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ÖZET 

XIX. yüzyıldan başlayıp günümüze kadar gelişme göstermiş olan 

uçak teknolojisinin savaş dönemlerinde yarattığı ve yaratacağı tehlike-

ler, barış dönemlerinde yolcu taşımacılığı güvenliğinin sağlanması ih-

tiyacı ve ülkelerin kendi ulusal hava sahası güvenliğini sağlama düşün-

cesi hava sahası güvenliği politikalarını doğurmuştur. Bu amaç doğ-

rultusunda her ülke uluslararası antlaşmalar çerçevesinde hazırlanan 

bağlayıcı temel ilkeler doğrultusunda ulusal hava sahası güvenlik po-

litikalarını oluşturmaya çalışmıştır. Bu bağlamda Lozan antlaşmasında 

da bu konu ile alakalı belirlenen ilkeler çerçevesinde Türkiye Cumhu-

riyeti Devleti kendi hava sahası güvenliğini sağlama çalışmalarında bu-

lunmuştur. Bu çerçevede Lozan Antlaşmasında hava ulaşım güvenli-

ğinin sağlanmasına yönelik hazırlanan bağlayıcı ilkeler doğrultusunda 

Türkiye Cumhuriyeti Seyrüsefer-i Havâî Kararnamesi hazırlanmıştır. 

Yapılan bu çalışmada da adı geçen bu kararname analiz edilerek cum-

huriyetin ilk yıllarında Türk hava sahası güvenliğinin sağlanmasına 

dair tespitlerde bulunulmuştur. Bu kararnamede 6 bölüm 35 madde, 

uçuş sahası dahilinde ülkelere verilen rumuzların ne şekilde oldu-

ğunu gösteren ve askeri uçak meydanlarındaki ücretlerin belirtildiği 
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iki liste, Lozan antlaşmasında hava faaliyetleri ile alakalı madde ve bö-

lümler ve İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş usulüne dair söz-

leşme maddeleri yer almıştır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti hava saha-

sının sınırları, Türk savaş uçakları ve balonlarından başka uçak ve ba-

lonların belirlenmiş mevkilerin üstünde uçmalarının ve bu mevkiler 

dahilinde karaya inmelerinin yasak olduğu ve İzmir, Çatalca, İzmit, 

Amasra, Samsun, Trabzon, Erzurum mıntıkalarının uçuş sınırları be-

lirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti hava sınırları dahilinde sivil uçak ve 

balonların uçuş haklarına sahip olan devletlerin 1919 tarihli uluslara-

rası hava sözleşmesine imza atan devletler olduğu belirtilmiştir. Ulus-

lararası sözleşme dışında kalan ülkelerin ise sivil uçak ve balonlarının 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından belirlenmiş sınırlar dahilinde uçuş 

haklarına sahip oldukları ve bu hakların da kara ve deniz uçaklarına 

göre sınıflandırıldığı ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Dönemi Hava Sahası Politikası, 

Türkiye Hava Sahası Güvenliği, Seyrüsefer Kararnamesi, Türkiye 

Hava Sahası Mıntıkaları, Türkiye Hava Sahası Sınırları. 
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A CASE STUDY IN REGARD TO THE TURKISH AIR SPACE 

SECURITY DURING THE INITIAL YEARS OF REPUBLIC: THE 

AIR NAVIGATION ENACTMENT OF THE REPUBLIC OF 

TURKEY (1925) 

ABSTRACT 

The hazards pertaining to the aircraft technology, which com-

menced in the 19th century and has been advancing until today, cre-

ated and to be created at wartimes, the need for providing security fo 

rpassenger transportation at peacetimes and nations’ thought towards 

securing their own national airspace brought forthair space security 

policies. In accordance with that objective, every nation had tried to 

originate their national airspace security policies in line with binding 

fundamental principles prepared with in the frame of international 

agreements. Concordantly, in the Treaty of Laussane as well within 

the frame of the designated principles referring to this matter, the 

State of the Republic of Turkey had carried out a work to secure her 

own airspace. Within this scope, in line with binding principles pre-

pared towards ensuring airtransportation security in the Treaty of 

Laussane, the Republic of Turkey had prepared the air navigation en-

actment. There had been made detections in regard to ensuring Turk-

ish Air Space Security during the initial years of Republic by way of 

analyzing this enactment, which was also mentioned in that work car-

ried out. 6 sections, 35 articles, a couple of lists indicating what the 

nicks granted to countries within flightzone are like and specifying the 

tolls at military aircraft bases, the articles and sections regarding air 

activities in the Treaty of Laussane, agreement articles in reference to 

the transit procedures through İstanbul and Dardanelles Straits took 

part in this enactment. Besides, the Turkish air space borders, air 

crafts and zeppelins other than Turkish warplanes and zeppelins’ pro-

hibition to fly above marked locations and land within these marked 

locations and the flight borders within the territories of İzmir, Çatalca, 

İzmit, Amasra, Samsun, Trabzon, Erzurum were determined. I was 
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predicated that the states, which have been entitled to own the flight 

rights for commercial aircrafts and zeppelins within the Republic of 

Turkey’s airspace boundries, had signed and sealed the international 

aeronautical agreement dated as 1919. As for the commercial aircrafts 

and zeppelins of the nations excluded from the international agree-

ment, it was expressed that they had flight rights within the boundries 

marked by the Republic of Turkey and the rights in questin had been 

catogarized according to planes and naval aircrafts.  

Keywords: The Air Space Policy during the Republic Period, The 

Turkish Air Space Security, The Air Navigation Enactment, The 

Turkish Air Space Zones, The Turkish Air Space Borders 
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GİRİŞ  

İnsanlar ilk çağdan itibaren göklerde uçabilmeyi düşleyerek, teo-

rik ve pratik çalışmalar yapmaya başlamış ve kuşların uçuşlarını taklit 

etmeye çalışmışlardır
1
. Bu bağlamda uçabilen bir alet noktasında ilk 

çalışma uçurtma olmuştur
2
. İnsanların uçuş deneyimlerinin ve bu ko-

nudaki çalışmaların tarihsel süreç içerisinde oluştuğu görülürken
3
, 19. 

 

1
AjunKurter, Türk Hava Kuvvetleri Tarihi, C I, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İstan-

bul 2006, s.15. 

2
 Osman Veysel Özdemir, Havacılık Tarihi ve Uçaklar Dosyası, Ügsam, 

https://docplayer.biz.tr/68185741-Havacilik-tarihi-ve-ucaklar-dosyasi.htm, (Erişim 

Tarihi:08/05/2019). 

3
 M.S. 9. Yüzyılda Endülüs sarayında Ebu’lKaadim’il Abbas İbniFirnâs, gök cisimleri 

ve kuşların uçuşları hakkında çalışmalar yapıp bir kanatla uçmayı denemiş ve yara-

lanmıştır. (İstikbal Göklerin Gökler Bizimdir, Yayına Hazırlayan Oktay Verel, C I, 

Türk Hava Kurumu Yayınları, İstanbul 1985, s.30). M.S.1000’li yıllarda bir İslam bil-

gini olan İsmail Cevheri (Ebu Nasr İsmail Hammad el Farabi) de yine benzer bir tec-

rübe yaşamış ve kanat yaparak, cami minaresinde uçmayı denemiş fakat kanatların 

kendisini taşımaması sonucunda vefat etmiştir (Cemal Anadol- Nazile Abbasli- Fazi-

leAbbasova, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiyem Dergisi Yayınları, İstanbul 2002, 

s.554-556./ Yavuz Kansu-Sermet Şensöz- Yılmaz Öztuna, Havacılık Tarihinde Türk-

ler I,Hv. Bsm. Ve Neş. Müdürlüğü, Ankara 1997, s.27./Hulusi Kılıç, “İsmail b. 

Hammâd Cevherî”, DİA, C 7, İstanbul 1993,s.459). Batı da ise 1020-1040 yılları ara-

sında İngiltere’de Papaz Oliver of Malmesbury’nin manastır kulesinden kanatla bir 

uçuş deneyimi olmuştur (Osman Yalçın, “Havacılık, Hava Gücünün Doğuşu ve Bi-

rinci Dünya Savaşına Etkisi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Ata-

türk Yolu Dergisi, S 59, Güz 2016, s.183). Uçuşla alakalı bilimsel araştırma süreci 

Avrupa’da ünlü bilim adamları(Roger Bacon Meydan Larouse, “Bacon”,C 2, Meydan 

Yayınevi, İstanbul 1969, s.40) ve Leonardo Da Vinci’nin uçuşla ilgili çalışmalarıyla 

(AlessendroVezzosi, Leonardo Da Vinci Evren Bilimi ve Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, 

İstanbul 2001, s.62-63./ Michael White, Leonardo İlk Bilgin, Çev. Ahmet Aybar Çağ-

layan, İnkılap Kitabevi, İstanbul 2001,s.322-323/Meydan Larouse, “Leonardo da 

Vinci”, C 7, Meydan Yayınevi, İstanbul 1972, s.893) 15. Yüzyıldan itibaren hız kazan-

maya başlamıştır. Buçalışmalar 17. Yüzyılda da sürmüş olup, 1627’de Almanya Tü-

bingen şehrinde Friedrich Fleyder, özel eğitimlerle çocukların uçabileceklerini iddia 

ederken, 1634’te Papaz Doktor Wilkins, Yeni Bir Dünyanın Keşfi adlı eserinde insanla-

rın bir gün uçabileceğini ve aya gidebilecekleri iddiasında bulunmuştur (Kansu vd., 

a.g.e,s.27,33./Verel, a.g.e,s.46). Dönem itibarıyla Avrupa’da bu gelişmeler yaşanırken, 

