımayı
teşkil eden bütün taşımalara Montreal Konvansiyonu uygulanır.

14.3. Varşova Konvansiyonu ve Protokolleri
14.3.1. Yolcu Bileti
VK M.3 yolcu biletini düzenlemektedir. Bu maddeye göre taşıyıcı yolcuya bir bilet vermek
zorundadır. Bilet aşağıdaki kayıtları içermelidir;
a) biletin kesildiği yer ve tarih;
b) Hareket yeri ve varış yeri
c) Kararlaştırılan durak yerleri; şu şartla ki, taşıyıcı gerektiğinde durak yerlerini değiştirmek
hakkınısaklı tutabilecek fakat bu hakkını kullanması halinde, değişikliğin taşımanın
uluslararası niteliğiniortadan kaldırma etkisi olmayacaktır;
d) Taşıyıcı veya taşıyıcıların isim ve adresleri;
e) Taşıyıcının, bu sözleşme ile konulan sorumluluğa ilişkin kurallara bağlıolduğuna dair bir
bildirim.
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Ayrıca bu maddenin 2. Fıkrasında “Yolcu biletinin yokluğu, usulüne uygun olmaması veya
kaybı, taşıma anlaşmasının varlığını veyageçerliliğini etkilemeyecektir, taşıma anlaşması ayın
ölçüde bir sözleşmenin kurallarına bağlı olacaktır. Bununla birlikte taşıyıcı, yolcu bileti
verilmemiş olan bir yolcuyu kabul ederse, bu sözleşmeninsorumluluğunu kaldıran veya
sınırlayan hükümlerinden yararlanmaya hak kazanmayacaktır.”Hükmü belirtilmiş ve biletin
taşıma sözleşmesinin geçerliliğini etkilemediği açıklanmıştır. Böylece yolcu bileti esaslı bir
belgedir ve 1933 yılında Varşova Konvansiyonunun yürürlüğe girmesinden günümüze kadar
hiçbir zamanda “kıymetli evrak” niteliği kazanmamıştır.

14.3.2. Bagaj Senedi
Yolcunun yanında alıkoyduğu küçük kişisel eşyasından gayri bagajın taşınması için, taşıyıcı
bir bagajsenedi vermek zorunluluğundadır. Bagaj senedi aşağıdaki kayıtları içermelidir;
a) Kesildiği yer ve tarih;
b) Hareket yeri ve varış yeri;
c) Taşıyıcı veya taşıyıcılarınisim ve adresleri;
d) Yolcu biletinin numarası;
e) Bagajın, bagaj senedini elinde bulunduran kişiye teslim olunacağına dair bir bildirim;
f) Paketlerin adedi ve ağırlıkları ve bildirilmiş değeri(bildirildiği takdirde taşıyıcının
sorumluluğu malın değeriyle sınırlandırılır.)
g) Taşımanın, bu Sözleşme ile konulan sorumluluğa ilişkin kurallara bağlıolduğuna dair bir
bildirim.
Bagaj senedi de tıpkı yolcu bileti gibi sözleşmenin geçerliliğini etkilememektedir. Eğer
taşıyıcı Varşova Konvansiyonu’na göre bagaj senedi verilmemiş bir bagaj kabul ederse ya da
bagaj kuponu, yolcunun biletinin numarası, paket adedi ve ağırlıkları ve taşımanın Varşova
Konvansiyonu kurallarına tabi olduğunu belirtmez ise, taşıyıcının sorumluluğunu kaldıran ya
da sınırlandıran hükümlerden yararlanamayacaktır.

14.3.3. Taşımada Sorumluluk
Taşıyıcı, bir yolcunun ölümü veya yaralanması veya herhangi bir bedeni zarara uğraması
halindedoğan zarardan sorumlu olacaktır; ancak, bu zararın doğmasına sebep olan kaza,
uçakta veya uçağabinme ya da uçaktan inme faaliyetlerinden biri sırasında meydana gelmiş
olmalıdır.
Taşıyıcı, kabul edilmiş herhangi bir bagajın tahribi veya kaybı veya zarara uğramasıhalinde
doğan zarardan sorumlu olacaktır; ancak zarara sebep olan olay hava yolu ile taşıma
sırasındameydanagelmiş olmalıdır.
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Önceki paragrafta kullanılan anlamda hava yolu ile taşıma, bagajın, bir hava alanında veyabir
uçakta veya bir hava alanı dışında iniş yapılması halinde herhangi bir yerde,
taşıyıcınınsorumluluğunda bulunduğu süreyi kapsayacaktır. Bu durumda yolcu ve eşya
taşımasının ayrımını net bir şekilde yapmak gerekirse Örneğin bir yolcunun seyahatinde
bagajı için taşıyıcının sorumluluğu Check-in yapımı sırasında bagajının görevli tarafından
teslim alınmasıyla başlarken, havayolu işletmesinin sorumluluğu yolcu için yolcunun uçağa
binmesiyle başlayacaktır. Aynı şekilde yolcunun uçaktan inmesiyle işletmenin sorumluluğu
biterken bagaj ile ilgili sorumluluk, bagajın teslim edilmesiyle bitecektir.
Hava yolu ile taşıma süresi, kara, deniz veya nehir yoluyla, bir hava alanı dışında yapılan
herhangibir taşımayı içine almayacaktır. Bununla birlikte, böyle bir taşımahava yolu ile
taşıma için yapılan biranlaşmanın gereği olarak yükleme, teslim veya aktarma amacıyla
yapılmışsa, herhangi bir zararın, aksiispatlanmadıkça, hava yolu ile taşıma sırasında meydana
gelmiş bir olayın sonucu olduğu kabul edilir.
Taşıyıcı, yolcuların, bagajın havayolu ile taşınmasındaki gecikmeden de 1929 Varşova
Konvansiyonu ile de sorumludur.

