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İstişari Denizcilik Teşkilâtının kurulması hakkındaki Devletleraras
katılmamıza ve bu Sözleşmenin tasdikine dair Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm : 25 . VII. 1956 - Sayı: 9364)
No.
6812
MADDE 1. — îstişari Denizcilik Teşkilâtının kurulması hakkın
1948 tarihinde Cenevre'de akdedilen Devletlerarası Sözleşmeye, «K
hisara mütaallik kanunlarımız ahkâmına her hangi bir tesiri olmaı
Şeklindeki «ihtirazi kayıtla» katılmamız kabul edilmiş ve bu Sözlı
ekleri tasdik edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyet
17 Temmuz
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DEVLETLERARASI ÎSTÎŞARİ DENİZCİLİK TEŞKİLÂTININ
SÖZLEŞME

25. V I I . 1966
KURULMASINA

MÜTEDAtB
I

Bu Sözleşmeye iştirak eden devletler. Devletlerarası tstişarî Deniziclik Teşkilâtını kurmaya
karar vermişlerdir.
I nci Bölüm
Devletlerarası tttişari Denizcilik Teşkilâtının gayeleri
Madde — 1.
Teşkilâtın gayeleri şunlardır :
(a) Beynelmilel Deniz Ticareti ile ilgili hükümetlerde, her nevi teknik konularla ilgili
olmak üzere uygulanan nizamlar ile örf ve âdetlerde bir iş birliği sistemi kurmak ve deniz
işletmeciliğinin verimli olmasını ve denizlerde seyrüsefer emniyetini sağlamak üzere en mües
sir kaidelerin kabulünü teşvik etmek;
(b) Hükümetler tarafından beynelmilel deniz ticareti sahasında yeri olmıyan tefrik ve
tahdid tedbirlerinin terk edilmesini teşvik etmek ve bu suretle deniz hizmetleri membalarının
her türlü tefrikten azade olarak dünya ticareti emrine verilmesini sağlamak, bir hükümetin,
kendi deniz ticaretini inkişaf ettirmek ve bu sahada emniyet sağlamak mülâhazasiyle yaptığı
yardım ve teşvikler, diğer sancakları taşıyan gemilerin Beynelmilel Deniz Ticaretine iştirak
etmek hürriyetlerini tahdid maksadına matuf olmamak şartiyle, tefrik edici bir tedbir sayıl
maz.
(c) Her türlü denizcilik teşebbüslerinin tahdidkâr maksatlarla yaptıkları uygunsuz tatbi
katla ilgili meseleleri, bu Sözleşmenin II nci bolüm hükümleri dairesinde incelemek,
(d) Birleşmiş Milletler Teşkilâtının yetkili uzuv ve müesseseleri tarafından ele alınabilecek
denizcilikle ilgili her meseleyi tetkik etmek;
(e) Devletlerarası îstişari Denizcilik Teşkilatının tetkik etmekte olduğu meseleler hakkındaki
malûmatın hükümetler arasında teatisini sağlamak
II nci Bölüm
DevUtUranm îaüjari DenûmUk TtşkUa&tmn ğdr&vfcrl
Madde — 2.
Devletarası Îstişari Denizcüik Teşkilâta kendisine danışüss meseleler hakkrade tetkiket yapmak
VP, fikrini boyan etmekle görevlidir.
Madde — 3.
1. nci bölümde açıklanan gayelerin sağlanabilmesi için, Devletlerarası Îstişari Denizcilik Teşki
lâtına aşağıdaki görevler tevdi edilmiştir:
(a) Birleşmiş Milletlerin yetkili her müesses?, uzuv ve üyesi veya Devletlerarası diğer bütün
teşekküller tarafından kendisine havale edilecek olan 1. nci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde
yazılı meseleleri, 4. ncü madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle tetkik etmek ve aynı zamanda 1. nci
maddenin (d) bendi gereğince kendisine havai» edilecek meseleleri inceliyerek buzlar hakkında
tavsiyelerde bulunmak;
(b) Sözleşme, Anlaşma ve bunlara benzer diğer vesika projelerini hazırlamak, bunları devlet
lere ve devletlerarası teşekküllere tavsiye etmek ve kbiıdisi taraiuıdan lüzumlu görülecek konferans
lara daveti seğlanaak;
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(e) Üye devletler ar atında bir istişare sistemi tesis etmek ve hükümetler arası haber mübade
lesini sağlamak,
Madde — 4.
Devletlerarası Istişari Denizcilik Teşkilâtı, milletlerarası deniz nakliyatı mûtat ticari usullerle
hallini mümkün gördüğü meseleler hakkında, bu mûtat usullerin tatbikini tavsiye eder. Devlet
lerarası Istişari Denizcilik Teşkilâtı, denizcilik teşebbüslerinin tahditkâr maksatlarla yaptıkları
uygunsuz tatbikatla ilgili meselelerin deniz nakliyatı sahalarındaki mûtat ticari usullerle halledil
mesinin mümkün olaınıyacağına kanaat getirmesi veya yaptığı tecrübeler neticesinde mezkûr mese
lelerin bu metotlarla halledilemediğini bittecrübe müşahede etmesi halinde, bu meseleleri, evvel
emirde ilgili üye devletler arasında doğrudan doğraya müzakere edilmesi şartiyle, ve bunlardan
biri tarafından vâki talep üzerine tetkik eder.

