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KANUNN 
İstişari Denizcilik Teşkilâtının Kurulması hakkındaki Dev
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Madde 1 — İstişari Denizcilik Teşkilâtının Kurulması hakkındaki 
6 Mart 1918 t a r i h i n e Cenevre'de aktedilen Devletlerarası Sözleşmeye, 
«Kabotaj ve inhisara mütaallik kanunlarımız ahkâmına herhangi bir te
s i r i olmamak şartiyle» 

şeklindeki «ihtiraa kayıtla» katılmamız kabul edilmiş ve bu Sözleş
me ile ilişik ekleri tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me

murdur. 
17/7/1956 

Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtının Kurulmasına 
mütedair Sözleşme 

Bu Sözleşmeye iştirak eden devletler, Devletlerarası İstişari Deniz
cilik Teşkilâtını kurmaya karar vermişlerdir. 

I inci Bölüm 
Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtının gayeleri 

Madde — 1. 
Teşkilâtın gayeleri şunlardır : 
ı(a) Beynelmilel deniz ticareti ile i l g i l i hükümetlerde, her nevi tek

nik konularla i l g i l i olmak üzere uygulanan nizamlar ile örf ve âdetlerde 
bir işbirliği sistemi kurmak ve deniz işletmeciliğinin verimli olmasını 
ve denizlerde seyrüsefer emniyetini sağlamak üzere en müessir kaidele
rin kabulünü teşvik etmek; 

(b) Hükümetler tarafından beynelmilel deniz ticareti sahasında 
yeri olmıyan tefrik ve tahdit 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 mülâ-
hazasiyle yaptığı yardım ve teşvikler, diğer sancakları taşıyan gemilerin 
beynelmilel deniz ticaretine iştirak etmek hürriyetini tahdit maksadı
na matuf olmamak şartiyle, tefrik edici bir tedbir sayılmaz. 

Devletlerarası İstişari Denizcil ik Teşkilâtı, milletlerarası deniz nak
liyatı mûtat t icari usullerle hall ini mümkün gördüğü meseleler hakkın
da, bu mûtat usullerin tatbikını tavsiye eder. Devletlerarası İstişari De
nizcil ik Teşkilâtı, denizcilik teşebbüslerinin tahditkâr maksatlarla yap
tıkları uygunsuz tatbikatla i lg i l i meselelerin deniz nakliyatı sahalarında
k i mûtat t icari usullerle halledilmesinin mümkün olamıyacağına kanaat 
getirmesi veya yaptığı tecrübeler neticesinde mezkûr meselelerin bu me. 
totlarla halledilemediğini bittecrübe müşahede etmesi halinde, bu mesele-
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Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtının görevleri 
II nci Bölüm 

(c) Her türlü denizcilik teşebbüslerinin tahditkâr maksatlarla 
yaptıkları uygunsuz tatbikatla i l g i l i meseleleri, bu Sözleşmenin II nci 
bölüm hükümleri dairesinde incelemek; 

(d) Birleşmiş Milletler Teşkilâtının yetkili uzuv ve müesseseleri 
tarafından ele alınabilecek denizcilikle i l g i l i her meseleyi tetkik etmek; 

(e) Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtının tetkik etmekte 
olduğu meseleler hakkındaki malûmatın hükümetler arasında teatisini 
sağlamak. 

Madde — 4. 

(c) Üye devletler arasında bir istişare sistemi tesis etmek ve hükü-
metlerarası haber mübadelesini sağlamak. 

(b) Sözleşme, anlaşma ve bunlara benzer diğer vesika projelerini 
hazırlamak, bunları devletlere ve devletlerarası teşekküllere tavsiye et. 
mekekkk ve kendisi tarafından lüzumlu görülecek konfranslara daveti sağ
lamak; 

1 inci bölümde açıklanan gayelerin sağlanabilmesi için, Devlet
lerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtına aşağıdaki görevler tevdi edilmiştir: 

(a) Birleşmiş Mil let ler in yetki l i her müessese, uzuv ve üyesi veya 
devletlerarası diğer bütün teşekküller tarafından kendisine havale edi
lecek olan 1 inci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı meseleleri, 
4 üncü madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle tetkik etmek ve aynı 
zamanda 1 inci maddenin (d) bendi gereğince kendisine havale edilecek 
meseleleri inceliyerek bunlar hakkında tavsiyelerde bulunmak; 

Madde — 3. 

Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtı, kendisine danışılan me
seleler hakkında tetkikat yapmak ve f i k r i n i beyan etmekle görevlidir. 

Madde — 2. 
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lerı, evvelemirde i l g i l i üye devletler arasında doğrudan doğruya müza
kere edilmesi şartiyle, ve bunlardan bi r i tarafından vâki talep üzerine 
tetkik eder. 

III üncü Bölüm 
Üyeler 

Madde — 5. 
III üncü bölümde zikredilen şartlar dâhilinde her devlet Devletler

arası îstişari Denizcilik Teşkilâtına üye olabilir. 

Madde — 6. 
Birleşmiş Milletlere dâhil bulunan devletler, 57 nci madde hüküm

leri dairesinde bu Sözleşmeye iltihak etmek suretiyle Devletlerarası İs-
tişari Denizcilik Teşkilatına üye olabilirler. 

Madde — 7. 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi olmadığı halde, 19 Şubat 1948 

tarihinde Cenevre'de aktolunan Birleşmiş Milletler Denizcilik Konferansı-
na mümessil göndermeye davet edilen devletler, 57 nci madde hükümleri 
dairesinde bu Sözleşmeye iltihak etmek suretiyle Devletlerarası İstişari 
Denizcilik Teşkilâtına üye olabilirler. 

Madde — 8. 
6 nci ve 7 nci maddelere göre üye olmak vasfını haiz bulunmıyan 

her devlet, Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtının Genel Sekreteri 
vasıtasiyle bu Teşkilâta üye olmak talebinde bulunabilir; bu talep, ancak 
Konseyin tavsiyesi üzerine Devletlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtının 
iltihakçı üyeleri dışındaki esas üyelerinin üçte i k i çoğunluğu tarafından 
tasvip edilmek şartiyle, i l g i l i devlet, 57 nci madde hükümleri dairesinde 
Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtına üye sayılır. 

Madde — 9. 
Sözleşmenin tatbik edilebileceği mülâhaza edilmiş bulunan bütün ül

ke veya ülkeler grupu, ancak bunların beynelmilel münasebetlerinin bir 
üye devlet veya Birleşmiş Milletler tarafından 58 inci madde gereğince 
teyit edilmesi ve mesul üye devlet veya icabına göre Birleşmiş Milletler 
tarafından Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterliğine yazılı bir 
işar yapılması halinde, Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtına şerik 
üye olabilir. 

Madde — 10. 
Bi r şerik üye, Sözleşme gereğince her üye devlete tanınan, hak ve 

mükellefiyetlere sahiptir. Bununla beraber ne Asamble seçimine ve ne 
de Konseye veya Denizişleri Emniyeti Komitesine iştirak 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 ka

rarı hilâfına Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtına üye olamıya-
cağı gibi, bu teşkilâtta da kalamaz. 

IV üncü Bölüm 
Teşkilât 

Madde — 12. 
Teşkilât, bir Asamble, bir Konsey, bir Denizişleri Emniyeti Komi

tesi ile, bir Genel Kâtiplik ve ihdasına lüzum görülecek yardımcı uzuvlar
dan terekküp eder. 

V inci Bölüm 
Asamble 

Madde — 13. 
Asamble bütün üyelerden teşekkül eder. 

Madde — 14. 
Asamble âdi oturum için, i k i senede bir toplanır. Üye devletlerin 

üçte birinin Genel Sekreterliğe vâki olacak müracaatları üzerine, altmış 

gün evvelinden yapılacak ihbarı mütaakip, veyahut herhangi bir zaman
da Konsey tarafından görülecek lüzum üzerine, yine altmış gün evvelin
den ihbar edilmek şartiyle, olağanüstü bir oturum yapılabilir. 

Madde — 15. 
Asamble toplantılarında, nisabı doldurmak için, şerik üyelerden gay

rı olan üyelerin ekseriyetinin bulunması icabeder. 