Osmanlı’da da Hezarfen Ahmed Çelebi’nin kanat takarak,Lâgari Hasan Çelebi’nin de 

roketle uçuş denemeleri yaptığı bilinmektedir (Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi 

Seyahatnamesi, Haz. Seyit Ali Karaman- Yücel Dağlı, C I. 2.Kitap, Yapı Kredi Yayın-

ları,İstanbul 2003,s.669/ Mustafa Kaçar, “Hezarfen Ahmed Çelebi”, DİA, C 17,İstan-

bul 1998, s.297./Mustafa Kaçar, “Lâgarî Hasan Çelebi”,DİA, C 16, İstanbul 



2772 ZEYNEL ÖZLÜ – KERİM TİRYAKİ  

 

 

1997,s.315-316./M.Çağatay Uluçay, Padişah Kadınları ve Kızları, Ötüken Neşriyat, 

İstanbul 2012,s.54-55./M. Bahattin Adıgüzel,Türk Havacılığında İz Bırakanlar, An-

kara 2006,s.19-26).Fransız Joseph Montgolfier 1782 yılında ilk defa bir balonu uçur-

mayı başararak, balonun 1500 metreye kadar çıkmasını sağlamıştır (Kurter, 

a.g.e,s.15./Meydan Larouse, “Joseph Montgolfier”,C 8, Meydan Yayınevi, İstanbul 

1972, s.894). 1785’te yine Fransa’da Platre de Rozier ve Romain kardeşler bir balon 

uçuşu denemesi sonucunda hayatlarını kaybetmişlerdir(Yalçın, a.g.m, s.187). Ayrıca 

1784 yılı içerisinde İspanya, İngiltere ve Avusturya gibi ülkelerde balonla uçuş dene-

meleri yapılmıştır(Verel, a.g.e, s.49). Osmanlı da ise balonla ilk uçuş denemesini I.Ab-

dülhamit döneminde İranlı bir fizikçinin yaptığı ve iki bostancıbaşıyla birlikte balonla 

uçarak, Kadıköy’den Bursa’ya indiği bilinmektedir.1789 yılında da Fransız Blanc-

hard’la birlikte Polonya elçisi İbrahim Paşa balonla uçan ilk Osmanlı devlet adamı 

olmuştur(Verel, a.g.e,s.31).19. yüzyılın başında havacılık sektöründeki en önemli ba-

şarı Fransız Garner’in paraşütü keşfidir.Garnier, 1802’de Londra’da paraşüt ve balon 

denemeleri yapmıştır. Bunun yanı sıra havacılıkta çığır açacak olan gelişme İngiliz 

Coyley’inuçak yapımının temelini atmış olmasıdır.Coyley, bir planör inşa ederek de-

nemeler gerçekleştirmiştir. Fransa’da General Resnier ise üzeri bez gerili bir kanat 

modeli yapmıştır. 1842’de Henson saat mekanizmasıyla işleyen bazı model uçaklar 

yapıp uçurmuştur(Verel, a.g.e, s.50-54). 1890’da ClementAder isimli Fransız, 4 palalı 

pervanesi ve 2 silindirli buhar makinesinden Avion adlı uçağı tasarlarken(Verel, 

a.g.e,s.58), OttoLilienthal motorsuz uçak başlangıcını teşkil eden ilk büyük planörü 

yapmıştır (Meydan Larouse, “OttoLilienthal”,C 7,Meydan Yayınevi, İstanbul 

1972,s.949). 1899’da ilk insansız uçak Amerikalı Fizikçi SamuelPeerpontLongley ta-

rafından uçurulmuştur. Amerikalı Wright kardeşler 20.yüzyılın başında Flyer-1 ve 

Flyer-3 adlı uçakları uçurarak havacılık sektöründe önemli bir yol katetmişlerdir 

(M.Bahattin Adıgüzel vd.,Havacılık ve Türk Hava Kurumu, Türk Hava Kurumu 

Kültür Yayınları, Ankara 2006,s.15). 12 Ekim 1905 yılında ise havacılık çalışmalarının 

yoğunluk kazanması üzerine havacılık kurallarını saptayacak olan Uluslararası Hava-

cılık Federasyonu Fransa’da kurulmuştur.1910 yılında Fransa havacılık kulübü tara-

fından tüm havacılık faaliyetinde bulunanlara bröve verilmiş ve böylece uçak havacı-

lıkta yaygın bir araç haline gelmiştir (Ahmet Çelik, II. Meşrutiyet Döneminde Türk 

Hava Kuvvetleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Bilim 

Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya 2004, s.9). Zamanla uçaklar Avrupa’da askeri alanda 

da kullanılır hale gelen önemli hava araçları olmaya başlamışlardır(Mazlum Keyüsk, 

Türk Havacılık Tarihi 1(1912-1914), Uçuş Okulları Basımevi, Eskişehir 1950, s.12). 

Osmanlı’da ise 1909 yılında Fransız baloncu Barbout’un İstanbul ve İzmir’deki uçuş 

gösterileri, tayyareci Voisin ve Bleriot’un İstanbul’daki uçuşlarının ardından Binbaşı 

İzzet, Kolağası Hüseyin Hüsnü ve Kolağası Cemil’den oluşan bir kurulun yayınladığı 

raporda uçağın önemli bir buluş olarak, yakın zamanda savaşta kullanılabilecek 

önemli bir araç olabileceği vurgulanırken, Osmanlı’nın bu gelişmelerin gerisinde kal-

maması yönünde önlemler alması gerektiği belirtilmiştir (Kurter,a.g.e, s.553-556/Os-

man Yalçın, “Türk Hava Kuvvetleri Teşkilatlanma Tarihi (Cumhuriyet Dönemi)”, 

G.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2004, 

s.5/ Osman Yalçın, “Türk Hava Harp Sanayii Tarihi”, G.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Doktora Tezi, Ankara, 2008, s.11; Ajun Kurter, Türk Hava Kuvvetleri Tarihi, C II 

1914-1916, Hv.K.K.lığı Basımevi, Ankara, 2006, s.40,41/ Kansu vd.,a.g.e,s.115,116/ 
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yüzyıl ve 20. Yüzyılın başlarında hem Avrupa hem de Osmanlı’da ha-

vacılığın gelişmesine paralel olarak hava sahasına ilişkin sorunlar da 

gündeme gelmeye başlamıştır. Nitekim ilk sorun 1870 yılında Alman-

ların, Paris’i kuşatmaları sırasında, Fransızların balonla haberleşmesi 

sonucunda yaşanmıştı
4
. 1889 ve 1907 yıllarında düzenlenen Lahey 

Konferanslarında balonların silahsızlandırılması
5
, 1910 yılında ise Os-

manlının da katıldığı Paris’te düzenlenen Uluslar arası Havacılık Kon-

feranslarında milliyet işareti, kayıt, uçak niteliği ve hava kuralları gö-

rüşülmüş ancak olumlu neticeler alınamamıştı
6
. 1913 tarihinde Fransa 

ile Almanya arasındaki antlaşmayla uçaklarda sivil ve askeri ayrımı, 

devletler tarafından belirlenen özel yasak bölgelere riayet hususu ve 

hava sahası güvenliği konusunda ilk adım atılmıştı
7
. Ancak 1. Dünya 

 

Osman Yalçın, “Türk Hava Kuvvetleri Tarihinde Hava Okulu ve Harp Okuluna Ge-

çiş Süreci”, Gazi Akademik Bakış, C 9,S.17, 2015,s.232).1910’da Fransa’daki Picardie 

manevralarında bulunan Paris Ataşemiliteri ve Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal’in de 

bulunduğu heyet uçağın önemini bir kez daha yinelemiştir (Orhan Aydar, Uçan Sü-

variler, Ulus Basımevi, Ankara 1948, s.21/Osman Yalçın, “Türk Havacılık Tarihinde 

Bağış Uçakları ve Havacılık Sanayii Kurulmasına Tesirleri”,Gazi Akademik Bakış, C 

3,S 6,2010, s.193). Ayrıca Kurmay Binbaşı Ali Fethi, Paris’e, Kurmay Binbaşı Enver 

Bey de Berlin’e ataşemiliter olarak gönderilerek havacılık hakkında bilgi edinmeleri 

istenmiştir (Yalçın, Türk Hava Kuvvetleri, s.3). 1910 yılı itibarıyla Osmanlı ordusu 

havacılıkla ciddi bir şekilde ilgilenmeye başlamış ve Teğmen Yusuf Kenan ve Yüzbaşı 

Fesa Bey Fransa’da Bleriot Okuluna pilotaj eğitimi için gönderilmiştir. Kurmay Yüz-

başı Süreyya Bey öncülüğünde Havacılık Komisyonu( Tayyare Komisyonu) oluştu-

rulmuştur. Bu komisyon havacılık alanındaki ilk resmi kurum olmuştur (Süreyya İl-

men, Türkiye’de Tayyarecilik ve Balonculuk Tarihi, İbrahim Horoz Basımevi, İs-

tanbul 1947,s.21./ Sabahattin Şen, “Türkiye’de Modernleşme Ordu ve Askeri Havacı-

lık”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1992,s.4). 

4
 Ayhan Sorgucu, “Türkiye’nin Hava Sahasının Hukuksal Statüsünün Uluslararası 

Hava Hukuku ve Türkiye’nin Dış Sorunları Çerçevesinde İncelenmesi”, Genel Kur-

may Başkanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, 

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005, s. 13. 