III noü Bölüm
üyeler
Madde — 5.
IK ncü bölümde zikredilen şartlar dâhilinde her devlet Devletlerarası Istişari Denizcilik Teşki
lâtına üye olabilir.
Madde — 6.
Birleşmiş Milletlere dâhil bulunan devletler, 57 nci madde hükümleri dairesinde bu Sözleşme
ye iltihak etmek suretiyle Devletlerarası Istişari Denizcilik Teşkilâtına üye olabilirler.
Madde — 7.
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi olmadığı halde, 19 Şubat 1948 tarihinde Cenevre'de akdoulnan Birleşmiş, Milletler Denizcilik Konferansına mümessil göndermeye davet edilen Devletler*
57 nci madde hükümleri dairesinde bu Sözleşmeye iltihak etmek suretiyle Devletlerarası Istişari
Denizcilik Teşkilâtına üye olabilirler.
Madde — S.
6 nûi ve t nci maddelere göre üye olmak vasfını haiz buhınmıyan her devlet, Devletlerarası
Istişari Denizcilik Teşkilâtının Genel Sekreteri vasıtasiyle bu Teşkilâta üye olmak talebinde bu
lunabilir; bu talep, ancak Konseyin tavsiyesi üzerine Devletlerarası Istişari Denizcilik Teşkilâtının
iltihakçı üyeleri dışındaki esas üyelerinin üçte iki çoğunluğu tarafından tasvibedilmek şartiyle,
ilgili Devlet, 57 nci madde hükümleri dairesinde Devletlerarası Istişari Denizcilik Teşkilâtına üye
saydır.
Madde — 9.
Sözleşmenin tatbik edilebileceği mülâhaza edilmiş bulunan bütün ülke veya ülkeler grupu, an
cak bunların beynelmilel münasebetlerinin bir üye devlet veya Birleşmiş Milletler tarafından 58
nci madde gereğince teyidedilmesi ve mesul üye devlet veya icabına göre Birleşmiş Milletler ta
rafından Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterliğine yazılı bir işar yapılması halinde, Dev
letlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtına şerik üye olabilir.
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Madde — 10.
Bir şerik üye, Sözleşme gereğince her üye dovlete tanınan, hak ve mükellefiyetlere sahiptir.
Bununla beraber ne Asamble seçimine ve ne de Konseye veya Denizişleri Emniyeti Komitesine iş
tirak edemez. Bu şarta muallâk olmak üzere, bu Sözleşmedeki «üye» kelimesi, metinde aksine
bir hüküm bulunmıyan hallerde, şerik üye mânasına gelir.
Madde — 11.
Hiçbir Devlet veya Ülke, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesinin kararı hilâfına Devletlerarası
îstişari Denizcilik Teşkilâtına üye olamıyaeağı gibi, bu teşkilâtta da kalamaz.
IV nçü Bölüm
Te§Mlât
Madde — 12.
Teşkilât, bir Asamble, bir Konsey, bir Denizişleri Emniyeti Komitesi ile, bir Genel Kâtiplik ve
ihdasına lüzum görülecek yardımcı uzuvlardan terekkübeder,
V nci Bölüm
AsamhU
Madde — 13.
Asamble bütün üyelerden teşekkül eder.
Madde — 14,
Asamble âdi oturum için, iki senede bir toplanır. Üye devletlerin üçte birinin Genel Sekreter
liğe vâki olacak müracaat!eri üzerine, altmış gün evvelinden yapılacak ihbarı mütaakıp, veyahut,
her hangi bir zamanda Konsey tarafından*görülecek lüzum üzerine, yine altmış, gün evvelinden ih
bar edilmek şartiyle, olağanüstü bir oturum yapılabilir.
Madde — 15.
Asamble toplantılarında, nisabı doldurmak için, şerik üyelerden gayrı olan üyelerin ekseriye
tinin bulunması ieabeder.
Madde — 16.
Asamblenin ödevleri şunlardır :
(a) Her âdi oturumda, şerik üyelerden gayrı üyeler arasından, mütaakıp âdi oturuma kadar
ödevli kalmak üzere, bir başkan ve iki asbaşkan seçmek;
(b) Sözleşmeye aykırı hükümler bulunmamak şartiyle, içtüzüğü hazırlamak;
(c) Lüzumlu gördüğü takdirde, muvakkat, veya, Konseyin tavsiyesi üzerine, daimî yardımcı
organlar tesis etmek:
(d) 17 nci madde gereğince, Konseyde ve 28 nci madde gereğince Denizişleri Emniyeti