Madde — 16. 
Asamblenin ödevleri şunlardır : 
:(a) Her âdi oturumda, şerik üyelerden gayrı üyeler arasından, mü-

taakıp âdi oturuma kadar ödevli kalmak üzere, bir başkan ve i k i asbaş-
kan seçmek; 

(b) Sözleşmeye aykırı hükümler bulunmamak şartiyle, içtüzüğü 
hazırlamak; 

(c) Lüzumlu gördüğü takdirde, muvakkat, veya, Konseyin tavsi
yesi üzerine, daimi yardımcı organlar tesis etmek; 

(d) 17 nci madde gereğince, Konseyde ve 28 inci madde gereğince 
Denizişleri Emniyeti Komitesinde bulunacak üyeleri seçmek; 

(e) Konsey raporlarını kabul ve tetkik etmek ve kendi tarafından 
rüyet edilen bütün meseleler hakkında mütalâa bildirmek; 

(f) I X uncu bölüm gereğince, Teşkilâtın bütçesini kabul ve tasdik 
etmek ve malî güdümünü tâyin etmek; 

:(g) Teşkilâtın masraflarını tetkik ve hesaplarını kabul ve tasdik 
etmek; 

i(h) 3 üncü maddenin :(a) ve (b) bentlerinde yazılı meseleleri in-
celiyerek 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 bu suretle Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâ. 
tına tahmil edilmiş bulunan görevleri i f a etmek; 

i(i) Denizişleri Emniyeti Komitesinin, Konsey vasıtasiyle kendisi
ne havale edeceği, deniz emniyeti ile i l g i l i kaidelerin veyahut bu kaide
lerde yapılacak tadil ve tashihatının kabulünü, üye devletlere teklif et
mek; 

(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 devredile
mez. 

VI nci Bölüm 
Konsey 

Madde — 17. 
Konsey aşağıdaki şekilde taksim olunan 16 üyeden teşekkül eder. 

Bu üyelerin : 
(a) 6 tanesi, milletlerarası deniz seyrüsefer servislerinin teminin

de en çok il g i s i bulunan memleketlerin hükümetlerinden olacak; 
(b) 6 tanesi, milletlerarası deniz ticaretiyle en çok i l g i l i olan diğer 

memleketlerin hükümetlerinden bulunacak; 
'(e) 2 tanesi, milletlerarası deniz seyrüsefer servislerini temin et

mek hususunda oldukça önemli ilgisi bulunan hükümetler arasından As
amblece intihap edilecek; 

(d) Ve 2 tanesi, milletlerarası deniz ticaretinde oldukça önemli i l 
gisi bulunan diğer hükümetler arasından Asamblece seçilecektir. 

Bu maddede belirtilen prensiplerin tatbikatında, İlk Konsey, bu Söz
leşmenin (1) sayılı bendinde gösterildiği veçhile teşekkül edecektir. 

Madde — 18. 
Bu Sözleşmenin bir numaralı ekinde belirtilen hal müstesna olmak 

üzere, Konsey 17 nci maddenin (a) bendinin tatbikatı neticesi olarak, 
milletlerarası deniz seyrüsefer servislerinin temininde en çok ilgisi bu
lunan üye devletleri tâyin eder; Asamble aynı şekilde 17 nci madde (c) 
bendinin tatbikatı neticesi olarak, bu gibi deniz seyrüsefer servislerinin 
temini hususunda oldukça önemli ilgis i bulunan üye devletleri tâyin eder, 
Bu tâyinler, 17 nci maddenin,(a) ve (c) bentleri gereğince Konseyde tem
sil edilen üyelerin verecekleri reylerin ekseriyeti ile yapılır. Bundan son
ra Konsey, 17 nci maddenin (b) bendinin tatbikatı neticesi olarak, mil
letlerarası deniz ticaretiyle en çok i l g i l i bulunan üye devletleri tâyin eder. 
Her Konsey, Asamblenin her alelade oturumundan mâkul bir müddet ev
vel, bu tâyinleri intaç eder. 
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Madde — 19. 
17 nci madde gereğince Konseyi teşkil eden üyeler, Asamblenin bu 

Konseyi takibeden âdi oturumu sonuna kadar görevlerinde kalırlar. Gö
revinden ayrılan üyeler, yeniden seçilebilirler. 