14.3.4. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması
1929 Varşova Konvansiyonu’nun en çok eleştirilen kısmı taşıyıcı üzerindeki sorumluluğun
kaldırılması ve sınırlandırılması üzerine olan maddeleridir. Bu maddeler özellikle taşıyıcı
lehinedir. Taşıyıcıyı çoğu hatada sorumluluktan kurtaran ve sorumluluk atfedildiği hallerde de
yolcunun ya da eşyanın zararını karşılayamayacak nispette sınırlılıklar belirlenmiştir.
Havacılık sektöründe bunun kırılması Japon Havayollarının sınırlı sorumluluğunu
yükseltmesiyle başlamış ve sonrasında IATA kuralları ortaya çıkmıştır. Varşova
Konvansiyonu’nda taşıyıcının sorumluluktan kurtulmasına ilişkin maddeye bakacak olursak
“Taşıyıcı, kendisinin ve temsilcilerinin zararı önlemek için gerekli bütün tedbirleri almış
olduklarını veya kendisi veya temsilcileri için bu gibi tedbirleri alma olanağı bulunmadığını
ispat ederse, sorumlu olmayacaktır.“Taşıyıcı, bagaj ve yük taşımasında zararın, pilotajdaki,
uçağa verilen yer hizmetlerindeki ( handling)ve seyrüseferdeki bir yanlışlıktan ileri geldiğini
ve diğer bütün hususlarda kendisini ve temsilcilerininzararı önlemek için gerekli bütün
tedbirleri almış olduklarını ispat ederse, sorumlu olmayacaktır.”(VK m.20)eleştirilerin haklı
olduğunu görebiliriz.
Madde 21’de ise zarar gören kişinin ihmalinden veya dikkatsizliğinden kaynaklı zararlarda
yine taşıyıcının sorumluluktan tamamen veya kısmen kurtulabileceği belirtilmiştir.

14.3.5. Sınırlı Sorumluluk
1929 Varşova Konvansiyonuna göre yolcu taşımasında taşıyıcının sorumluluğu her yolcu için
125.000 frankla sınırlı olacaktır. Davanıngörüldüğü mahkemenin kanunlarına göre zararın
periyodik olarak ödenmesine hükmedilebildiğihallerde, bu ödemelerin toplamı değeri 125.000
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frankı aşmayacaktır. Bununla birlikte, taşıyıcı ileyolcu, özel bir anlaşma ile daha yüksek bir
sorumluluksınırı kararlaştırılabilir.
Kabul edilmiş bagaj taşımasında taşıyıcının sorumluluğu, kilogram başına 250 frankla
sınırlıolacaktır. Meğerki gönderici, paket taşıyıcıya verilirken, teslim anındaki değerini
gösteren özel birbildirimde bulunmuş ve gerekiyorsa, ek bir meblağ ödenmiş olsun. Bu
durumda taşıyıcı, ödeyeceğimeblağın bagaj veya eşyanın gönderici için teslim anındaki
gerçek değerinden daha büyük olduğunuispat etmedikçe, bildirimi yapılan meblağı aşmayan
birmeblağ ödemekle yükümlüdür.
Yolcunun yanında bulundurduğu şeyler bakımından(el bagajı) taşıyıcının sorumluluğu, her
yolcu için 5.000frankla sınırlı olacaktır.
Yukarıda belirtilen meblağların binde dokuz yüz ayarında 65 1/12 miligram altını bulunan
Fransızfrankı karşılığı olduğu kabul edilecektir. Bu meblağlar herhangi bir milli paraya
yuvarlak rakamlarhalinde çevrilebilir.
Taşıyıcının sorumluluğunu sınırlayan Varşova Konvansiyonu’nun 22. Maddesi taşıyıcı lehine
bir madde olduğu için eleştirilmiş ve 1999 yılına gelindiğinde bu sınırların daha yükseklere
çekildiği görülmüştür. Ayrıca Fransız Frank sisteminden SDR( Özel Çekme Hakkı Para
Birimi)’ne geçilmiştir.
Taşıyıcının sorumluluğunu kaldıran veya bu sözleşmede belirtilenden daha düşük bir sınır
saptayan herhangi bir hüküm geçersizdir ancak bu hükmün geçersiz olması sözleşmenin
geçersiz olduğu anlamına gelmemelidir.
Zarar taşıyıcının kasıtlı davranışlarından veya davanın görüldüğü mahkemenin kanununa göre
kasıtlı davranışa eş değerde sayılan bir kusurundan doğmuşsa, taşıyıcı, bu sözleşmenin
kendisinin sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan hükümlerden yararlanamayacaktır. Zarar
taşıyıcının temsilcilerinden herhangi birinin, görevi çerçevesi içinde aynı şekildeki bir
davranışından doğmuş ise, taşıyıcı yine belirtilen hükümlerden yararlanmaya hak
kazanamayacaktır. Burada taşıyıcının temsilcilerine yer hizmetleri kuruluşları yük ve bagaj
için girer iken yolcu taşımacılığında sorumluluk uçağa biniş anından iniş anına kadar olduğu
için yer hizmetleri kuruluşu çalışanları temsilci tanımına girmemektedir.