Komitesinde bulunacak üyeleri seçmek;
(e) Konsey raporlarını kabul ve tetkik etmek ve kendi tarafından niyet edilen bütün mes
eleler hakkında mütalâa bildirmek,
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(f) IX neu bölüm gereğince, teşkilâtın bütçesini kabul ve tasdik etmek ve malî güdümünü
tâyin etmek;
(g) Teşkilâtın masraflarını tetkik ve hesaplarını kabul ve tasdik etmek;
(h) 3 ncü maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı meseleleri iııceliyerek işin şekline uygun
tavsiye veya münasip tekliflerde bulunmak veya Konsey tarafından Asambleye havale edilip de
Asamblece kabulüne imkân görülemiyen tavsiye ve teklifleri, mucip sebepleri ile birlikte Kon
seye iade etmek ve busuretle Devletlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtına tahmil edilmiş bu
lunan görevleri ifa etmek;
(i) Denizişleri Emniyeti Komitesinin, Konsey vasıtasiyle kendisine havale edeceği, deniz em
niyeti ile ilgili kaidelerin veyahut bu kaidelerde yapılacak tadil ve tashihatın kabulünü, üye
devletlere teklif etmek;
(j) Teşkilâtın yetkisi dâhilinde olan bütün işleri, tetkik edilmek veya karara bağlanmak
üzere, Konseye iade etmek, ancak, bu maddenin (i) bendinde belirtilen teklif salâhiyeti hiçbir
veçhile Konseye devredilemez.
VI ncı Bölüm
Konsey
Madde — 17.
Konsey aşağıdaki şekilde taksim olunan 16 üyeden teşekkül eder. Bu üyelerin :
(a) 6 tanesi, milletlerarası deniz seyrüsefer sarvislerinin temininde en' çok ilgisi bulunan mem
leketlerin hükümetlerinden olacak;
(b) 6 tanesi, milletlerarası deniz ticaretiyle en çok ilgili olan diğer memleketlerin hükümetle
rinden bulunacak;
(c) 2 tanesi, milletlerarası deniz seyrüsefer servislerini temin etmek hususunda oldukça önemli
ilgisi bulunan hükümetler arasından Asamblece intihabedileeek;
(d) Ve 2 tanesi, milletlerarası deniz ticaretinde oldukça önemli ilgisi bulunan diğer hükümetler
arasından Asamblece seçilecektir.
Bu maddede belirtilen prensiplerin tatbikatında, ilk Konsey, bu Sözleşmenin (1) sayılı bendinde
gösterildiği veçhile teşekkül edecektir.
Madde — 18.
Bu Sözleşmenin bir numaralı ekinde belirtilen hal müstesna olmak üzere, Konsey 17 nei mad
denin (a) bendinin tatbikatı neticesi olarak, milletlerarası deniz seyrüsefer servislerinin temininde
en çok ilgisi bulunan üye devletleri tâyin eder; Asamble aynı şekilde 17 nci madde (e) bendinin tat
bikatı neticesi olarak, bu gibi deniz seyrüsefer servislerinin temini hususunda oldukça önemli ilgisi
bulunan üye devletleri tâyin eder. Bu tâyinler, 17 nci maddenin (a) ve (c) bentleri gereğince
Konseyde temsil edilen üyelerin verecekleri reylerin ekseriyeti ile yapılır. Bundan sonra Konsey,
17 nci maddenin (b) bendinin tatbikatı neticesi olarak, milletlerarası deniz ticaretiyle en çok ilgili
bulunan üye devletleri tâyin eder. Her Konsey, Asamblenin her alelade. oturumundan mâkul bir
müddet evvel, bu tâyinleri intaceder.
Madde — 19.
17 nci madde gereğince Konseyi teşkil eden üyeler, Asamblenin bu Konseyi takibeden âdi oturu
mu sonuna kadar görevlerinde kalırlar. Görevinden ayrılan üyeler, yeniden seçilebilirler.
Madde — 20.
(a) Konsey kendi başkanını seçer ve bu Sözleşme hükümlerine aykırı olmamak şartiyle çalışma
usullerini tesbit eder.
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Konseyin 12 üyesi bir nisap teşkil eder.
Konsey, bir ay evvel yapılan ihbarı mütaakıp, başkanının daveti • vey
talebi üzerine, kendi görevinin muvaffakiyetle başarılmasının icabettir*
toplantılar Konseyin tensibedeeeği her hangi bir yerde yapılır
Madde — 21