Madde — 20. 
(a) Konsey kendi başkanını seçer ve bu Sözleşme hükümlerine ay

kırı olmamak şartiyle çalışma usullerini tesbit eder. 
(b) Konseyin 12 üyesi bir nisap teşkil eder. 
(c) Konsey, bir ay evvel yapılan ihbarı mütaakıp, başkanının da

veti veya üyelerinden en az 4 ünün talebi üzerine, kendi görevinin mu
vaffakiyetle başarılmasının icabettirdiği kadar sık toplanır. Bu toplan
tılar Konseyin tensibedeceği her hangi bir yerde yapılır. 

Madde — 21. 
Konsey, Devletlerarası îstişari Denizcilik Teşkilâtının kendi üye

lerinden birini ilgilendiren bir konuyu müzakere ettiği zaman, alınacak 
kararlarda oy hakkı bulunmamak üzere, i l g i l i üyeyi, müzakerelere işti
rake davet eder. 

Madde — 22. 
(a) Konsey, Denizişlcri Emniyeti Komitesinin tavsiye ve raporlarını 

alır ve bunları, kendi görüş ve tavsiyeleri ile birlikte Asambleye ve 
Asamblenin toplantı halinde bulunmaması takdirinde, bilgi edinilmek 
üzere üye devletlere gönderir. 

(b) 29 ncu maddedeki konularla i l g i l i olmak üzere meydana ge
lecek meseleler, Denizişleri Emniyet Komitesi tarafından incelenmedik
çe, Konsey tarafından tetkik olunamaz. 

Madde — 23. 
Konsey, Asamblenin tasvibiyle, Genel Sekreteri tâyin eder. Konsey 

lüzumlu personeli toplamak hususunda gerekli bütün tedbirleri alır ve 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından ittihaz edilen hükümlerle Birleş
miş Milletlerin ihtisas teşekkülleri taralından konulan nizamlardan 
mümkün olduğu kadar ilham alarak, personelin ve Genel Sekreterin ça
lışma şeraitini tesbit eder. 

Madde — 24. 
Her alelade oturumda, Konsey, Asambleye bir evvelki oturumundan 

beri teşkilât tarafından yapılan çalışmalar hakkında rapor verir. 

Madde — 25. 
Konsey, teşkilâtın hesapları ve gider hakkındaki tahminlerini, ken

di görüş ve tasviyeleriyle birlikte Asambleye bildirir. 

Madde — 26. 
Konsey, XII. bölüm hükümleri dairesinde, diğer kurullarla kendi 

arasındaki münasebetleri tanzim bakımından gereken anlaşmaları yap
maya veya tedbirleri almaya yetkilidir. Bu anlaşma ve tedbirler Asamb
lenin tasvibine arz edilir. 

Madde — 27. 
Konsey, Asamblenin oturumları arasında kalan süre içinde, 16 ncı 

maddenin (i) bendindeki konularla i l g i l i olarak yapılması gerekli tav-
siyeler müstesna olmak üzere, teşkilâta tahmil olunan bütün vazifeleri 
ifa eder. 

VII nci Bölüm 
Denizişleri Emniyet Komitesi 

Madde — 28. 
(a) Denizişleri Emniyeti Komitesi, denizişleri emniyeti mevzula

rında önemli ilgisi bulunan üye devletler arasından Asamble tarafından 
seçilen 14 üyeden teşekkül eder. Bu memleketlerden asgari sekizi, tica
ret filosu en önemli olanlardın seçilir; diğer üyelerin seçiminde ise, bir 
taraftan tebaalarının mühim bir kısmı, gemi mürettebatı olarak çalış
mak veya çok miktarda kamara ve güverte yolcu nakliyatı ile i l g i l i bu
lunmak itibariyle, deniz işleri emniyeti mevzularında mühim menfaati 
bulunan üye memleket hükümetlerinin, diğer taraftan da. başlıca coğ
rafi mıntakaların muadelet dâhilinde temsil edilmeleri sağlanır. 

(b) Denizişleri Emniyeti Komitesi üyeleri 4 senelik bir müddet 
için seçilirler ve tekrar seçilme hakları vardır. 