14.3.6. Bildirim Süreleri
Bagajın teslim almaya yetkili kişi tarafından şikâyette bulunmaksızın kabulü, bunlarıntaşıma
belgesine uygun olarak ve iyi durumda teslim edildiği hususunda, aksi sabit oluncaya
kadargeçerli delil sayılacaktır.
Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişinin, hasarın fark edilmesinden sonra derhal
taşıyıcıyaşikayette bulunması ve bu şikâyetin, alınışlarından itibaren bagaj için en geç 3(üç)
gün, yapılması gereklidir.
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Gecikme halinde şikâyetin, bagajın kendi eline geçtiği tarihten itibaren en geç 14(ondört)
gün içinde yapılması gerekir.
Her şikâyetin, yukarıda belirtilen süreler içinde, taşıma belgesi üzerine yazılmak suretiyle
veya ayrıbir bildirim halinde yazılı olarak gönderilmesi gereklidir.
Yukarıda belirtilen süreler içinde şikâyette bulunulmaması halinde, hilesi dışında,
taşıyıcı aleyhinetakibat yapılamaz.

14.3.7. Zamanaşımı
Varış yerine ulaşma tarihinden veya uçağın ulaşması gereken tarihten veya taşımanın
durduğutarihten başlamak üzere 2 yıl içinde dava açılmazsa, tazminat hakkı düşecektir.
Zaman aşımının hesaplanma
kararlaştırılacaktır.

usulü,

davanın

açıldığı

mahkemenin

kanunu

ile

14.3.8. Birden Fazla Taşıyıcı İle Yapılan Taşımalar
Taşımanın, birbiri ardınca çeşitli taşıyıcılar tarafından yapılacak olması halinde, yolcu ve
bagajı kabul eden her taşıyıcı 1929 VK hükümlerine bağlı olacak ve taşımanın kendi
yönetiminde yapılan bölümü ile ilgili olduğuölçüde, taşıma anlaşmasının taraflarından biri
sayılacaktır.
Bu nitelikteki taşımalarda yolcu veya temsilcisi, ilk taşıyıcının bütün seyahat için
sorumluluğu açıkçayüklenmiş olması hali dışında, sadece kaza veya gecikmenin meydana
geldiği taşımayı yapan taşıyıcıyakarşı dava açabilir.
Bagaj bakımından, yolcu ilk taşıyıcıya, yolcu son taşıyıcıya karşı dava açma hakkına sahiptir.
Ayrıca her biri, tahribatın, kaybın, hasarın veyagecikmeni olduğu taşımayı yapan taşıyıcıya
karşı dava açabilirler. Bu taşıyıcılar, yolcuya karşı müşterek ve müteselsil olarak sorumlu
olacaklardır.

14.3.9. Birleşik Taşımaya İlişkin Hükümler
Kısmen hava yolu, kısmen başka herhangi bir yol ile yapılan birleşik taşıma halinde, bu
sözleşme hükümleri, sadece hava yolu taşımalarınauygulanacaktır.
Bu sözleşmedeki hiçbir husus, birleşik taşıma halinde tarafların hava yolu ile taşıma belgesine
diğertaşıma türleriyle ilgili şartlar koymalarına engel olmayacaktır; ancak, hava yolu ile
taşıma bakımındanbu sözleşmenin hükümlerine uyulacaktır.
Varşova Konvansiyonu’nun Protokolleri
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14.3.10. 1955 Lahey Protokolü
12 Ekin 1929’da Varşova’da imzalanan “Uluslar arası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı
Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Sözleşme”(Varşova Konvansiyonu), 28 Eylül 1955
yılında bir protokol ile değiştirilmiştir. Bu bölümde bu protokol ile Varşova Konvansiyonu
üzerinde meydana gelen önemli değişiklerden bahsedeceğiz.
Protokolle 1. Maddeki uluslararası taşımadaki hükümranlık, mandalık ve otoritede bulunma
kavramları çıkarılarak tanım daha sade bir hale getirilmiş ve günün koşullarında konan
sömürge ve manda terimlerinin yerine her ülkenin kendi bağımsızlığına ikinci dünya savaşı
sonrasında yeniden düzenlenmiştir.
Protokoller birlikte VK’nın 3. Maddesinde yer alan yolcu biletinin zorunluluğu yerine “Yolcu
taşımalarında şu hususların yer aldığı bir bilet verilecektir.”İfadesine yer verilmiştir ve yolcu
biletinin içeriğiyle ilgili değişikliği gidilmiştir. Böylece;
a)

Hareket ve varış yerlerini gösteren bir bilgi.