5
Peter H. Sand, Jorge de SousaFreitas, Geoffrey N. Pratt, “An HistoricalSurvey of In-

ternational AirLawBeforeThe Second World War”,http://lawjournal.mcgill.ca/docu-

ments/7/1/sand.pdf (Erişim Tarihi:11.05.2019), s. 29. 

6
Servet Başol, “Havacılık Hukuku ve Kavramı", III. Ulusal Havacılık ve Uzay Kon-

feransı, (16-18 Eylül 2010), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.http://www.servetba-

sol.com/Articles/UHUK-2010-076.pdf (Erişim Tarihi:11.05.2019), s. 1-15. 

7
Sand, Freitas, Pratt, a,g.e., s. 31. 



2774 ZEYNEL ÖZLÜ – KERİM TİRYAKİ  

 

savaşı öncesi gelişmeler uluslararası hava hukuku tartışmalarının as-

kıya alınmasına yol açmıştı
8
. 

I.Dünya Savaşı öncesi ve savaş sürecinde Osmanlı’nın havacılık ve 

hava sahası güvenliği konularını birlikte çözmeye çalıştığı görülürken, 

1912 yılında İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal ile Rusya’ya ait bir balonun 

Osmanlı semalarında görünmesi gibi sorunlar karşısında geçici ka-

nuni tedbirler alınmış olsa da kanuni yetersizlikler kendini göstermiş-

tir
9
. Dolayısıyla hava sahası ile ilgili kalıcı düzenlemeler yapılması ge-

rektiği düşünülerek, 9 Mart 1914 tarihinde yabancı hükümetlere ait 

balon ve uçakların inişlerinin yasak olduğu bölgeleri gösteren harita-

lar hazırlatılıp, yurt dışı temsilciliklere gönderilmişti
10

.Buna ilaveten 6 

Haziran 1914 tarihinde ise Sefâîn-i Havaiyeye ait Menatık-ı Memnua 

Nizamnamesi hazırlanmıştı
11

. Böylece hava sahası güvenliği hakkında 

kanuni bir alt yapı oluşturulmaya başlanmıştı. Havacılığı geliştirme 

bağlamında ise 1914 yılında havacılıkta gelişmiş olan Fransa’dan Hava 

Pilot Binbaşı Marki de Mezeyrak de Goys isimli uzman getirilmiştir. 

Fakat Osmanlının Fransa ile aynı ittifakta olmaması nedeniyle De 

Goys ülkesine geri dönmüştür
12

. 1914-1918 arasında Türk hava gücü-

nün komutanlığını Alman Binbaşı Serno yapmış olup savaş sırasında 

hava sahası ihlallerine ve hava saldırılarına maruz kalmıştır. Savaşın 

sonunda 25 Haziran 1920’de Osmanlı hava kuvvetleri lağvedilmiştir
13

. 

Sevr antlaşmasıyla da Osmanlı, hava sahası üzerindeki kontrolünü fii-

len kaybetmiştir
14

. 

 

8
 Abdurrahman Bozkurt, “Türk Hava Sahasının Belirlenmesi”, Trakya Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, C 15,S 1, 2013,s. 253. 

9
 Bozkurt, a.g.m., s.254. 

10
 Bozkurt, a.g.m.,s.256. 

11
 Bozkurt, a.g.m, s.256. 

12
Keyüsk, a.g.e, s.14 

13
 Yalçın, a.g.m, s.197./Bozkurt, a.g.m, s.260-264. 

14
 Bozkurt, a.g.m ,s.266. 
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İstiklal Savaşı döneminde ise havacılığı geliştirmek amacıyla13 

Haziran 1920’de ilk hava kuvvetleri teşkilatı kurulmuştur
15

. Ayrıca sa-

vaşın sonunda Mudanya mütarekesinde Türkiye’nin hava sahası gü-

venliğine dair 11 Temmuz 1912 yılında yürürlüğe giren hava ulaş-

tırma sözleşmesinin her devletin ülkesi üzerindeki hava sahasında 

“mutlak ve münhasır egemenliği” esas olarak kabul edilmesine
16

 rağ-

men Lozan antlaşmasına kadar Türkiye hava sahası batılı devletler ta-

rafından hava sahası ihlaline uğramıştı
17

. Lozan antlaşması ile taraf 

devletler Türkiye’nin hava sahasında mutlak ve münhasır egemenli-

ğini (madde 13, 23) kabul etmişlerdir
18

. Ayrıca Türkiye Lozan’dan 

sonra hazırlanan uluslararası sözleşmelere uymuştur
19

. Bununla bir-

likte Cumhuriyetin ilk yıllarında havacılığın güçlendirilmesi ve ihmal 

edilmemesi gerektiğini Atatürk 1 Kasım 1924 günü meclisi açış konuş-

masında “Yurt savunmasından söz ederken askerî alanda önemli ve 

etkin bir nitelik taşıyan Hava Kuvvetleri’ne yüce Meclis’in özellikle il-

gisini ve dikkatini çekmek isterim”
20

 sözüyle dile getirmiştir. Bu bağ-

lamda havacılığın geliştirilmesi amacıyla da 15 Şubat 1925 tarihinde 

Türk Tayyare Cemiyeti kurulmuştur. Bu cemiyetin amacı Türkiye’de 

halkın yapacağı bağışlarla uçak üretimi ve havacılığın gelişmesini sağ-

layıcı faaliyetlerde bulunmak olarak belirlenmiştir
21

. 

 

15
Sıtkı Tanman, Türk Havacılık Tarihi İstiklâl Harbi (1918–1923),C II, Hava Bası-

mevi, Eskişehir, 1953, s.26-30/Ergin Ersoy, “Kurtuluş Savaşı’na Türk Hava Kuvvetle-

rinin Katkıları”, Hava Kuvvetleri Dergisi, S 341, 2002, s.10. 

16
 Başol, a.g.m, s.3. 

17
 Bozkurt, a.g.m, s.272-275. 

18
Sevtap Demirci, Belgelerle Lozan Taktik- Stratejik-Diplomatik Mücadele 1922-

1923, çev.Mehmet Moralı, Alfa Yayınları, İstanbul 2011,s.212-214. 

19
 Bozkurt, .a.g.m, s.275. 

20
Bugünün Diliyle Atatürk’ün Söylevleri, çev. Behçet Kemal Çağlar, TDK Yayınları, 

Ankara 1968, s.147. 

21
 Zeynel Özlü, “Cumhuriyetin ilk Yıllarında hava Sahası güvenliğini Sağlamaya Yö-

nelik Olarak Sivil Toplumun Örgütlenmesi: Türk Tayyare Cemiyeti Kongrelerine Bir 

Bakış 1926”, Ankara 2018,s.1-.41,Atatürk Haftası Armağanı Dergisi, Genel Kurmay 

Personel Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayını. 
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Bu bağlamda araştırmamızda Türkiye Cumhuriyeti Seyrüsefer-i 

Havaî Kararnamesi esas alınmıştır. Bu kararname Türkiye Cumhuri-

yeti’nin ilk yıllarında ülkede hem havacılığın gelişimini güçlendirmek 

hem de hava sahası güvenliğini sağlamaya dair bir kararnamedir. 

Uluslararası sözleşmelere de riayet edileceğini kabul eden bu kararna-

menin maddeleri şu şekildedir: 

Bölüm I 

Türkiye Cumhuriyeti Hava Hudutları Dahilindeki Yasak 

Alanlara Dair Maddeler  

Madde 1 

Türkiye Cumhuriyeti’nin hava hudutları, kara hudutlarıyla de-

nizlerde kara suları hattıdır. 

Madde 2 

Türkiye Cumhuriyeti’nin hava hudutları dahilinde Türk askeri 

uçak ve balonlarından başka istisnasız bütün uçak ve balonların aşa-

ğıda belirtilen mıntıkalar üstünde uçuşu ve bu mıntıkalar dahilinde 

iniş yapması yasaktır. 

a. İzmir mıntıkası: Kuşadası-Torbalı-Manyas-Kiliseli (Reşadiye)-

Çandarlı hattı ile sahil arasındaki bütün arazi ve Çandarlı – 

Kuşadası arasındaki bütün sahillerin 10 kilometre uzağına ka-

dar olan mıntıka (İzmir körfezi dahil). 

b. Çatalca mıntıkası: Silivri- Istranca-Çilingoz çiftliği hattı ile Kü-

çük çekmece kasabası –Pirinççi Köyü-Çifte Alan- Malus burnu 

arasındaki arazi ile bu arazi sınırına denk gelen Karadeniz ve 

Marmara denizi sahillerinin 11 kilometre uzağına kadar olan 

mıntıka. 

c. İzmit mıntıkası: Bozburun-Gemlik-İznik kasabası-Sapanca ka-

sabası-Armaş-Kaymaz-Ömerli Beykoz doğusunda yer alan 

Kartal- Bozburun dahilindeki mıntıka. 
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d. Amasra Mıntıkası: Kilyos çayı mevkii-Bartın- Koruca-Şile sı-

nırları dahilindeki arazi ile bu araziye denk gelen Karadeniz 

sahilinin 20 kilometre uzağına kadar olan mıntıka. 

e. Samsun mıntıkası: Bafra burnu-Bafra-Kavak- Ayvalık- Çar-

şamba-Yeşilırmak mevkisi,Bafra burnu dahilindeki arazi ve 

Karadeniz sahilinin 20 kilometreye kadar olan kısmı. 

f. Trabzon mıntıkası: Beros burnu- Cevizlik-Sürmene sınırları 

dahilindeki arazi ve bu arazinin denk geldiği Karadeniz sahi-

linin 20 kilometre uzağına kadar olan mıntıka. 

g. Erzurum ve Kars mıntıkası: Çıldır, Arpaçayı- Aras nehri-Ka-

ğızman-Eleşkirt-Hıns-Bingöl Dağı hattı yukarısı-Aşkale- İspir- 

Oltu-Çıldır dairesi dahilindeki mıntıka. 