Madde — 29. 
(a) Denizişleri Emniyeti Komitesi deniz seyrüseferine yapılacak 

yardımlar, gemilerin yapım ve donanımı, mürettebatın emniyeti ile i l g i l i 
meseleler, denizde çatışmayı önlemeye mütedair nizamat, tehlikeli yük
lerin tahmil ve tahliye işleri, denizişleri emniyetinin düzene konması, 
hidrografik bilgilerle i l g i l i haberleşme, gemi jurnali ve seyrüseferle i l g i l i 
vesaik, deniz kazaları tahkikatı, denizde can ve mal kurtarılması gibi teş
kilâtın yetkisi dâhilinde olan denizişleri emniyeti ile doğrudan doğruya 
münasebetli bütün diğer meseleleri tetkik eder. 

(b) Denizişleri Emniyeti Komitesi, kendisine Sözleşme veya Asamb
le tarafından tahmil olunan veya bu madde çerçevesi dâhilinde, devlet
lerarası diğer anlaşma vesikaları ile tevdi edilmesi melhuz bulunan ödev-
leri hüsnüsuretle i f a için gerekli bütün tedbirleri alır. 

(c) Denizişleri Emniyeti Komitesi, XII. bölüm hükümlerini göz 
önünde bulundurmak şartiyle, nakliye ve ulaştırma ile iştigal eden ve bu 
münasebetle kurtarma ve emniyet bakımından deniz seyrüseferi, ha
vacılık, telekomünikasyon ve meteoroloji sahalarındaki faaliyetlerin 
koordinasyonunu kolaylaştırmak ve denizdeki emniyeti kuvvetlendirmek 
suretiyle gayesine erişmesi hususunda teşkilâta yardım etmeye muktedir 
olan devletlerarası diğer teşekküllerle sıkı münasebetler tesis ve idame 
ettirmekle mükelleftir. 

Madde — 30 
Denizişleri Emniyeti Komitesi, Konseyin tavassutu ile; 
(a) Üyeler tarafından yapılan, emniyet ile i l g i l i nizamnam» teklif

lerini veya bu gibi mevcut nizamnamelerde yapılması talebolunan tadilleri,-
kendi tefsir veya tavsiyeleriyle birlikte, âdi oturumları sırasında, Asamb
leye sunar. 

(b) Asamblenin son âdi oturumundan beri geçen zaman zarfında 
yaptığı işler hakkında Asambleye rapor verir. 

Madde — 31. 
Denizişleri Emniyeti Komitesi, normal olarak senede bir defa ve ko

mitenin beş üyesi tarafından vâki olacak talep üzerine de, sair zaman
larda toplanır. Bu komite, her sene yaptığı oturumda, kendi idare heye
tini seçer ve içtüzüğünü hazırlar. Komitenin ekseriyeti bir nisap teşkil 
eder. 

Madde — 32. 
Denizişleri Emniyeti Koimtesi, Devletlerarası İstişari Denizcilik 

Teşkilâtının bir üyesini doğrudan doğruya ilgilendiren bir meseleyi mü
zakere ettiği zaman bu üyeyi, rey hakkı olmaksızın müzakerelere işti
rake davet eder. 

VIII nci Bölüm 
Sekreterlik 

Madde —• 33. 
Sekreterlik, Genel Sekreter, Denizişleri Emniyeti Komitesi Sekre

teri ve Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtına lüzumlu personelden 
müteşekkildir. Genel Sekreter, Teşkilâtın en yüksek uzvu olup, 23 ncü 
madde hükümleri dairesinde, yukarıda zikredilen personeli tâyin eder. 

Madde — 34. 
Genel Sekreterlik, Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtına ait 

vazifelerin ifası bakımından lüzumlu olan bütün evrak ve arşiv muame
lâtını muntazam bir şekilde idare etmek ve Asamble, Konsey, Denizişle
r i Emniyeti Komitesi ve Teşkilât tarafından ihdas edilebilecek diğer yar
dımcı teşekküllerin çalışmalarına faydalı olabilecek notları, vesaiki, 
gündemleri, zabıtname ve malûmatı hazırlamak, toplamak ve tevzi et
mekle mükelleftir. 