Konsey, Devletlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtının kendi üyelerinden tj
kenuyu müzakere ettiği zaman, alınacak kararlarda oy hakkı bulunmamak üze
zakerelere iştirake davet eder
Madde — 22.
(a) Konsey, Denizışlerı Emniyeti Komitesinin tavsiye ve raporlarını alıı
rüş ve tavsiyeleri ile birlikte Asambleye ve Asamblenin toplantı halinde buluı
bilgi edinilmek üzere üye devletlere gönderir.
(b) 29 ncu maddedeki konularla ilgili olmak üzere meydana gelecek ra
Emniyet Komitesi tarafından incelenmedikçe, Konsey tarafından tetkik olunamı
Madde — 28
Konsey, Asamblenin tasvibiyie, Genel Sekreteri tâyin eder. Konsey lüzumlı
hususunda gerekli bütün tedbirleri alır ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafı
hükümlerle Birleşmiş Milletlerin ihtisas teşekkülleri tarafından konulan nizaı
duğu kadar ilham alarak, personelin ve Genel Sekreterin çalışma şeraitini tesbi'
Madde ~ 24
Her alelade oturumda, Konsey, Asambleye bir evvelki oturumundan beri 1
yapılan çalışmalar hakkında rapor verir.
Madde — 25,
Konsey, teşkilâtın hesaplan ve gider hakkındaki tahminlerini, kendi görüş
likte Asambleye bildirir
Madde — "M
Konsey, XII. bölüm hükümleri dairesinde, diğer kurullarla kendi arasınd
tanzim bakımından gereken anlaşmaları yapmaya veya tedbirleri almaya yetki
tedbirler Asamblenin tasvibine arz edilir.
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2E