BÖLÜM 2 

Uçuş Hakkı, Hava Hududu ve Uçak Kapıları (giriş) Hususuna 

Dair Maddeler 

Madde 3 

Türkiye Cumhuriyeti hava hududu dahilinde transit bir şekilde 

askeri olmayan uçak ve balonların uçuş hakkı, 13 Teşrinievvel 1919 

tarihli uluslar arası hava sözleşmesine imza atan devletlere münhasır-

dır.  

Bu devletler: Amerika, Belçika, Bolivya, Brezilya, İngiltere, Çin, 

Küba, Ekvator, Fransa, Yunanistan, Guatemala, Haiti, Hicaz, Hondu-

ras, İtalya, Japonya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Hırvatis-

tan, Slovenya, Siyam, Çekoslovakya, Uruguay. 

Madde 4 

3. maddede yer alan devletlere ait sivil uçak ve balonlar, devletle-

rarası bir sözleşmeye dayanmadıkça yalnız aşağıdaki hava hududu is-

tikametinde uçuş hakkına sahiptir. 
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Deniz Uçakları Uçuş İstikametleri 

A) Çanakkale boğazı-Şarköy güneyi- Silivri ve Küçük Çekmece 

arasındaki sahilin en az 10 kilometre güneyi (Ayastefanos) 

B) Karadeniz boğazı- Ayastefanos. 

Kara Uçakları Uçuş İstikametleri  

A) Edirne- Babaeski-Lüleburgaz- Çorlu – Silivri ve Küçük çek-

mece arasındaki sahilin en az 10 kilometre güneyi- Ayastefanos. 

B) İstanbul- Şile – Adapazarı – Eskişehir – Ankara – Kırşehir –

Kayseri – Malatya – Siverek –Mardin. 

C) Ankara – Kırşehir –Ulukışla – Adana. 

D) İstanbul – Halep istikametinde transit olarak geçecekler için:  

İstanbul – Şile- Adapazarı- Eskişehir-Afyon- Karaman – Silifke- 

Adana. 

E) Dışarıdan Türkiye’ye girecek ve Türkiye hava hududu dahiline 

iniş yapacak olan bütün askeri uçak ve balonların istikametlerinin va-

rış noktalarında polis, gümrük, karantina ve sair işlemleri için inişe 

mecbur oldukları uçak kapıları aşağıda belirtilmiştir: 

1) Güneydoğu hududundan gelecek uçaklar için: Mardin, Adana. 

2) Karadeniz, adalar denizi ve Avrupa istikametleri için Ayastefa-

nos. 

BÖLÜM 3 

Askeri ve Sivil Uçakların Hava Teftişi Hususuna Dair Maddeler 

Madde 6 

Askeri uçak ve balonlar sınıfına dahil olanlar şu şekildedir: 

Bir devletin doğrudan doğruya hava kuvvetlerine dahil olan veya 

rüsumat (gümrük), polis ve posta gibi devlet hizmetine tahsis edilmiş 

veya askeri pilotun idaresine verilmiş olan bilumum uçak ve balonlar-

dır. 
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Madde 7 

Sivil uçak ve balonların özel işaretleriyle uluslararası hava sözleş-

mesine imza atan devletlere mahsus olan işaretler 1numaralı cetvelde 

gösterilmiştir. 

Madde 8 

Türkiye hava hududu dahilinde uçuş yapacak bütün uçak ve ba-

lonlar özel bir izin almadığı müddetçe“ fotoğrâfî, film ve camını hamil 

olamazlar”. Keza her çeşit uçak ve balonların yanıcı maddeler, silah, 

cephane, bomba ve savaş mühimmatı naklinde kullanılması da yasak-

tır. Bir savaş durumunda Türkiye muharip olduğu takdirde, Tür-

kiye’ye gelecek tarafsız bir devlete ait sivil uçak ve balonların telsiz, 

telgraf ve telefon cihazı taşımaları yasaktır. 

Madde 9 

Bir sözleşme veya imtiyaz mevcut olmadıkça yabancı ticari uçak ve 

balonlar, Türkiye Cumhuriyeti hava hududu dahilinde iki nokta ara-

sında nakliyat yapamaz. 

Madde 10 

Türkiye Cumhuriyeti hava hududuna dahil olan yabancı uçak ve 

balonlar, devletin bütün kanun ve nizamnameleri ve 13 Teşrinievvel 

1919 tarihli uluslar arası hava sözleşmesi hükümlerine tabidirler. 

Madde 11 

Türkiye savaşa girdiği takdirde düşmana ait sivil uçak ve balonlar 

da, düşmana aitaskeri uçak ve balonlar gibi muamele görür. 

Madde 12 

Yabancı askeri uçak ve balonların, Türkiye hava hududu dahiline 

girebilmesi için öncelikle diplomasi yoluyla müsaade alması mecburi-

dir. İzin talep eden bu uçak ve balonların aşağıdaki maddeler ışığında 

bilgileri bildirmeleri gerekmektedir. 
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a. Gönderilmesi düşünülen hava araçlarının sayısı, sistemi ve se-

yahat amacı. 

b. Bunların içerisinde yer alacak zabıtan ve askerin sayısı. 

c. Kararlaştırılan seyahat yolu. 

d. İnmek istenilen uçak meydanları. 

e. Telsizle donatılmış ise çağrı işaretlerinin belirtilmesi. 

f. Kararlaştırılan ziyaret tarihi. 

Madde 13 

Türkiye Cumhuriyeti liman ve karasularını ziyaretlerine müsaade 

edilen yabancı savaş gemilerinin refakatlerinde hava aracı bulunduğu 

takdirde bunlar, uçuş halindeyken liman ve karasuları sınırlarına da-

hil olamazlar. 

BÖLÜM 4 

Boğazlar Mıntıkası Hususuna Dair Maddeler 

Madde 14  

Boğazlar mıntıkasında Lozan antlaşmasının 24 Temmuz 1923 ta-

rihli hükümlerine tamamen riayet edilecektir. 

Madde 15 

Türkiye muharip ise tarafsız askeri uçak ve balonlar her türlü teh-

likeye karşılık sorumluluk kendilerine ait olmak üzere boğazlardan 

geçebilecekler ve fakat Türk hükümetiyle görüşme ve anlaşma sağlan-

ması şartıyla; 

a. Karadeniz boğazından gelecek deniz ve kara uçakları, Ayaste-

fanos uçak iskele ve meydanına 

b. Çanakkale boğazından gelecek deniz uçakları, Naraköyü uçak 

iskelesine, kara uçakları da Nara tepesinin doğusundaki uçak 

meydanına inmeye mecburdur ve bu mahallerde kontrolden 

geçeceklerdir. 
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BÖLÜM 5 

Uçakların Alanlara İnişi ve Beklemesi Hususuna Dair Maddeler  

Uçak meydanlarına dair belirlenmiş olan hükümler, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin geçici olarak belirlediği Ayastefanos ve Eskişehir ci-

varındaki askeri meydanlarına ve bilahare özel izinle tesis edilecek sivil 

uçak meydanlarını kapsayacaktır. 

Madde 16 

Uçak meydan ve iskelelerine inecek olan Türk veya yabancı bütün 

uçak ve balonlar meydanın üzerinde ve civarında uçuş kanunlarına 

riayet ederek, meydanın rüzgar istikametine göre usulüne uygun ve 

mutlaka rüzgara karşı iniş yapıp ve sağından uçuş yapacaktır. 

Madde 17 

Uçak meydanlarından iki kilometre mesafe dahilinde uçuş ma-

nevraları yapmak yasaktır. 

Madde 18 

Gerek Türk ve gerek yabancı uyruklu ticari uçaklar, askeri uçak 

meydanlarında ikamet edebilirlerse de ücrete tabidirler. Ücret, uçak-

ların işgal ettiği sahaya ve iki numaralı cetveldeki tarifeye göre belir-

lenmiş olup bu doğrultuda tahsil edilecektir. 

Madde 19 

Askeri uçak meydanlarına inecek her çeşit ticari uçaklar, iniş üc-

reti olarak 3 numaralı cetvelde gösterilen meblağı vermeleri gerek-

mektedir. Bu ücretlere; uçak pervanesi çevirmek, meydan dahilinde 

yakıt nakletmek, kılavuzluk etmek vesaire seyrüsefer hava hizmetle-

rine dair ücretler dahildir. Ancak sadece uçakların konduğu mahal-

den hangara ve oradan uçuş mahalline götürmek ücrete dahil değil-

dir. Hususi imtiyaza sahip şirketlere ait uçak meydanlarındaki ikamet 

ve iniş ücretleri dahi 2 ve 3 numaralı cetvellerdeki miktarı aşmayacak-

tır. 
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Madde 20 

Türkiye Cumhuriyeti hava kuvvetleri, askeri meydanlara iniş ya-

pan veya orada ikamet etmekte olan uçaklara, pilotlara, makinistlere 

veya uçakların tayfalarından herhangi birine, yolcuya ve ticari eşyaya 

yönelik yangın, sel, fırtına, infilak gibi olağanüstü olaylar nedeniyle 

meydana gelecek zarar ve zayiattan dolayı hiçbir mesuliyet kabul et-

mez. 