Madde — 35. 
Genel Sekreter, senelik hesapları olduğu kadar, her yılın gelir - gi

der tahminlerini ayrı ayrı gösteren i k i senolik bir bütçeyi tanzim ile 
Konseye sunar. 
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Madde — 36. 
Genel Sektör Devletlerarası istişari Denizcilik Teşkilâtının faali

yetinden üye devletleri haberdar etmekle mükelleftir. Her üye Devlet 
Genel Sekreterle irtibatı sağlıyacak bir veya birkaç mümessil tâyin ede
bilir. 

Madde — 37. 
Genci Sekretcr ve diğer personel vazifelerinin ifasında, Devletlera

rası Istişari Denizcilik Teşkilâtı dış:ndaki her hangi bir devlet veya ma
kamdan talimat istiyemez ve alamazlar. Bunlar, beynelmilel memurluk 
durumlariyle kabili telif olmıyan her hareketten içtinabetmek zorunda 
olup, yalnızca Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtına karşı sorum
ludurlar. Teşkilâtın her üyesi, Genel Sekreter ve diğer personelin mün
hasıran beynelmilellik vasıflarına hürmet etmeye ve bunlara, vazifeleri
nin ifasında her hangi bir şekilde tesir icrasından sakınmaya mecbur
durlar. 

Madde — 38. 
Genel Sekreter Sözleşme, Asamble, Konsey ve Denizişleri Emniyeti 

Komitesi tarafından kendisine tahmil olunabilecek bütün diğer vazifeleri 
üzerine alır. 

I X ncu Bölüm 
Malî hükümler 

Madde — 39. 
Her üye devlet, Asamble nezdindeki murahhas heyetinin olduğu ka

dar, Konseyde, Denizişleri Emniyeti Komitesinde ve bütün diğer yardım
cı komite ve uzuvlardaki mümessillerinin maaş, yolluk ve diğer masraf-

" larını deruhde eder. 
Konsey, Genel Sekreter tarafından tanzim edilen hesaplarla, bütçe 

tasarısını tetkik eder ve kendi müşahede ve tavsiyeleri ile birlikte Asamb
leye sunar. 

Madde — 41. 
(a) Asamble, Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtı ile Bir

leşmiş Milletler Teşkilâtı arasında yapılabilecek bütün anlaşmaları göz 
önünde bulundurmak şartiyle, bütçe tasarısını tetkik ve tasvip eder. 

(b) Asamble, Konseyin bu konudaki tekliflerini hesaba katmak 
suretiyle, masrafların tutarını, kendi tâyin etmiş olduğu bir bareme göre 
bütün üyeler arasında taksim eder. 

Madde — 42. 
Vâdeleri hulul ettiği tarihten itibaren bir senelik bir müddet zar

fında Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtına karşı olan malî ve
cibelerini yerine getirmiyen her hangi bir üye Devlet, ne Asamble, ne 
Konseyde ve ne de Denizişleri Emniyeti Komitesinde oy verme hakkına 
mâlik değildir; bununla beraber Asamble arzu ettiği takdirde bu hüküm
ler hilâfına hareket edebilir. 

X ncu Bölüm. 
Oy verme 

Madde — 43. 
Asamble, Konsey ve Denizişleri Emniyeti Komitesinde, oylar aşağı

daki hükümler dairesinde verilir : 
(a) Her üye devlet bir oya sahiptir; 
(b) Asamble, Konsey veya Denizişleri Emniyeti Komitesine vazife 

ve salâhiyet tevcih eden beynelmilel bir sözleşme veya anlaşmada, ak
sine bir hüküm bulunmaması halinde sözü edilen teşekküllerin kararla
rı, hazır bulunan oy sahibi üyelerin çoğunluğu, ve üçte i k i bir ekseriye
t i n lüzumu halinde ise, hazır üyelerin üçte i k i çoğunluğu ile kabul olu
nur. 

(c) Bu Sözleşme tatbikinde, «hazır bulunan ve oy veren üyeler» 
tâbiri «hazır bulunan ve müspet veya menfi bir oy veren üyeler» de
mektir. Müstenkif üyeler, oy vermemiş sayılırlar. 
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X I nci Bölüm 
Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtının merkezi 

Madde — 44. 
(a) Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtının merkezi Lond

ra'dadır. 
(b) Gerektiği takdirde, üçte i k i ekseriyeti ile Asamble, Teşkilât 

merkezini başka bir yere nakledebilir. 
(c) Asamble, konseyin lüzumlu görmesi halinde, teşkilât merke

zinden başka herhangi bir yerde toplanabilir. 