WH aoi Bölüm
Dentzişleri Emniyeti Komitesi
Madde — 28,
(a) Denizişleri Emniyeti Komitesi, denizişleri emniyeti mevzularında önen
üye devletler arasından Asamble tarafından seçilen 14 üyeden teşekkül eder. Bu
asgari sekizi, ticaret filosu en önemli olanlardan seçilir; diğer üyelerin seçiminde
tebaalarının mühim bir kısmı, gemi mürettebatı olarak çalışmak veya çok miktard
verte yolcu nakliyatı ile ilgili bulunmak itibariyle, deniz işleri emniyeti mevzulara
faati bulunan üye memleket hükümetlerinin, diğer taraftan da başlıca coğrafi mı
delet dâhilinde temsil edilmeleri sağlanır,
(b) Denizişleri Emniyeti Komitesi üyeleri, 4 senelik bir müddet için seçilir]
çilme hakları vardır.
Madde - 29.
(a) Denizişleri Emniyeti Komitesi deniz seyrüseferine yapılacak yardımlar,
ve donanımı, mürettebatın emniyeti ile ilgili meseleler, denizde çatışmayı önlem
zamat, tehlikeli yüklerin tahmil ve tahliye işleri, denizişleri emniyetinin düzene
rografik bilgilerle ilgili haberleşme, gemi jurnali ve seyrüseferle ilgili vesaik, de
kikatı, denizde can ve mal kurtarılması gibi teşkilâtın yetkisi dâhilinde olan de:
. ile doğrudan doğruya münasebeti! bütün diğer meseleleri tetkik eder.
(b) Denizişleri Emniyeti Komitesi, kendisine Sözleşme veya Asamble tarafmd
veya bu madde çerçevesi dâhilinde, devletlerarası diğer anlaşma vesikaları ile te'
huz bulunan ödevleri hüsnüsuretle ifa için gerekli bütün tedbirleri alır.
(e) Denizişleri Emniyeti Komitesi, XII. bölüm hükümlerini göz önünde bı
tiyle, nakliye ve ulaştırma ile iştigal eden ve bu münasebetle kurtarma ve enmi
deniz seyrüseferi, havacılık, telekomünikasyon ve meteoroloji sahalarındaki faa
nasyonunu kolaylaştırmak ve denizdeki emniyeti kuvvetlendirmek suretiyle gaye
susunda teşkilâta yardım etmeye muktedir olan devletlerarası diğer teşekkülleri*
ler tesis VP idame ettirmekle mükelleftir
Madde — 80,
Deıüzişleri Emniyeti Komitesi, Konseyin tavassutu ile;
(a) Üyeler tarafından yapılan, emniyet ile ilgili nizamname tekliflerini vey
nizamnamelerde yapılması talebolunan tadilleri, kendi tefsir veya tavsiyeleri
oturumları sırasında, Asambleye sunar.
(b) Asamblenin son âdi oturumundan beri geçen zaman zarfında yaptığı
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doğruya ilgilendiren bir meseleyi müzakere ettiği zaman bu üyeyi, rey hakkı <
relere iştirake davet eder.
VIII nci Bölüm
Sekreterlik
Madde — 33.
Sekreterlik, Genel Sekreter, Denizişleri Emniyeti Komitesi Sekreteri ve I
Denizcilik Teşkilâtına lüzumlu personelden müteşekkildir. Genel Sekreter, T
uzvu olup, 23 ncü madde hükümleri dairesinde, yukarda zikredilen personeli
Madde — 34.
Genel Sekreterlik, Devletlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtına ait vazife
dan lüzumlu olan bütün evrak ve arşiv muamelâtını muntazam bir şekilde idî
le, Konsey, Denizişleri Emniyeti Komitesi ve Teşkilât tarafından ihdas edileb
cı teşekküllerin çalışmalarına faydalı olabilecek notları, vesaiki, gündemleri
lûmatı hazırlamak, toplamak ve tevzi etmekle mükelleftir.
Madde — 35.
Genel Sekreter, senelik hesapları olduğu kadar, her yılın gelir - gider U
gösteren ild senelik bir bütçeyi tanzim ile Konseye sunar.
Madde — 36.
Genel Sekreter Devletlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtının ıaaııyetınaeı
berdar etmekle mükelleftir. Her üye Devlet Genel Sekreterle irtibatı sağlıyac;
mümessil tâyin edebilir.
Madde — 37.
Genel Sekreter ve diğer personel vazifelerinin ifasında, Devletlerarası Îs1
kilâtı dışındaki her hangi bir devlet veya makamdan talimat istiyemez ve ala
nelmilel memurluk durumlariyle kabili telif olmıyan her hareketten içtinabetm
nızca Devletlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtına karşı sorumludurlar. Teşkili
Sekreter ve diğer personelin münhasıran beynelmilellik vasıflarına hürmet etm
felerinin ifasında her hangi bir şekilde tesir icrasından sakınmaya mecburdur]
Madde — 38.
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Konsey, Genel Sekreter tarafından tanzim edilen hesaplarla, bütçe tasarısını t
müşahede ve tavsiyeleri ile birlikte Asambleye sunar.
Madde — 41.
(a) Asamble, Devletlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtı ile Birleşmiş Milletleı
yapılabilecek bütün anlaşmaları göz önünde bulundurmak şartiyle, bütçe tasarısı:
eder.
(b) Asamble, Konseyin bu konudaki tekliflerini hesaba katmak suretiyle,
nı, kendi tâyin etmiş olduğu bir bareme göre bütün üyeler arasında taksim edı
Madde — 4a
Vâdeleri hulul ettiği tarihten itibaren bir senelik bir müddet zarfında Devlet
nizcilik Teşkilâtına karşı olan malî vecibelerini yerine getirmiyen her hangi bir ü;
ble, ne Konseyde ve ne de Denizişleri Emniyeti Komitesinde oy verme hakkına
nunla beraber Asamble arzu ettiği takdirde bu hükümler hilâfına hareket edebil