b)
Bir veya birden fazla kararlaştırılmış duraklama yeri başka bir devletin ülkesinde
olmak üzere, hareket ve varış yerleri bir tek Yüksek Sözleşen Taraf Ülkesi içinde ise, bu
duraklama yerlerinden en az birini gösteren bir bilgi.
c)
Eğer yolcunun seyahatinin son varış yeri veya durak yeri, hareket ettiği ülkeden başka
bir ülke içinde ise, Varşova Sözleşmesinin uygulanabileceğini ve sözleşmenin ölüm veya
bedensel zarar ile bagajın kaybı veya hasarı bakımından taşıyıcının sorumluluğunu
düzenlediğini ve birçok hallerde sınırlandığını belirten bir not.
Ayrıca yeni protokolle yolcu bileti için yapılan değişiklik bagaj kuponu için de yapılmıştır.
VK’nın 8. Maddesinde yer alan yük senedinin içeriği bu protokolle değiştirilmiş ve “Hava
yük senedinde aşağıdaki hususlar bulunacaktır:
a) Hareket ve varış yerlerini gösteren bir bilgi; "
b) Bir veya birden fazla kararlaştırılmış duraklama yeri başka bir devletin ülkesinde olmak
üzere, hareket ve varış yerleri bir tek Yüksek Sözleşen Taraf Ülkesi içinde ise, bu duraklama
yerlerinden en az birini gösteren bir bilgi;
c) Taşımanın bitiş yeri veya duraklama yeri başladığı ülkeden başka bir ülke içinde ise,
Varşova Sözleşmesinin uygulanabileceğini ve Sözleşmenin, yükün kaybı veya hasarı
bakımından taşıyıcının sorumluluğunu düzenlediğini ve birçok hallerde sınırladığını belirten
bir not.”
Yine önemli değişiklerden biri de VK 20. Maddesinde yer alan ve çok tartışılan “Taşıyıcı,
bagaj ve yük taşımasında zararın, pilotajdaki, uçağa verilen yer hizmetlerindeki ( handling)ve
seyrüseferdeki bir yanlışlıktan ileri geldiğini ve diğer bütün hususlarda kendisini ve
temsilcilerininzararı önlemek için gerekli bütün tedbirleri almış olduklarını ispat ederse,
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sorumlu olmayacaktır.” İfadesidir. Bu ifade 1955 Lahey protokolüyle kaldırılmıştır. Böylece
taşıyıcının sorumluluk alanı genişletilmiştir.
1955 Lahey Protokolüyle birlikte yine çok tartışılan taşıyıcının sorumluluğunun
sınırlandırılmasına ilişkin 22. Madde aşağıdaki madde ile değiştirilmiştir.
“İnsanların taşınmasında taşıyıcının sorumluluğu her yolcu için iki yüzelli bin frankla
sınırlandırılmıştır. Davaya el koyan mahkemenin kanunlarına göre zararın periyodik olarak
ödenmesine hükmedilebildiği hallerde, bu ödemelerin toplam değeri ikiyüz elü bin frankı
aşmayacaktır.
Bununla birlikte, taşıyıcı ile yolcu, daha yüksek bir sorumluluk sınırı kararlaştırabilirler.
Kayıtlı bagaj ve yük taşımasında taşıyıcının sorumluluğu, kilogram başına ikiyüzelli frankla
sınırlandırılmıştır; meğerki yolcu veya gönderici, paket taşıyıcıya verilirken, varış yerinde
teslimi anındaki değerini gösteren özel bir bildirimde bulunmuş ve gerekiyorsa, ek bir meblâğ
ödemiş olsun. Bu durumda taşıyıcı, ödeyeceği meblâğın, bagaj veya yükün, yolcu veya
gönderici için, varış yerinde teslimi anındaki gerçek değerinden daha büyük olduğunu ispat
etmedikçe, bildirimi yapılan meblâğı aşmayan bir meblâğ ödemekle yükümlüdür. Kayıtlı
bagaj veya yükün bir bölümünün veya içinde bulunan herhangi bir şeyin kaybı, hasarı veya
gecikmesi
halinde
taşıyıcının
sorumluluğunun
sınırlandırılacağı
miktarın
kararlaştırılmasında dikkate alınacak ağırlık, sadece ilgili paket veya paketlerin toplam
ağırlığı olacaktır. Bununla birlikte, kayıtlı bagaj veya yükün bir bölümünün veya içinde
bulunan bir şeyin kaybı, hasarı veya gecikmesi, aynı bagaj senedinin veya hava yük senedinin
kapsamına giren diğer parçaların değerini etkilerse, bu paket veya paketlerin toplam ağırlığı
da sorumluluk sınırının' kararlaştırılmasında dikkate alınacaktır.
Yolcunun yanında bulundurduğu şeyler bakımından taşıyıcının sorumluluğu her yolcu için
beş bin frankla sınırlıdır. Bu maddede belirtilen limitler, mahkemenin bunlara ek olarak,
davacının yaptığı mahkeme masraflarının veya dava ile ilgili olarak yaptığı diğer masrafların
bir bölümünün veya tümünün ödenmesini, kendi kanununa göre, karara bağlanmasına engel
olmayacaktır. Eğer mahkeme masrafları ve dava ile ilgili hükmolunan tazminat miktarı,
zararı doğuran olayın meydana gelmesinden itibaren altı aylık bir süre içinde veya eğer daha
sonra ise davanın açılmasından önce, taşıyıcının yazılı olarak davacıya teklif ettiği meblâğı
aşmıyorsa, yukarıdaki hüküm uygulanmayacaktır. Bu maddede frank olarak sözü edilen
meblâğların, binde dokuz yüz ayarında altmış beş buçuk miligram altını bulunan bir para
birimi karşılığı olduğu kabul edilecektir. Bu meblâğlar millî paralara yuvarlak rakamlar
halinde çevrilebilir. Bu meblâğların altından başka millî paralara çevrilmesi, hukukî işlemler
bakımından, hasar tarihinde bu paraların taşıdığı altın değerine göre yapılacaktır.”
Yine bu protokolle birlikte getirilen bir yenilik malın kendi kusurundan, kalitesinden veya
bozukluğundan doğan zararlardan taşıyıcının sorumlu tutulamayacağıdır. Bu yenilik 23.
Maddeye eklenmiştir.
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1955 Lahey Protokolleriyle birlikte bildirim süreleri de değiştirilmiştir. Bu değişiklik 26.
Maddenin 2. Paragrafınında; “Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişinin hasarın fark
edilmesinden sonra derhal taşıyıcıya şikâyette bulunması ve bu şikâyetin, alınışlarından
itibaren bagaj için en geç yedi(7) gün ve yük için engeç ondört(14) gün içinde yapılması
gecrekmektedir. Gecikmelerde ise bagaj veya yükün kendi eline geçtiği tarîhten itibaren en
geç yirmi(20) gün içinde yapılması gerekir.”Şeklinde yapılmıştır.