Madde 21 

İniş yapacak olan uçaklara, askeri ve sivil uçak meydanlarında 

yağ, benzin vesaire malzeme imkanlar dahilinde verilecektir ve ücret-

leri piyasa değeri ölçüsünde olacaktır. Bu ödemeler askeri bütçeye ka-

yıt edilecektir.  

Madde 22 

Askeri meydanlara iniş yapan uçaklarda harekete mani olacak de-

recede arıza ortaya çıkacak olursa ve tamir edilemezse uçağı en yakın 

meydana ulaştıracak kadar tamirat yapılabilir. Fakat masrafı 80 lirayı 

aşarsa bu tamiratın askeri meydanlarda yapılması yasaktır. Bu meb-

lağa marka ve yakıt ikmali dahil değildir. Tamirata hava kuvvetleri 

memurları nezaret edecektir. Şayet uçağın uçamayacak durumda ol-

duğuna karar verilirse uçmasına izin verilmez. 

Madde 23 

Esas uçak fabrikaları müstesna olmak üzere hava kuvvetleri tamir 

hanelerinde devlete ait olan malzemeler çarçur edilmemek ve izin al-

mak şartıyla sivil uçak tamirhanelerince kullanılabilir. 

Madde 24 

Askeri uçak meydanlarında bulunan telli ve telsiz telgraf ve telefon 

gibi iletişim araçlarından milli ve yabancı uyruklu uçakların umumi 

tarifeye göre yararlanmasına izin verilir. 
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Madde 25 

Askeri uçak meydanlarına göre belirlenmiş olan şartlar, askeri de-

niz ve uçak iskelelerinde de geçerlidir. 

Madde 26 

İmtiyaz ile kurulacak olan uçak meydanları, askeri uçak meydan-

larının sahip olduğu vasıflara ve şartlara sahip olmak zorundadır. 

Madde 27 

Her çeşit memur ücretleri maliye tarafından tahsil edilir ve bu hu-

susta uçak meydanları memur ve zabıtanı tarafından gerekli kolaylık 

sağlanır. 

BÖLÜM 6 

Fenni Emniyet, Siyasi, İdari ve Ticari Konulara Dair Evraklar 

Hususundaki Maddeler 

Madde 28 

Herhangi bir sivil uçak ve balonun Türk uyruğuna sahip olabil-

mesi, sahibinin Türk olması veya herhangi bir ticari hava taşıtı şirketi-

nin bu konuya dair kanun ve nizamlara uygun şartları sahip olmasıyla 

mümkün olabilir. 

Madde 29 

Kanunlar çerçevesindeki şartlara sahip olduğunu ispat eden ev-

rakları bulunan uçak ve balonlar Türkiye uyruklu olarak değerlendi-

rilip Türkçe (T) harfini uyruk bandırası olarak kullanırlar. Yabancı 

devlet ile münasebette bulunan uçak ve balonlarda ise ayrıca Latince 

(T) harfi de kullanılır. Uyruk işareti olan bu harf alt kanadın altına 

konur. Burada ayrıca Latince (T) harfi de kullanılabilir. Uyruk işareti 

olan bu harf alt kanadın altına ve üst kanadın üstüne, gövdeye müm-

kün olduğu kadar büyük bir şekilde yazılır. 
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Madde 30 

Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna sahip olan hususi veya ticari bilu-

mum uçak ve balon sahipleri en büyük hava kuvvetleri amirliğine mü-

racaat ederek, bu kararnamenin aşağıdaki maddelerinde belirtilmiş 

olan fenni (teknik) şartlara sahip olduğunu ispat ederek, bu duru-

munu konuyla alakalı deftere kaydettirmek ve bir marka evrakı alması 

gerekmektedir. Dört harften ibaret olan bu uyruğu temsil eden marka 

işaretini aldıktan sonra bu işaretler gövde ve kanatlara mümkün ol-

duğu kadar büyük olarak yazdırılmalıdır. Hava hududu dahilinde iniş 

yapacak olan gerek Türk ve gerek yabancı hususi veya ticari uçak ve 

balonlar uçak kapılarında her zaman bu evrakları ibraz etmek mecbu-

riyetindedirler. 

Madde 31 

Her çeşit Türk uçak ve balonunun gerek milli hudutlar ve gerekse 

yabancı hava hududu dahilinde uçabilmesi için en üst hava kuvvetleri 

amirliği tarafından verilmiş bir seyrüsefer yeterlilik belgesine sahip ol-

ması gerekir. Bu da ancak uçak veya balonun fenni bakım malzemesi 

ve işçilik açısından fenni şartlara tamamen sahip olması ile mümkün-

dür. Türk uyruğuna sahip olan uçak ve balonların telsiz ve telgrafla 

donanımı için en üst hava kuvvetleri amirliğinden izin alma zorunlu-

luğu vardır. Bundan başka her uçuştan önce en üst hava kuvvetleri 

amirliğinden liyakat belgesine sahip makinistler tarafından muayene 

edilerek, yeterlilik durumu resmi bir evrakla belgelendirilecektir. 

Hava sözleşmesi gereğince her Türk aracı bu evraklara sahip olacağı 

gibi her yabancı uçak ve balonun da kendi devletlerince onaylanmış 

bu evrakı bulundurmaları gerekmektedir. Bunlar uçak kapı veya iniş 

meydan ve iskelelerinde hava kuvvetleri uzman memurları tarafından 

kontrol edilecektir. 

Madde 32 

Her ne suretle olursa olsun Türk uyruğuna sahip olan uçak ve 

balonlarda görevli olan her şahsa görevinin gerektirdiği sıhhi ve fenni 

şartlara sahip olduğu en büyük hava kuvvetleri amirliğince yapılacak 
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denetim ve imtihan neticesinde belirlendikten sonra bir liyakat belgesi 

verilir. Mensup oldukları devletler tarafından verilecek liyakat belge-

sine sahip olmayan gerek Türk gerek yabancı pilot seyrüsefer-ihava-

iyye ve telsiz memurlarıyla bilumum makinistler ve mürettebat görev-

lerinden alınırlar. Bu evraklar uçak kapılarında kontrol edilecektir. 

Madde 33 

Gerek münhasıran Türkiye Cumhuriyeti hava hududu dahilinde 

uçan, gerek sözleşmeye bağlı diğer devletlerden birisinin hava hudu-

duna girecek olan Türk uyruğuna sahip hususi veya ticari uçak ve ba-

lonlar hareket ve iniş noktalarıyla alakalı uçuş ayrıntılarını belirten bir 

uçuş seyri bilgisi ile uçak, balon ve motorlarının teknik durumunu 

gösterir bir belge ve yapılan haberleşmeyi içeren işaret belgesini mu-

hafaza etmeye mecburdurlar. Bununla birlikte bu evraklar dahi uçak 

kapılarında kontrol edilecek ve bilhassa yabancı araçların seyir belge-

sinde kayıtlı olması gereken hareket ve varış noktaları tetkik edilecek-

tir. 

Madde 34 

Yolcu ve ticari eşya yüklü olarak hava hududumuz dahilinde uçuş 

yapan Türk veya yabancı hususi veya ticari uçak ve balonların, harp 

gemilerinde olduğu gibi karantina evrakı, yolcu listesi, manifesto, kon-

şimento gibi ticari nakliyat evraklarına sahip olması gerekmektedir. 

Bununla birlikte uçak kapılarında kontrol edilecek olan bu evraklara 

sıhhiye, gümrük ve polis muamelesi yapılacak ve uçak ve balonlara 

ruhsat verilecektir. 

Madde 35 

34 Mayıs 1320 tarihli Sefaîn-i Havaiyyeye Dair Menâtık-ı Memnûa 

Nizamnamesi’nin bu kararnameye muhalif olmayan maddelerinin 

hükümleri bakidir. 
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Sefaîn-i Havaiyyeye Dair Menâtık-ıMemnûa Nizamnamesi 

Sureti 

Madde 1 

Memalik-i Osmaniye’ye hava yoluyla gelmek isteyen her yolcu aşa-

ğıdaki şartları tamamıyla yerine getirmek zorundadır. 

Madde 2 

Yasak olan ve olmayan mıntıkalar 1/3000000 ölçeğinde bir hari-

tada belirtilecektir. 

Madde 3 

Hava yolu ile Memalik-i Osmaniye’ye girmek isteyen asker ve sivil 

her yolcunun mensup olduğu devletin onayladığı talep belgesi seya-

hate başlamadan önce Sefaret-i Osmaniye’ye veya şehbenderliklerine 

ibraz edilecektir. 

Madde 4 

Yolcu, bu talep belgesine uçuş aracının,refikasının ve kendisinin 

fotoğraflarını iliştirecektir. 

Madde 5 

Bir yanlışlığa meydan verilmemesi için yolcu, uçuş aracının cins, 

şekil ve rengini de açık olarak beyan edecektir. 

Madde 6 

Hükümet-i Osmaniye’nin hariciye memuru (sefir, şehbender vb.) 

bu talep belgesini hariciye nezaretine gönderecektir. 

Madde 7 

Hariciye nezareti bu talep belgesi ile evrakları harbiye ve bahriye 

nezaretine gönderecektir. 
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Madde 8 

Evrakların incelenme sonucuna göre harbiye ve bahriye nezare-

tinden izin alan yolcuya Memalik-i Osmaniye’nin yasak ve yasak olma-

yan mıntıkalar bir haritada belirtilerek, hariciye nezareti vasıtasıyla 

gönderilecektir. 

Madde 9 

Bu haritada yolcunun takip edeceği güzergah kırmızı renkle be-

lirtilecektir. 

Madde 10 

Yolcunun takip edeceği güzergah üzerindeki bütün mülki ve as-

keri memurlara seyahat bilgisi verilecektir. 