X ucu Bölüm
Oy verme
Madde — 43.
Asamble, Konsey ve Denizişleri Emniyeti Komitesinde, oylar aşağıdaki hü
verilir :
(a) Her üye devlet bir oya sahiptir;
(b) Asamble, Konsey veya Denizişleri Emniyeti Komitesine vazife ve salâl
beynelmilel bir sözleşme veya anlaşmada, aksine bir hüküm bulunmaması hali
şekküllerin kararları, hazır bulunan oy sahibi üyelerin çoğunluğu, ve üçte iki b
rau halinde ise, hazır üyelerin üçte iki çoğunluğu ile kabul olunur.
(c) Bu Sözleşme tatbikinde, «hazır bulunan ve oy veren üyeler» tâbiri «haj
pet veya menfi bir oy veren üyeler» demektir. Müstenkif üyeler, oy vermemiş s

XI nci Bölüm
Devletlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtının merkezi
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XII aci Bölüm
Birleşmiş Milletleri® v® diğer teşekküllerle münasebetler
Madde — 45,
Devletlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler Anayasasının 5
reğinee, denizcilik sahasında ihtisas sahibi bir teşekkül olarak Birleşmiş Milletle]
İanacaktır, Bu münasebetler, Birleşmiş Milletlerin Anayasasının 63 neü maddesi §
menin 36 neı maddesi hükümleri dairesinde Birleşmiş Milletler Teşkilâtiyle ekd
ma ile tesis olunacaktır
Madde — 4b
Devletlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtı ile, Birleşmiş Milletlerin diğer bir
lendiren müşterek menfaat meseleleri zuhur ettiği takdirde, Devletlerarası tstişar
lâtı bu müessese ile teşriki mesai e<îecek ve bu meselelerin müştereken tetkiki için
alacaktır.
Madde — 47.
Devletlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtı, salâhiyeti dahilindeki bütün meaelelc
letlerin ihtisas teşekküllerinden olmadığı halde, kendi takibettiği gayelere uygur
yetleri bulunan diğer devletlerarası teşekküllerle iş birliği vapmaya yetkilidir.
Madde — 48,
Devletlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtı, devlet teşekkülü oimıyan sair beyne
müzakerede bulunmak ve iş birliği yapmak üzere, her türlü faydalı anlaşmalar ya
Madde — 49.
Devletlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtı, oyların üçte iki çoğunluğa
rafından tasvibedilmesi şartiyle, devletlerarası olsun veya olmasın, diğer
teşekküllerden bunların yetkili makamlarınca mütekabiliyet esasına göre
nelmilel anlaşma \e uzlaşmalar gereğince kendisine devir ve havale edil
yetki, hak ve vecibeleri almaya yetkilidir. Devletler Arası îstişari Denizcilik '
manda, kendi yetkisi dâhilinde olup, beynelmilel bir vesika gereğince her î
te tevdi edilmiş bulunan, bütün idari işleri demlide edebilir
XIII ncü Bölüm
Hukvto yetkiler? imtiyazlar ve muafiyetle*
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Madde — 5j
Her üye? teşkilâtla ilgili Genel Sözleşmeye iltihak
I I sayılı eki hükümlerini uygulamayı taahhüdeder