14.3.11. 1961 Guadalajara Protokolü
Ek konvansiyon niteliğindeki bu protokolün en büyük önemi, tüm taşıma türlerini de içine
alacak olursak, “fiili taşıyıcı” ve “akdi taşıyıcı” kavramlarını ilk kez kullanan ve açıklayan
konvansiyondur. Bu tarihten itibaren diğer taşıma türlerinde ve havayolu taşımacılığında bu
iki kavram sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Buna göre;
Akdi taşıyıcı; bir yolcu veya bir gönderici ile veya yolcu veya gönderici namına hareket eden
bir şahıs ile akdettiği Varşova Sözleşmesine tabi bir taşıma akdine taraf bir şahıs anlamına
gelir.
Fiili Taşıyıcı; akdi taşıyıcı tarafından verilen yetkiye dayanak, taşımayı kısmen veya tamamen
yapan, ancak o kısma ilişkin olarak Varşova Sözleşmesine göre birbiri ardına taşıma yapan
taşıyıcı olmayan, akdi taşıyıcı dışındaki bir şahıs anlamına gelir. Bu yetki, aksi ispat
edilmedikçe verilmiş addedilir.
Yine bu ek konvansiyon ile birlikte;
Fiili taşıyıcının gerçekleştirdiği taşımaya ilişkin olarak, fiili taşıyıcının veya adamlarının
kendi görevleri çerçevesinde yaptıkları hareket ve ihmalleri, akdi taşıyıcının da hareket ve
ihmalleri olarak kabul edilecektir.
Fiili taşıyıcının gerçekleştirdiği taşımaya ilişkin olarak, akdi taşıyıcının veya adamlarının
kendi görevleri çerçevesinde yaptıkları hareket ve ihmalleri fiil taşıyıcının da hareket ve
ihmalleri olarak kabul edilecektir. Bununla beraber bu hareket ve ihmallerin hiç biri, fiili
taşıyıcıyı Varşova Sözleşmesi 22. maddesinde öngörülen sınırlamaları aşan bir sorumluluğa
tabi kılmayacaktır. Akdi taşıyıcı tarafından Varşova Sözleşmesi ile yüklenilmeyen bir
yükümlülüğün üstlenilmesine ilişkin bir özel sözleşme, veya Varşova Sözleşmesi ile öngörülen
hakların herhangi birinden feragat veya adı geçen Sözleşmenin 22.maddesinde öngörülen
varış yerinde teslimdeki özel menfaate ilişkin herhangi bir özel beyan, fiili taşıyıcının kabulü
dışında fiili taşıyıcı hakkında bağlayıcı nitelik taşımayacaktır. Maddesiyle fiili taşıyıcı ve akdi
taşıyıcının sorumlulukları hakkında düzenlemeye gidilmiştir.
Sözleşmenin diğer hükümleri de yine fiili taşıyıcı ve akdi taşıyıcı arasındaki düzenlemeleri
içermektedir.
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14.3.12. 1971 Guatemala Protokolü
1971 yılında yapılan bu protokol ile 1955 yılındaki Lahey protokolü tadil edilmiştir. Bu
metinde yolcu taşıma belgesi içeriği yeniden düzenlenmiş, bagaj senedinin içeriğinde
değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca taşıyıcının sorumluluk sınırları daha önceki protokollere göre
biraz daha da genişletilerek sınırlı sorumluluklar yeniden belirlenmiştir. Ancak belirlenen
yeni sorumluluk sınırları yine Fransız Frangı cinsindendir.

14.3.13. Numaralı Montreal Protokolü
Bu protokolün en önemli özelliği, havayolu taşımasında ilk kez SDR kavramına yer
vermesidir. Daha önce Varşova Konvansiyonu ve protokolleri taşıyıcının sınırlı
sorumluluğunu Fransız Frangı üzerinden belirlerken, bu protokol ile birlikte bu sorumluluk
sınırları SDR(Special Drawing Rights- Özel Çekme Hakkı denilen IMF tarafından belirlenen
özel bir para birimi) cinsinden belirlenmiştir.
Ayrıca yine diğer protokollerde olduğu gibi 4 numaralı Montreal Protokolünde yük, yolcu ve
bagaj taşımalarına ilişkin düzenlemelere gidilmiş ancak yolcu ve bagaj taşımasıyla ilişkin
sınırların belirlenmesinde Fransız Frangının değiştirilmesiyle ilgili bir hüküm yer almamış
sadece kargo taşımacılığı için kilogram başına 17 SDR sorumluluğu getirilmiştir.