Madde 11 

Yolcu, harita üzerinde kırmızı renk ile belirtilengüzergahı takibe 

mecburdur. Bunun dışına çıkarak güzergahtan 5 kilometre uzak bir 

bölgeye konaklayan “etrisaj”, “amerisaj” her pilot (uçak ve balon sü-

varisi) ve arkadaşları ve uçuş araçları tevkif edilir ve güzel bir şekilde 

muhafaza edilir. 

Madde 12 

Güzergahın üzerine konan her yolcuya mülki ve askeri memurlar 

tarafından kolaylık sağlanacaktır. 

Madde 13 

Kar, yağmur, sisten dolayı yasak mıntıkalara iniş yapan uçuş araç-

ları üzerine ateş edilmez. Fakat yere iner inmez araç tevkif edilir ve 

pilot ve varsa yolcular kontrol altında en yakın yoldan en yakın mevki 

kumandanına gözleri bağlı şekilde teslim edilir. 

Madde 14 

Kötü hava şartları etkisinin dışında kendi iradesiyle veya bir mak-

sat için yasak mıntıkalara inen uçuş araçları üzerine ateş edilir ve bu 
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uçuş araçları yere indiği takdirde derhal müsadere edilir. Görevlileri 

en yakın mevki kumandanına gözleri bağlı şekilde teslim edilerek hap-

sedilir. 

Madde 15 

Seyahat maksadıyla yasak mıntıkaların dışında her nereye iniş ya-

pılırsa yolcu, bölge kumandanlığından izin almadıkça 48 saatten fazla 

orada kalamaz. Şayet uçuş aracında ve görevlisinde bir olumsuzluk 

meydana gelmiş ise tamir edilinceye kadar izin verilir. Tamir edildik-

ten sonra hava şartları müsait ise yola devam ettirilir. 

Madde 16 

Yasak mıntıkalar içerisinden ancak harbiye ve bahriye nazırlarının 

izniyle geçilebilir. 

Madde 17 

Seferberlik ilanından barış durumunun sağlanmasına kadar Me-

malik-i Osmaniye dahiline seyahat yapılması yasaktır. Bundan dolayı 

görülecek her uçak düşman uçağı sayılıp üzerine ateş edilir. 

Madde 18 

Bu nizamname yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. 

Madde 19 

Bu nizamnamenin hükümlerinin yerine getirmeye sorumlu olan-

lar harbiye, bahriye ve hariciye nazırlarıdır.  

12 Receb 1332/24 Mayıs 1330. 
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Lozan Antlaşmasının Umûr-u Havaiyeye (Seyahat, Uçuş vb.) 

Dair Maddeler 

BÖLÜM 1 

Madde 13 

Barışın muhafazasını temin hususunda Yunan hükümeti Midilli, 

Sakız, Sisam, ve Nikaryaadalarında aşağıdaki tedbirlere riayet etmeyi 

taahhüt etmiştir. 

a-Bahsi geçenadalarda hiçbir istihkam tesis ve inşa edilemeyecek-

tir. 

b-Yunan askeri uçaklarının Anadolu sahili arazisi üzerinde uçması 

yasaklanacaktır. Buna karşılık Türk hükümeti askeri uçakların bu 

adalar üzerinde uçuşunu yasaklayacaktır. 

c-Bu adalarda Yunan askeri kuvvetleri bölgede eğitim yapabilecek 

olan kişilerin mutad olan miktarına ve bütün Yunan arazisinde mev-

cut Yunan jandarma ve polis miktarıyla münasip olacak jandarma ve 

polis miktarına münhasır kalacaktır. 

BÖLÜM 6 

Madde 100 

Türkiye aşağıda belirtilmiş olan mukavelename veya itilafname-

lere katılmayı veya onları tasdik etmeyi taahhüt eder.  

1 Mayıs1920 tarihli protokol hükümlerine uygun olarak, coğrafi 

durumunun gerektirdiği tadilata Türkiye nail olduğunu gördüğü tak-

dirde seyahat-ı havaiyyenin tanzimine dair olan 13 Teşrinievvel 1919 

tarihli mukavelenameyi uygular. 

Boğazların Usulüne Dair Mukavelename 

Madde 1 

Sözleşmeyi imza eden taraflar aşağıda “boğazlar” tabiriyle anılan 

Çanakkale boğazı, Marmara denizi ve Karadeniz boğazında, denizde 
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ve havada seyrüsefer izni esasını tanımak ve ilan etmek hususunda 

hem fikirdir.  

Madde 2 

Boğazlardan harp ve sulh zamanlarında ticaret ve harp gemi ve 

uçaklarının geçişi ve uçuşları, bundan böyle ilişikteki lahika hükümle-

rine uygun olarak düzenlenecektir.  

LAHİKA 

Ticaret ve Harp Gemi ve Uçaklarının Boğazlardan Geçişi 

Hususuna Dair Kanunlar: 

1) Hastane Gemileri, Yatlar, Balıkçı Tekneleri ve Sivil Uçaklar 

Dahil Ticaret Gemilerinin Geçiş Hususuna Dair Kanuna Dair 

Bendler: 

A-Sulh zamanında  

Sancak ve yükü ne olursa olsun uluslar arası sıhhi hükümler ge-

reğince kılavuzluk, fener, römorkor vergileri veya aynı mahiyetteki 

diğer vergiler gibi doğrudan doğruya yerine getirilen hizmete ait ol-

mamak ve Türk hükümeti tarafından imtiyazı verilmiş idare ve mües-

seseler tarafından bu hususta kullanılan hukuka zarar gelmemesi şar-

tıyla hiçbir gümrük uygulaması veya mükellefiyet olmaksızın gündüz 

ve gece seyrüsefer ve mürur-u serbesti adıyla alınacak verginin tahsi-

lini kolaylaştırmak için boğazlardan geçen ticaret gemileri Türk hükü-

meti tarafından belirlenecektir. Kılavuz alınması isteğe bağlı kalacak-

tır. 

B-Harp Zamanında Türkiye’nin Tarafsız Olduğu Durumda; 

Yukarıda yazılı olan şartlar dahilinde gündüz ve gece seyrüsefer 

ve tam olarak geçiş serbestliğine sahip olan ve tarafsız bir devlet sıfa-

tıyla Türkiye’nin hakları ve görevleri, suları ve havası, Türkiye’nin ta-

rafsız kaldığı bir harp esnasında sulh zamanında olduğu gibi tamamen 

serbest kalması gereken boğazlarda seyr-isefâini kapsayacak mahiyette 

olacaktır ve ayrıca hiçbir tedbir almaya gerek kalmayacaktır. Kılavuz 

almak ise isteğe bağlıdır. 



 CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRK HAVA 

SAHASININ GÜVENLİĞİNE DAİR BİR ÇALIŞMA: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SEYRÜSEFER-İ HAVÂÎ 

KARARNAMESİ (1925) 

2791 

 

C-Harp Zamanında Türkiye Muharip Olduğu Takdirde; 

Tarafsız gemiler ve sivil uçaklar hususunda, bu gemi ve uçaklar 

düşmana bilhassa kaçak eşya, düşman kıtaatı taşımak suretiyle yardım 

etmedikleri takdirde seyrüsefer serbestisine sahip olacaklardır. Tür-

kiye’nin bu gemi ve uçakları teftişe hakkı olacak ve bu maksatla bu 

uçaklar Türkiye tarafından bu husus için belirlenmiş olan kara ve de-

niz mıntıkalarına inmeye mecbur olacaklardır. Düşman gemilerine 

devletler hukukunun kabul ettiği tedbirleri uygulamak hususunda 

Türkiye’nin sahip olduğu haklara zarar gelmeyecektir.Türkiye düş-

man gemilerinin boğazlardan yararlanmasını yasaklamak adına ge-

rekli tedbirleri almak yetkisine sahiptir. Bununla birlikte bu tedbirler 

tarafsız gemilerin geçiş serbestliğini men edecek mahiyette olmayacak-

tır ve bu amaçla Türkiye bu gemilere gerekli olan talimatı veya kıla-

vuzları vermeyi taahhüt edecektir. 

2) Yardımcı Gemiler, Asker Nakliye Gemileri, Uçak Taşıyan 

Gemiler ve Askeri Uçaklar Dahil Olmak Üzere Harp Gemileri; 

A-Sulh Zamanında 

Gemilerin bayrağı ne olursa olsun hiçbir muamele, vergi veya mü-

kellefiyet olmaksızın kuvvetlerinin toplamıyla alakalı olarak aşağıda 

belirtilen kaçınılması gereken durumlar çerçevesinde, gündüz ve gece 

tam bir geçiş serbestliğine sahip olacaktır. Bir devletindeniz yolculuğu 

sırasında boğazlardan geçirebileceği azami yükü Karadeniz’e sahili 

olan devletlere mensup olup, geçiş esnasında deniz yolcuğunda mev-

cut olan en kuvvetli donanmanın sahip olduğu yük miktarını aşmaya-

caktır. Bununla birlikte devletler deniz yolculuğunda, her zaman ve 

her durumda, 10 bin tonilatoyu geçmeyen 3 gemiyi aşmayacak şekilde 

bir deniz gücü göndermek hakkına sahiptirler. Boğazlardan geçecek 

gemilerin miktarı hususunda Türkiye hiçbir mesuliyete sahip olmaya-

caktır. Bu kaideye binaen oluşan imkan çerçevesinde 10. Maddede ya-

zılı boğazlar komisyonu, deniz yolculuğu sahili olan devletlerin her bi-

rinden her sene Kanunusani ve Temmuzun birinci günlerinde deniz 
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yolcuğunda sahip oldukları çelik zırhlı harp gemilerini, muharebe 

kruvazörlerini, uçak taşıyan gemilerini, kruvazörleri, muharip torpi-

doları, deniz altılarını veya diğer her tip gemi ile deniz uçaklarını, si-

lahlı gemilerini, mevcudu azaltılan, onarımda olan gemilerden ayır-

mak suretiyle sayısını talep edecektir. Bunun üzerine boğazlar komis-

yonu, alakadar devletleri Karadeniz’deki en kuvvetli donanmanın ih-

tiva ettiği zırhlı gemilerin, muharebe kruvazörlerinin, uçak taşıyan ge-

milerin, kruvazörlerin, muharip torpidolarının, deniz altıların, uçak-

ların ve gerektiğinde diğer tipteki gemilerin de miktarından haberdar 

edecektir. Ayrıca bahsedilen güce mensup bir geminin deniz yolculu-

ğuna başlaması veya çıkışı sırasında meydana gelecek her türlü deği-

şiklikler derhal alakadar devletlere bildirilecektir. Boğazlardan, Kara-

deniz’e doğru geçirilecek bir deniz gücünün mahiyetinde sadece si-

lahların adedi ve şekli öncelikli olarak dikkate alınacaktır. 