etmediği

müddetçe

IV nett Bölüm
Tadilât
Madd© •— 82
Sözleşmede yapılacak tadilât projesi metinleri, Asamblenin tetkikine arz edil
evvel, genel sekreter tarafından üye devletlere bildirilir. Konseyde temsil olu
rin ekseriyeti dâhil olmak üzere, oyların üçte iki çoğunluğu ile, tadilât Asan
bul olunur. Şerik üyeler dâhil bulunmamak şartiyle, Teşkilât üyelerinin üçi
tasdik olunan her tadilât, daha evvel bunu kabul etmediğine dair bir takrir
ricolmak üzere, tasdik tarihinden 12 ay sonra, bütün üyeler için meriyete gi
tadilâtın kabulü Birasında ? bu tadilâtı, yürürlüğe girme tarihinden itibaren s
fında, kabul etmiyeceğini bir takrir ile bildirmiş bulunan her hangi bir üyenin,
mmda, Sözleşme ile ilgisi kesileceğine dair, üçte iki çoğunluk ilf bir karar ala
Madde - 33
52 ııei maddede belirtilen şaıtlar dâhilinde kabul edilnıi§ olan heı tadilât
ler Genel Sekreterine tevdi ve bu Makam tarafından da bütün üyelere, geeikt
olunur.
Madde - 54
52 nci maddede belirtilen, kabul veya ademi kabul takrirleri, Birleşmiş M
reterliği tarafından hıfzedilmek üzere, bu Makama yazılı olarak gönderilir
sözü edilen vesikanın alındığını, tadilâtın yürürlüğe giriş tarihi ile birlikte

XV nci Bölüm

Madde — 55,
Bu Sözleşmenin tefsir \eya tatbikinde çıkacak her ihtilâf veya mesele ihtil
tabakatı şartiyle, başka şekillerde hal ve tes\iye edilmek üzere Asambleye sur
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XVI ncı Bölüm
Çeşitli

hükümler

Madde — 57,
İmza ve kabul
Bu Sözleşme, III neü bölüm hükümleri gereğince, kabul ve im2aya açık b
letler bu Sözleşmeye aşağıdaki şekilde iltihak edebileceklerdir :
1. Kabul takdirinde, kayıtsız şartsız yapılacak imza ile;
2. îhtirazi kayıtla kabulü takibeden imza ile;
3. Kabul ile.
Kabul, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine, verilecek resmî bir vesika I
Madde — 58.
Ülkeler
(a) Üye devletler, Sözleşmeye iştiraklerinin, beynelmilel münasebetlerini saj
den birine veya bir grupa veya hepsine birden şâmil olacağını, her an beyan <
(b) Bu Sözleşme, beynelmilel münasebetleri üye devletlerce sağlanan ülkele
denin (a) bendi hükümleri dairesinde, bunlar namına bir beyanda bulunulun
tatbik olunur.
(c) Bu maddenin (a) bendi gereğince yapılacak beyanlar, Birleşmiş Milletler
ğine tevdi olunur ve bunun birer kopyası mezkûr makam tarafından Birleşmiş M
Konferansına davet edilen devletlerle, üye olacak diğer bütün devletlere ulaştırıln
(d) Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, her hangi bir vesayet anlaşması gereğince, bâ2
ile mükellef bulunduğu takdirde, himayesi altında bulunan bu ülkelerden biri vey
hepsi namına 57 nci madde hükümleri gereğince Sözleşmeyi kabul edebilir.
Madde — 59.
Ayrılış
(a) Üye devletler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine yapacakları yazılı
akıp, Teşkilâttan ayrılabilirler. Bu makam da keyfiyeti derhal Devletlerarası tstiş;
kilâtı Genel Sekreteri ile diğer üye devletlere bildirir. Ayrılış ihbarı, Sözleşmeni]
ği tarihten itibaren 12 aylık bir müddetin hitamından sonra, her zaman yapılabil]
ihbarın, Teşkilât Genel Sekreterliğine muvasalatından 12 ay sonra hüküm ifade edı
(b) 58 nci maddede zikredilen ülke ve ülke gruplarında bu Sözleşmenin son;
dış münasebetlerini sağlamakla mükellef üye tarafından veya idaresi Birleşmiş M
bir vesayet ülkesi ise, Birleşmiş Milletlerce yapılacak yazılı bir işar üzerine her an
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letin, 57 nci madde hükümleri gereğince, bu Sözleşmeyi kabul etmesi tarihinden i
ğe girer.
Madde — 61.
Her devletin Sözleşmeye iltihak tarihi ile Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi,
ler Genel Sekreterliği tarafından Birleşmiş Milletler Denizcilik Konferansına dav<
devletlerle, üye olacak bütün diğer devletlere, bildirilir.
Madde — 62.
İngilizce, fransızca ve ispanyolca metinleri aynı derecede muteber olan bu Sözl
leşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi olunacak ve bu makam Sözleşmenin t
neklerini, Birleşmiş Milletler Konferansına davet edilen devletlerle, üye olacak bü
lerin her birine gönderecektir,
,
Madde — 63.
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, bu Sözleşmeyi, yürürlüğe girdiği tarihten itibare
yetkilidir.
Cenevre'de 6 Mart 1948 tarihinde tanzim olunmuştur.
Hükümetleri tarafından, usulüne tevfikan yetkilendirilmiş bulunan aşağıda in
mümessiller, bu Sözleşmeyi imza etmişlerdir
Afganistan
Fransa
*
Nikaragua
İtalya
Arnavutluk
Yunanistan
Norveç
Lübnan
Arjantin
Guatemala
Pakistan
Liberya
Avustralya
Haiti
Panama
Lüksem
Avusturya
Honduras
Paraguay*
Meksikî
Belçika
Macaristan
Filipin
Sovyet
Bolivya
Kanada
Portekiz
huriyet]
Brezilya
Şili
Suudi Arabistan
Büyük
Bulgaristan
Çin
İsveç
Birleşik
Bielorusya Sovyet
Kolombiya
Ürdün
Urugua;
Beyaz Rusya Sovyet
Kostarika
Ukrayna Sovyet SosVenezü(
Sosyalist Cumhuriyeti Küba
yalist Cumhuriyetleri
Yugosla
Ekvator
Çekoslovakya
İzlanda
Polonya
Mısır
Danimarka
Hindistan
Eomanj
Eîsalvador
Dominik Cumhuriyeti
İran
Siyam
Habeşistan
Holânda
Irak
İsviçre
Finlandiya
. Yenizelânda
İrlanda
Türkiye
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(b)