14.4. Montreal Konvansiyonu
14.4.1. Uygulama Alanı
Bu Konvansiyon, ücret karşılığında hava aracı ile yapılan bütün uluslararası, yolcu ve bagaj
taşımacılığı için geçerlidir. Bir hava taşıma işletmesi tarafından üstlenilmiş ücretsiz olarak
hava aracı ile yapılan taşımalar için de aynı şekilde geçerlidir. Hava taşımacılığını ticari
faaliyet olarak yürüten bir işletmenin ücretsiz taşıma yapması olağandışı bir durumdur(Kendi
personeline ücretsiz bilet, hediye bilet ve mil puanı karşılığı bilet gibi) ve bu durumda dahi
Montreal Konvansiyonu kurallarına göre faaliyetin yürütülmesi esastır.
Konvansiyonun amacına uygun olarak, uluslararası taşımacılık ifadesi, taraflar arasındaki
anlaşmaya göre belirlenecektir. Fiili taşıma değil, gönderen-taşıyıcı arası anlaşma belirleyici
olacaktır. Buna göre kalkış ve varış yerlerinin; taşıma ya da aktarmada, duraklama olsun ya da
olmasın, iki Taraf Devletin sınırları dâhilinde durulacak sözleşme ile belirlenmiş bir yer varsa
anılan yerlerin tek bir Taraf Devletin sınırları dâhilinde bulunduğu herhangi taşımacılık
faaliyeti de uluslararası sayılacaktır.
Başka bir devlette durulacak anlaşmalı bir yerin olmadığı tek bir Taraf Devletin sınırları
dâhilindeki iki nokta arasında yapılan taşıma bu Sözleşmenin amacına yönelik olarak
uluslararası taşımacılık değildir.
İster tek bir sözleşme biçiminde ya da bir dizi sözleşmeler şeklinde olsun, eğer bir taşıma
hakkında taraflar arasında tek bir taşıma faaliyeti olarak anlaşma sağlanmışsa, birbirini takip
eden farklı taşıyıcılar tarafından gerçekleştirilecek taşıma bu Sözleşmenin amacına yönelik
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olarak bölünmemiş tek bir taşıma sayılır ve sadece bir ya da bir dizi anlaşma tamamen aynı
devletin sınırları dâhilinde gerçekleştiğinde uluslar arası mahiyetini kaybetmez.
Örneğin Adana- Paris arası taşıma anlaşılmış ise Adana- İstanbul- Paris şeklinde taşıma
gerçekleşecek olsa da tüm süreç uluslar arası taşıma sayılır. Her aşamada Montreal
Konvansiyonu uygulama alanı bulur.

14.4.2. Yolcular ve Bagaj
Yolcuların taşınması açısından, aşağıda belirtilenleri içeren münferit ya da müşterek bir
taşıma belgesi verilmelidir. Yolcu biletinde asgari, varma ve çıkış yerlerine ilişkin kayıtların
bulunması gereklidir. Ayrıca bagaj için de bagaj fili şarttır. Ancak Montreal Konvansiyonu
yolcu taşımaya ilişkin genel bir tanımlama ya da sözleşme unsurlarını açıklama cihetine
gitmemiştir.

14.4.3. Taşıyıcının Sorumluluğu ve Tazminat Kapsamı
1999 Montreal Konvansiyonu diğer uluslararası konvansiyonlardan farklı olarak taşıyıcının
sorumluluğunu sınırlandırırken, ayrıca beş yılda bir ayarlama öngörmekte ve küresel
enflasyona göre sorumluluk sınırlarının yükseltilmesini öngörmektedir. Bu yönüyle 2011
itibari ile son ayarlama yapılmış ve aşağıdaki limitler belirlenmiş durumdadır.

14.4.3.1. Yolcuların Ölümü ve Yaralanması- Bagajların Hasara Uğraması
Halinde
Taşıyıcı, bir yolcunun ölümü ya da bedensel yaralanması durumunda uğranmış hasara karşı
sadece; ölüm ya da yaralanmaya sebebiyet veren hava aracının içinde ya da herhangi yükleme
veya boşaltma faaliyeti sırasında meydana gelmiş olması halinde sorumludur.
Taşıyıcı, kontrol edilmiş bagajın tahrip olması ya da kaybolması ya da bagaja zarar gelmesi
durumunda uğranmış hasara karşı sadece, bagajın tahrip olmasına ya da kaybolmasına ya da
bagaja zarar gelmesine neden olan olayın hava aracı içinde ya da kontrol edilmiş bagajın
taşıyıcı sorumluluğu altında bulunduğu esnada meydana gelmiş olması halinde sorumludur.
Fakat eğer hasar bagajın kendi içinde bulunan kusurlardan, bagajın kalite ve kötülüğünden
kaynaklanıyorsa, taşıyıcı bu kapsama kadar sorumlu değildir. Kişisel eşyalar dahil olmak
üzere, kontrol edilmemiş bagajların olduğu durumlarda, eğer hasar taşıyıcının, ya da bir
çalışanının ya da acentesinin bir kusuruna bağlı olarak meydana gelmişse, taşıyıcı
sorumludur.
Eğer taşıyıcı kontrol edilmiş bagajın kaybolduğunu kabul ederse, ya da kontrol edilmiş bagaj
ulaşmış olması gereken tarihten sonraki yirmibir (21) gününbitiminde ulaşmamışsa yolcu;
taşıma anlaşmasından doğan haklarını taşıyıcıya karşı uygulama hakkına sahiptir.
Başka bir türlü belirtilmediği müddetçe, Montreal Konvansiyonu’nda “bagaj” terimi hem
kontrol edilmiş bagaj hem de kontrol edilmemiş bagaj anlamına gelir.

367

14.4.3.2. Gecikme Halinde Sorumluluk
Taşıyıcı; yolcuların ve bagajlarının hava yoluyla taşınmasındaki gecikmelerde meydana gelen
hasardan sorumludur. Bununla birlikte taşıyıcı, eğer kendisinin ya da çalışanlarının ve
acentesinin hasardan kaçınmak için gerekli kılınabilecek bütün önlemleri aldıklarını veya
kendisi ya da çalışanları ve acenteleri için bu tedbirleri almanın olanaksız olduğunu ispatlarsa,
gecikmeden kaynaklanan hasar için sorumlu olmayacaktır. Yani gecikme sorumluluğu
bakımından TSHK ile uyumlu özen sorumluluğu devam etmektedir.