B-Harp Zamanında Türkiye Bîtaraf Olduğu Takdirde 

Bayrak ne olursa olsun hiçbir muameleye, vergiye veya hiçbir mü-

kellefiyete tabi olmaksızın ikinci bendin (a) işaretli fıkrasında bahsedi-

len sınırlamaların, aynı sınırlamalar çerçevesinde gündüz ve gece tam 

bir geçiş serbestliği olacaktır. 

Bununla birlikte bu sınırlamalar, muharip devletlere, bunların 

Karadeniz’deki muhariplik hukukuna zarar verecek şekilde tatbik edi-

lemeyecektir. Tarafsız bir devlet sıfatıyla Türkiye’nin hakları ve görev-

leri, suları ve havası, Türkiye’nin tarafsız kaldığı bir harp esnasında, 

sulh zamanında olduğu gibi tamamen serbest kalması gereken boğaz-

larda Seyr-ü sefâini kapsayacak bir mahiyette olacak ve hiçbir tedbir 

almasına gerek kalmayacaktır. Muhariplerin harp gemilerine ve as-

keri uçaklarına boğazlarda bir tür zapt ve alıkoyma işlemi uygulamak, 

muayene yapmak veya diğer herhangi bir düşmanca bir harekette bu-

lunmak yasaktır. Harp gemileri tamirat yapmak ve erzak almak hu-

suslarında deniz tarafsızlığına dair 1907 tarihli 13. Lahey mukavele-

namesi hükümlerine tabi olacaklardır. Uçakların tarafsızlığı hakkın-

daki kanunları belirleyecek olan uluslararası bir mukavelenamenin 
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akdine nazaran askeri uçaklar boğazlarda 1907 tarihli 13. Lahey mu-

kavelenamesinin harp gemilerine bahşettiği muameleye benzer bir 

muameleden yararlanabileceklerdir. 

C- Harp Zamanında Türkiye’nin Muharip Olması Durumunda 

Tarafsız harp gemileri için hiçbir muameleye, vergiye veya hiçbir 

çeşit mükellefiyete tabi olmaksızın ve ikinci bendin (A) işaretli fıkrasın-

daki zikrolunan sınırlamaların, aynı sınırlamalara tabi olarak tam bir 

geçiş serbestliği olacaktır. 

Düşman gemi ve uçaklarının boğazlardan istifadesine mani olmak 

üzere Türkiye tarafından alınacak tedbirler, tarafsız gemi ve uçakların 

serbest geçişine mani olacak mahiyette olmayacaktır. Bundan dolayı 

Türkiye bahsedilen gemi ve uçaklara gereken talimatı veya kılavuzları 

vermeyi taahhüt eder. Tarafsız askeri uçaklar, boğazlardan tehlike ve 

zararı kendilerine ait olacak şekilde geçebilecek ve mahiyetleri hak-

kında teftiş edileceklerdir. Bunun için uçaklar, Türkiye tarafından bu 

hususta belirlenmiş olan kara ve deniz mıntıkalarına inmeye mecbur 

olacaklardır. 

3)  

A-Türkiye ile sulh halinde olan devletlerin deniz altıları boğazlar-

dan ancak suyun yüzünde geçebileceklerdir. 

B-Gerek gemilerden gerek deniz yolculuğundan gelen yabancı bir 

deniz gücü kumandanı, emri altında olup, boğazlara girmesi gereken 

gemilerin miktarını ve isimlerini almaya mecbur olmaksızın Çanak-

kale’nin veya Karadeniz Boğazının girişinde bir işaret istasyonuna teb-

liğ edecektir. Türkiye bu işaret istasyonlarını bildirecektir ve boğazlara 

giriş esasının ertelenmemesi gerektiğinden bahsi geçen tebliğ vuku 

buluncaya kadar yabancı harp gemilerinin boğazlardan geçiş serbest-

liği baki kalacaktır. 

C-Askeri ve sivil uçaklar için bu kaideler ile belirlenmiş olan şartlar 

dahilinde boğazların üzerinden uçuş izni verilen uçaklar için, 
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1-Boğazların dar kısımlarının her bir tarafının üstünde 5’er kilo-

metrelik bir arazi şeridi üzerinden uçmak serbestisini 

2-Geçici alıkonma (tevkif-i ‘ârizî) durumunda Türkiye’nin sahilde 

karaya veya karasularında denize inmek salahiyetini tazmin eder. 

4) Harp Gemilerinin Geçiş Müddetinin Sınırları 

Boğazlardan transit halde geçen harp gemileri hasar veya arıza 

durumu müstesna olmak şartıyla ve emniyet gereği gemiyi demirle-

mek gerektiğinde gecede olsa demirleme müddeti de dahil olmak 

üzere hiçbir durumda geçişleri gerekli olan zamandan fazla bir müd-

det boğazlarda alıkonulamazlar. 

5) Boğazların ve Karadeniz Limanlarında Alıkoyma Hususuna 

Dair Maddeler 

A- Lahikanın birinci, ikinci ve üçüncü bendleri, boğazlardan ve 

boğazların üstünden gemilerin, harp gemilerinin ve uçakların geçişi 

ile ilgilidir. Türk limanlarını ve uçak menzillerini aynı zamanda ziya-

ret edebilecek bir devletin harp gemileriyle, askeri uçaklarının miktarı 

ve bunların kalma süreleri hakkında Türkiye’nin gerek göreceği ni-

zamnameleri belirlemek hakkı icap etmez. 

B- Karadeniz’e sahili olan devletler kendi limanları ve uçak men-

zilleri için aynı hukuka sahip olacaklardır. 

C-Tuna Avrupa komisyonunda temsil edilen devletlerin bu neh-

rin kollarında ve Kalas’a kadar istasyoner olmak üzere bulundurul-

dukları hafif gemiler ikinci bendde zikrolunan gemilere bağlanacak ve 

gerektiğinde diğer gemiler ile değiştirilecektir. 

Madde 6 

İstanbul’a dair olan 8. Madde hükümleri mahfuz kalmak şartıyla 

sivil hale dönüştürülmüş mıntıkalar ve adalarda hiçbir istihkam ve 

topçu tesisatı, denizaltı yapacak aletler (denizaltı gemisi müstesna) ve 

askeri uçak tesisatı bulunmayacaktır. Bundan başka Türk hükümeti 

boğazlarda uçak veya balonlar vasıtasıyla denizin yüzeyini ve derinli-

ğini gözetleme hakkına sahip olacaktır. Türk uçakları, boğaz suları ve 
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Türk arazisinin sivil hale dönüştürülmüş mıntıkaları üzerinde uçabi-

lecekler ve oralarda tam bir serbestlik içerisinde her tarafa karaya veya 

denize inebileceklerdir. 

Madde 14 

Boğazlar komisyonu 2. maddeye ilave edilmiş lahikanın 2. , 3. ve 

4.bendlerinin mevzuunu teşkil eden harp gemilerinin ve askeri uçak-

ların geçişiyle alakalı hükümlere layıkıyla uyulup uyulmadığına bak-

makla mükellef olacaktır. 

Trakya Hududuna Dair Mukavelename 

Madde 3 

1-Türkiye hududunun sivil hale dönüştürülmüş mıntıkalarında 

askeri deniz ve havacılığa dair hiçbir tesis kurulamayacaktır. 

2- …………………………………………….
22

 

3- Askerlikten tecrit edilen mıntıkalar üzerinde her hangi bir bay-

rağı taşıyan askeri veya deniz uçaklarının uçuşu yasaktır. 

Numara 1 

Uluslar Arası Havacılık Sözleşmesinin (D) Zeyli Kısım 2, 18.ve 

19. Maddesi Gereğince Uçakların İstikamet Değiştirmesi veya Yasak 

Mıntıka Haricinde En Yakın Meydana İnmesi İçin Verilecek İşaret-

ler: 

İstikamet Değişimi için: 

Gündüz: 10 saniye aralıkla birbirini müteakiben 3 beyaz duman 

yayacak ve istikameti gösterecek mermi atılır. 

Gece: 10 saniye aralıkla birbirini müteakiben küre şeklinde beyaz 

yıldızlar meydana getirecek mermi atılır. 