X I I nci Bölüm 
Birleşmiş Milletlerle ve diğer teşekküllerle münasebetler 

Madde — 45. 
Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler Ana

yasasının 57 nci maddesi gereğince, denizcilik sahasında ihtisas sahibi 
bir teşekkül olarak Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlanacaktır. Bu 
münasebetler, Birleşmiş Milletlerin Anayasasının 63 üncü maddesi ge
reğince ve Sözleşmenin 36 nci maddesi hükümleri dairesinde Birleşmiş 
Milletler Tcşkilâtiyle akdedilecek bir Anlaşma ile tesis olunacaktır. 

Madde — 46. 
Devletlerarası Istişari Denizcilik Teşkilâtı ile, Birleşmiş Milletlerin 

diğer bir müessesesini ilgilendiren müşterek menfaat meseleleri zuhur 
ettiği takdirde, Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtı bu müessese 
ile teşriki mesai edecek ve bu meselelerin müştereken tetk i k i için gere
ken tedbirleri alacaktır. 

Madde — 47. 
Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtı, salâhiyeti dahilindeki 

bütün meselelerde, Birleşmiş Milletlerin ihtisas teşekküllerinden olmadığı 
halde, kendi takibettiği gayelere uygun menfaat ve faaliyetleri bulunan 
diğer devletlerarası teşekküllerle iş birliği yapmaya yetkilidir. 

Madde — 48. 
Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtı, devlet teşekkülü olmı-

yan sair beynelmilel teşekküllerle müzakerede bulunmak ve iş birliği 
yapmak üzere, her türlü faydalı anlaşmalar yapabilir. 

Madde — 49. 
Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtı, oyların üçte i k i çoğunluğu 

ile Asamble tarafından tasvibcdilmesi şartiyle, devletlerarası olsun veya 
olmasın, diğer bütün beynelmilel teşekküllerden bunların yetkili makam
larınca mütekabiliyet esasına göre akdolunmuş beynelmilel anlaşma ve 
uzlaşma gereğince kendisine devir ve havale edilecek olan bütün yetki, 
hak ve vecibeleri almaya yetkilidir. Devletlerarası İstişari Denizcilik 
Teşkilâtı aynı zamanda, kendi yetkisi dâhilinde olup, beynelmilel bir ve
sika gereğince her hangi bir hükümete tevdi edilmiş bulunan, bütün ida
r i işleri deruhde edebilir. 

X I I I üncü Bölüm 
Hukuki yetkiler, imtiyazlar ve muafiyetler 

Madde — 50. 
Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtına tanınacak veya mev

cudiyeti münasebetiyle verilecek olan hukuki yetki, imtiyaz ve muafiyet
ler Birleşmiş Milletler Asamblesi tarafından 21 Kasım 1947 tarihinde 
tasdik ve tescil edilmiş bulunan ihtisas teşekküllerinin imtiyaz ve muafi
yetleri hakkındaki Genel Sözleşmede tarif edilmiştir. Yukarıda zikredilen 
Genel Sözleşmenin 36 ve 33 nci bölümleri dairesinde Devletlerarası İstişari 
Denizcilik Teşkilâtı tu rafından tasvibedilen nihai (veya tadil edilmiş) 
zeyil metni dolayısiyle değacak olan tadilât hükümleri mahfuzdur. 

Madde — 51. 
Her üye, teşkilâtla i l g i l i Genel Sözleşmeye iltihak etmediği müd

detçe, bu sözleşmenin II sayılı eki hükümlerini uygulamayı taahhüteder. 