14.4.4. Montreal Konvansiyonunda Sorumluluk Sınırları
Taşıyıcı, yolcuların ölümü ya da yaralanmaları durumunda, 113.100 SDR’yi aşmayan
sorumluluk sınırıyla sorumludur.
Bu sınırlı sorumluluk yolcunun geçilmesi halinde 4694 SDR, bagajın zayi, hasar ve gecikmesi
halinde azami 1131 SDR’dir. Kusurun ispatı halinde ise sorumluluk sınırları bu miktarların
aşılmasını sağlayabilmektedir.
Burada öngörülen sınırların mahkemenin, kendi kurallarına uygun olarak, ilaveten, faizler
dâhil olmak üzere dava münasebetiyle davacının maruz kaldığı mahkeme masraflarının ve
diğer harcamaların tamamını ya da bir kısmını hülüm olarak vermesine engel olmaz.

14.4.5. Çalışanlar, Acenteleri- Taleplerin Bir Araya Getirilmesi
Montreal Konvansiyonuna tabi bir taşımada bir hasardan dolayı bir taşıyıcının çalışanı ya da
acentesi aleyhinde bir dava açılmışsa, bu çalışan ya da acente; istihdamlarının kapsamı
dâhilinde hareket ettiklerini ispatlarsa, bu Konvansiyon kapsamında taşıyıcının başvurma
hakkına sahip olduğu koşul ve sorumluluk sınırlarından yararlanma hakkına sahip
olacaklardır. Yani sınırlı sorumluluk hükümlerinden bu kişilerin de yararlanması esastır.
Böyle bir durumda taşıyıcıdan, çalışan ya da acentelerinden alınabilecek miktarların toplamı,
taşıyıcının sorumluluk sınırlarını aşmamalıdır.
Kargonun taşınmasına ilişkin hususlar dışında, hasarın bir çalışanının ya da acentenin hasar
vermek niyetiyle ya da hasarın muhtemelen oluşacağı bilinerek dikkatsizce yaptığı bir fiili
veya ihmali neticesinde oluştuğu ispatlanırsa sınırlı sorumluluk hükümlerinden yararlanmaları
mümkün olmayacaktır. Bu durumda hem taşıyıcının hem de söz konusu ifa yardımcısının
sorumluluğu sınırsız hale gelmektedir.

14.4.6. Zarar Tazmin Talebinde İhbarın Uygun Olarak Yapılması
Kontrol edilmiş bagajı teslim almaya yetkili şahıs tarafından şikâyetsiz olarak alınması,
bagajın iyi koşullarda ve taşıma belgelerine uygun olduklarına dair kesin olmayan karine
teşkil eder. Bu karinenin aksi her türlü delille sonradan dahi ispatlanabilecektir.
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Hasar durumunda, teslim almaya yetkili şahıs hasarın fark edilmesinden sonra derhal ve en
geç, kontrol edilmiş bagajlar durumunda alınan tarihten itibaren en geç yedi (7) gün
içerisinde taşıyıcıya şikâyette bulunmalıdır. Gecikme durumunda şikâyet, bagajın kendi
kullanımına verilmiş olması gereken tarihten itibaren yirmibir (21) gün içerisinde
yapılmalıdır.
Her şikâyet, yazılı olmalı ve sözü edilen süreler içerisinde verilmeli ya da gönderilmelidir.
Eğer yukarıda bahsedilen süreler içerisinde bir şikâyette bulunulmazsa, taşıyıcının kötü niyetli
olması dışında aleyhinde bir dava olamaz.
Görüldüğü üzere düzenleme hak düşümü düzenlemesidir. TSHK ile farksız olan düzenlemeye
rağmen hasar tespitinin tutanağa bağlandığı durumlarda ya da hiç teslim etmeme olgularında
hak düşümünden söz edilemez ise de gecikme ile teslimlerde 21 günlük sürenin istisnası
yoktur.

14.4.7. Zamanaşımı
TSHK ile uyumlu bir şekilde öngörülen zamanaşımı süresi burada da iki (2) yıldır. Sürenin
başlangıcı ihbardan bağımsız, hava taşımasının bitmesinde, bitmemiş ise hava taşımasının
bitmesi gereken tarihten ya da taşımanın fiilen sonlandığı tarihten itibaren başlatılacaktır.
Gerek TSHK gerekse Montreal Konvansiyonu, zamanaşımını durduran ya da kesen sebeplere
yer vermemektedir. Bu hususlar mahkeme iç hukukuna göre çözümlenmesi gereken
hususlardır.