17 nci maddenin (b) fıkrasında belirtilen altı üye şunlardır
Arjantin
^_
Kanada
Avusturalya
Fransa
Belçika
Hindistan
(c) Bu zeylin (a) fıkrasında gösterilen altı iiye tarafından teklif edilecek
maddenin (e) fıkrası gereğince Asamble tarafından seçilen iki üye :
(d) Beynelmilel deniz ticaretinde oldukça önemli menfaati bulunan üyeler
maddenin (d) fıkrası gereğince Asamble tarafından seçilen iki üye.

EK

II

(51 nei maddede zikredilen»
Hukuki yetki, imtiyaz ve muafiyetle*
Üye Devletler, Devletlerarası Istişari Denizcilik Teşkilâtını ilgilendiren iiıt
nin muafiyet ve imtiyazlarına mütedair Genel Sözleşmeye iltihak etmedikleri mi
olan münasebetlerinde, hukuki yetki imtiyaz w muafiyetlerle ilgili aşağıdaki
ederler
Kısım i
Devletlerarası Istişari Denizcilik Teşkilâtı, üyelerinin heı birinin nıemlekeji]
tahakkuku ve vazifelerinin görülmesi hususunda lüzumlu hukuki yetkiyi haizdir
Kısım 2
a) Devletlerarası Istı§arı Denizcilik Teşkilâtı, üyelerinin her birinin memleke
tahakkuku ve vazifelerinin görülmesi hususunda lüzumlu imtiyaz ve muafiyetler
b) Yardımcı ve müşavirler de dâhil olmak üzere, üyelerin mümessilleri ile
ve müstahdemleri, Teşkilât içerisinde deruhdc ettikleri görevleri tam bir istik
bilmek için gerekli imtiyaz ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanırlar.
Kısım : 3
Bu ekin 1 ve 2 numaralı kısımları hükümlerinin tatbiki için» üyeler, imkân :
teşekküllerinin imtiyaz ve muafiyetleri hakkındaki Ö-enel Sözleşmenin tip şart
dır.