 

22
 Belgenin orijinali bu şekildedir. 
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Yere inmek için: 

Gündüz: 10 saniye aralıkla birbirini müteakiben küre şeklinde si-

yah ve sarı duman çıkaran mermi atılır. 

Gece: 10 saniye aralıkla birbirini müteakip yine küre şeklinde kır-

mızı ışık veya kırmızı yıldız meydana getirecek mermi atılır. 

SONUÇ  

18.yüzyıldan itibaren havacılığın geliştirilmesi adına yapılan ba-

lon, paraşüt, planör çalışmalarına, 19. Yüzyıldan itibaren uçağın da 

eklenmesiyle havacılık alanında önemli bir aşama kaydedilmiştir. An-

cak bununla beraber üretilen balonların ilk kez 1870’lerde Fransa ile 

Almanya arasında yaşanan savaşta haberleşmede kullanılması devlet-

ler arasında hava sahası güvenliği sorununun ortaya çıkmasına yol aç-

mıştır. Bunun akabinde Osmanlının da dahil olduğu Trablusgarp, 

Balkan ve 1. Dünya Savaşlarında uçağın kullanılmış olması hem hava 

saldırılarının yaşanmasına hem de devletlerin hava sahası güvenliği-

nin daha fazla tehlikeye girmesine neden olmuştur. Dolayısıyla Batılı 

devletler ve Osmanlı bir yandan havacılığı geliştirme çalışması yapar-

ken diğer taraftan diplomatik girişimlerle hava sahası güvenliği konu-

larına eğilmişlerdir. Bu hususta Osmanlı da dahil olmak üzere batılı 

devletler öncülüğünde 1889 ve 1907 yıllarında Lahey konferansı ve 

1910’da Ulular arası Havacılık Konferansları gibi diplomatik girişim-

ler gerçekleştirilmiştir. 1913 tarihinde Fransa ile Almanya arasındaki 

antlaşmayla uçaklarda sivil ve askeri ayrımı ve devletler tarafından be-

lirlenen özel yasak bölgelere riayet konusu ve hava sahası güvenliğinin 

sağlanması yolunda adımlar atılmıştır. Özellikle Osmanlı, ilgili dö-

nemde yaşanan 1.Dünya savaşında uğradığı hava ihlalleri ve saldırıları 

nedeniyle hem havacılığı geliştirme hem de hava sahası güvenliği ça-

lışmalarını artırmıştır. Öncelikle 9 Mart 1914 tarihinde yabancı hükü-

metlere ait balon ve uçakların inişlerinin yasak olduğu bölgeleri gös-

teren haritalar hazırlatılıp, yurt dışı temsilciliklerine gönderilmiş ve 6 

Haziran 1914 tarihinde ise Sefâin-i Havaiyeye ait Menâtık-ı Memnûa 
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Nizamnamesini hazırlayarak hava güvenliği konusunda hukuki bir ze-

min oluşturmaya çalışmıştır. 

İstiklal Savaşı ve sonrasındaki süreçte de Osmanlıdaki havacılık 

faaliyetleri ve hava sahası güvenliğini sağlama çalışmaları Türkiye 

Cumhuriyeti’nde de devam etmiş havacılık alanında Hava kuvvetleri 

ve Türk Tayyare Cemiyeti’nin kurulması gibi çalışmaların yanında 

hava sahası güvenliğine dair ise araştırma konusu olan Türkiye Cumhu-

riyeti Seyrü Sefer-i Havaî Kararnamesi yayınlanmıştır. Bu kararnamede 

Türkiye Cumhuriyeti’nin hava hudutları dahilinde Türk askeri tay-

yare (uçak) ve balonlarından başka bütün uçak ve balonların uçuşu-

nun yasak olduğu İzmir, Çatalca, İzmit, Amasra, Samsun, Trabzon ve 

Erzurum- Kars mıntıkalarının kapsadığı bölgeler, Türkiye Cumhuri-

yeti hava hududu dahilinde13 Teşrini evvel 1919 tarihli uluslararası 

hava sözleşmesine imza atan Amerika, Belçika, Bolivya, Brezilya, İn-

giltere, Çin, Küba, Ekvator, Fransa, Yunanistan, Guatemala, Haiti, 

Hicaz, Honduras, İtalya, Japonya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sır-

bistan, Hırvatistan, Slovenya, Siyam, Çekoslovakya, Uruguay gibi dev-

letlerin askeri olmayan uçak ve balonlarının transit bir şekilde askeri 

olmayan uçak ve balonlardan uçuş hakkına sahip olduğu dile getiril-

miştir. 

Ayrıca askeri ve sivil uçakların hava teftişi hususuna dair uygula-

malarının ne şekilde yapılacağı, boğazlar mıntıkası, uçakların alanlara 

inişi ve beklemesi sırasında yapılması gereken fenni emniyet, siyasi, 

idari ve ticari konulara dair evrakın ne şekilde olması ve nasıl muha-

faza edilmesi hususundaki maddeler yer almıştır.  

Osmanlı döneminde havacılık alanında düzenlemeleri sağlamak 

amacıyla hazırlanmış olan Sefâin-i Havaiyyeye Dair Menâtık-ı 

Memnûa Nizamnamesi suretinin kararnameye ilave edildiği görülür-

ken, Lozan antlaşmasının umûr-u havaiyeye (seyahat, uçuş vb.) dair 

maddeleri de yer almıştır. 
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Ticaret ve harp gemi ve uçaklarının boğazlardan geçişi hususuna 

dair kanunlar, sulh ve harp zamanında Türkiye’nin tarafsız olduğu 

durumlarda yardımcı gemilerin, askeri nakliye gemilerinin, uçak taşı-

yan gemilerin, askeri uçakların ve harp gemilerinin geçiş usullerinin 

ve harp zamanında Türkiye’nin muharip olması durumunda geçişle-

rin nasıl olacağı, harp gemilerinin geçiş müddetinin sınırları, boğazla-

rın ve Karadeniz’in limanlarında alıkoyma işlemleri hususuna dair 

maddelerden bahsedilmiştir. 

Tablo 1: Her Devlete Ait Uçaklarda Bulunması Gereken Harfler 

Devletler  Tabiiyet İşareti Sicil İşareti 

Cemâhir-i müttefike-i Ame-

rika N   

İngiltere G   

Fransa F   

İtalya I   

Japonya J   

Bolivya C (İlk harfi) 

 B ile olan birden fazla 

işaretler 

Portekiz C (İlk harfi) 

 P ile olan birden fazla 

işaretler 

Küba C (İlk harfi) 

Cile olan birden fazla 

işaretler 

Romanya C (İlk harfi) 

Rile olan birden fazla 

işaretler 

Uruguay C (İlk harfi) 

Uile olan birden fazla 

işaretler 

Çekoslovakya L (ilk harfi) 

Bile olan birden fazla 

işaretler 

Guatemala L (ilk harfi) 

Gile olan birden fazla 

işaretler 

Liberya L (ilk harfi) 

Lile olan birden fazla 

işaretler 

Brezilya P (ilk harfi) 

Bile olan birden fazla 

işaretler 
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Devletler  Tabiiyet İşareti Sicil İşareti 

Polonya P (ilk harfi) 

Pile olan birden fazla işa-

retler 

Belçika O (ilk harfi) 

Bile olan birden fazla 

işaretler 

Peru O (ilk harfi) 

Cile olan birden fazla 

işaretler 

Çin X (ilk harfi) 

Pile olan birden fazla işa-

retler 

Honduras X (ilk harfi) 

Hile olan birden fazla 

işaretler 

Sırp-Hırvat-Slovenya X (ilk harfi) 

Sile olan birden fazla işa-

retler 

Haiti H (ilk harfi) 

Hile olan birden fazla 

işaretler 

Siyam H (ilk harfi) 

Sile olan birden fazla işa-

retler 

Ekvator E (ilk harfi) 

Eile olan birden fazla 

işaretler 

Yunanistan S (ilk harfi) 

Gile olan birden fazla 

işaretler 

Panama S (ilk harfi) 

Pile olan birden fazla işa-

retler 

Hicaz A (ilk harfi) 

Hile olan birden fazla 

işaretler 

Nikaragos A (ilk harfi) 

Nile olan birden fazla 

işaretler 

 Dört harfli kayıt ve tescil gruplarında mutlaka harfin 

biri sesli harf olacaktır. 
 

Örnek: ADCJ 

 Askeri uçakların tabiiyet ve sicil harflerinin altına bir 

kalın çizgi çekilir. 
 

 Örnek:C-ADCJ 
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Tablo 2: Uçakların Kapladığı Alana Göre İkamet Ücretleri 

Uçak Çeşitleri 

8 saat ve daha az 

kalma ücreti 

(kuruş) 

24 saat kalma ücreti (ku-

ruş) 

80 metre kareden daha az 

yer kaplayan ufak uçaklar 100 250 

150 metre kareyi aşmayan 

sahadaki ortalama uçaklar 250 420 

150 metre kareyi aşan bü-

yük uçaklar 840 840 

Aylık Fiyatlar 

Bir ay müddetle ikamet edecek hava araçların-

dan ufak tiptekiler (45), orta büyüklüktekiler 

(80), büyükler (160) lira ücret ödeyeceklerdir. 

Tablo3: Uçak Tipleri ve İniş Ücretleri  

Uçak Tipleri İniş ücreti 

Küçük tipler 100 

Orta tipler 200 

Büyük tipler 400 

İniş ücretlerine dahil olan normal hizmetten başka gerektiğinde hava kuv-

vetleri mürettebatı tarafından ticari uçak ve balonlara yapılacak sınırlı hiz-

met ücreti iş ve zaman esasına uygun olacak şekilde alınır. 
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