14.4.8. Sonuç
Hava taşımacılığı en son gelişen taşıma modu olmasına rağmen, yolcu taşımacılığı
bakımından uluslararası alanda en sık ve yoğun kullanılan taşıma türüdür. Yine yük
taşımacılığında kargo ismiyle tabir edilen yükler ve özellikle küçük ölçekli, ekonomik değeri
yüksek yüklerin taşınmasında sıklıkla başvurulan yöntemdir.
Ulusal havayolu taşımacılığı ise en azından Türkiye için uluslararası düzenlemelerin etkisinde
gelişmiş ve gelişmektedir. Bazı noktalarda farklılıklar arz etse de tüm havayolu taşımasının
uluslararası konvansiyonlarda düzenlendiği ve her devletin buna uygun hareket etmek
durumunda kaldığı söylenebilir.
Bu alanda birçok uluslararası kurum ve ulusal kurum havayolu taşımacılığının etin ve güvenli
yürütümü için işbirliği içinde iken, havayolu taşımacılığı en detaylı olarak düzenlenen
taşımacılık türüdür. Özellikle Chicago Konvansiyonu, Montreal Konvansiyonu, ICO, IATA
gibi konvansiyon ve örgütler etkin bir şekilde düzenlemeler yapmaktadırlar.
Taşıyıcının sorumluluğunun beş yılda bir revize ediliyor olması, yolcu ve yük taşımacılığının
birlikte ele alınıyor olması da havayolu taşımacılığında önemli artılardandır.
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Uygulamalar
1)

İstanbul- Paris Seferini yapan uçak 100 yolcusuyla yolculuk ederken kaptan pilotun
cinnet geçirmesiyle çakılmış. Kazadan hiç kimse sağ kurtulamamıştır.
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Uygulama Soruları
1)
Montreal Konvansiyonuna göre havayolu firmasının ödemesi gereken tazminat
miktarını TL cinsinden hesaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde havayolula yapılan uluslarası yolcu ve bagaj taşımacılığı hukuku hakkında genel
bilgiye sahip olduk ve bu konuda imzalanmış uluslararası konvansiyonları ve protokollerini
inceledik. Ayrıca bu konvansiyonlar ışığında tarafların sorumluluklarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Varşova Konvansiyonuna göre bagaj senedinde bulunması
gereken içeriklerden biri değildir?
a)

Kesildiği yer ve tarih

b)

Hareket yeri ve varış yeri

c)

Yolcu biletinin numarası

d)

Taşıyıcı veya taşıyıcıların isim ve adresler

e)

Kapı numarası

2)
1929 Varşova Konvansiyonuna göre yolcu taşımasında taşıyıcının sorumluluğunu her
yolcu için ne kadar öngörmektedir?
a)

125.000 SDR

b)

125.000 Frank

c)

5000 Frank

d)

5000 SDR

e)

4150 SDR

3)
1929 Varşova Konvansiyonuna göre kabul edilmiş bagaj taşımasında taşıyıcının
sorumluluğu ne kadar bedelle sorumlu olacaktır?
a)

Bagaj başı 1000 SDR

b)

Kilogram başına 19 SDR

c)

Kilogram başına 250 Frank

d)

Bagaj başına 250 Frank

e)

Bagaj başına 4150 SDR
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4)
1929 Varşova Konvansiyonuna göre yolcunun yanında bulundurduğu şeyler
bakımından (el bagajı) taşıyıcının sınırlı sorumluluğu hangi bedelle sınırlı olacaktır?
a)

Bagaj başına 5000 Frank

b)

Yolcu başına 5000 Frank

c)

Kilo başına 250 Frank

d)

Yolcu başına 4196 SDR

e)

Bagaj başına 1000 SDR

5)
1929 Varşova Konvansiyonuna göre hasar halinde, teslim almaya yetkili kişinin hasarı
fark etmesinden sonra derhal taşıyıcıya şikâyette bulunması ve bu şikâyetin, bagajın
alınışından itibaren en geç kaç gün önce yapılması gereklidir?
a)

1

b)

3

c)

7

d)

14

e)

21

6)
1929 Varşova Konvansiyonuna göre taşıyıcı kontrol edilmiş bir bagajın kaybolduğunu
kabul ederse, ya da kontrol edilmiş bagaj ulaşmış olması gereken tarihten kaçıncı günün
bitiminde ulaşmamışsa yetkili, taşıma anlaşmasından doğan haklarını taşıyıcıya karşı
kullanma hakkına sahiptir?
a)

1

b)

3

c)

7

d)

14

e)

21
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7)
1999 Montreal Konvansiyonuna göre taşıyıcı, yolcuların ölümü ya da yaralanmaları
durumunda ne kadar bir sorumluluk sınırılıyla sorumludur?
a)

Yolcu başına 1131 SDR

b)

Yolcu başına 113100 SDR

c)

Yolcu başına 4694 SDR

d)

Yolcu başına 5000 SDR

e)

Yolcu başına 131000 SDR

8)
1999 Montreal Konvansiyonuna göre yolcunun gecikmesi halinde taşıyıcının sınırlı
sorumluluğu ne kadardır?
a)

Yolcu başına 1131 SDR

b)

Yolcu başına 113100 SDR

c)

Yolcu başına 4694 SDR

d)

Yolcu başına 5000 SDR

e)

Yolcu başına 131000 SDR

9)
1999 Montreal Konvansiyonuna göre bagajın zayi olması, hasara uğraması veya
gecikmesi halinde taşıyıcının sınırlı sorumluluğu hangi bedelle sınırlıdır?
a)

1131 SDR

b)

113100 SDR

c)

4694 SDR

d)

5000 SDR

e)

131000 SDR
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10)
Aşağıdakilerden hangisi 1929 Varşova Konvansiyonunun Protokollerinden birisi
değildir?
a)

1955 Lahey Protokolü

b)

1961 Guadalajara Protokolü

c)

1999 Montreal Konvansiyonu

d)

1971 Guatemala Protokolü

e)

4 Numaralı Montreal Protokolü

Cevaplar. 1)e,2)a,3)c,4)b,5)b,6)e,7)b,8)c,9)a,10)c
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