(Resmi Gazete) 
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X I V üncü Bölüm 
Tadilât 

Madde — 52. 
Sözleşmede yapılacak tadilât projesi metinleri, Asamblenin tetkiki

ne arz edilmeden en az 6 ay evvel, genel sekreter tarafından üye dev
letlere bildirilir. Konseyde temsil olunan üye devletlerin ekseriyeti dâ
hil olmak üzere, oyların üçte i k i çoğunluğu ile, tadilât Asamble tarafın
dan kabul olunur. Şerik üyeler dâhil bulunmamak şartiyle, Teşkilât üye
lerinin üçte i k i s i tarafından tasdik olunan her tadilât, daha evvel bunu 
kabul etmediğine dair bir takrir vermiş olanlar hariç olmak üzere, tas
dik tarihinden 12 ay sonra, bütün üyeler için mer'iyete girer. Asamble, 
bir tadilâtın kabulü sırasında, bu tadilâtı, yürürlüğe girme tarihinden 
itibaren geçecek 12 ay zarfında, kabul etmiyeceğini bir takrir ile bildir
miş bulunan her hangi bir üyenin, bu sürenin hitamında, Sözleşme ile 
ilg i s i kesileceğine dair, üçte i k i çoğunluk ile bir karar alabilir. 

Madde — 53. 
52 nci maddede belirtilen şartlar dâhilinde kabul edilmiş olan her 

tadilât, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi ve bu makam tara
fından da bütün üyelere, geciktirilmeksizin tebliğ olunur. 

Madde — 54. 
52 nci maddede belirtilen, kabul veya ademi kabul takrirleri, Bir

leşmiş Milletler Genel Sekreterliği tarafından hıfzedilmek üzere, bu Ma
kama yazılı olarak gönderilir. Genel Sekreter, sözü edilen vesikanın alın
dığını, tadilâtın yürürlüğe giriş tarihi ile birlikte, üyelere bildirir. 

X V inci Bölüm 
Tefsir 

Madde — 55. 
Bu Sözleşmenin tefsir veya tatbikinde çıkacak her ihtilâf veya me

sele ihtilaflı tarafların mutabakatı şartiyle, başka şekillerde hal ve tes
viye edilmek üzere Asambleye sunulur. Bu maddedeki hiçbir hüküm, 
Konseyin veya Denizİşleri Emniyeti Komitesinin, ödevli bulundukları 
süre esnasında çıkacak böyle bir ihtilâfı veya böyle bir meseleyi tanzim 
etmek hakkına halel getirmez. 

Madde — 56. 
Devletlerarası İştişari Denizcilik Teşkilâtı, 55 nci maddede göste

rilen yollardan halledilemiyen her hukuk mevzuunu, Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı Anayasasının 96 nci maddesi gereğince, istişari mahiyetteki 
reyini almak üzere, Milletlerarası Adalet Divanına tevdi eder. 

X V I ACİ Bölüm 
Çeşitli hükümler 

Madde — 57. 
İmza ve kabul 

Bu Sözleşme, III üncü bölüm hükümleri gereğince, kabul ve imza-
zaya açık bulunacak ve devletler bu Sözleşmeye aşağıdaki şekilde i l t i 
hak edebileceklerdir : 

1. Kabul takdirinde, kayıtsız şartsız yapılacak imza ile; 
2. İhtirazı kayıtla kabulü takibeden imza ile; 
3. Kabul ile. 
Kabul, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine, verilecek resmî bir 

vesika ile tahakkuk eder. 

Madde — 58. 
Ülkeler 

(a) Üye devletler, Sözleşmeye iştiraklerinin, beynelmilel münase
betlerini sağladıkları ülkelerden birine veya bir grupa veya hepsine bir_ 
den şâmil olacağını, her an beyan edebilirler. 

(b) Bu Sözleşme, beynelmilel münasebetleri üye devletlerce sağ
lanan ülkelere, ancak bu maddenin (a) bendi hükümleri dairesinde, bun
lar namına bir beyanda bulunulmuş olması halinde, tatbik olunur. 

(c) Bu maddenin (a) bendi gereğince yapılacak beyanlar, Birleş- i 
miş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi olunur ve bunun birer kopyası 

mezkûr makam tarafından Birleşmiş Milletler Denizcilik Konferansına 
davet edilen devletlerle, üye olacak diğer bütün devletlere ulaştırılır. 

(d) Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, herhangi bir vesayet anlaşması 
gereğince, bazı ülkelerin idaresi ile mükellef bulunduğu takdirde, hima
yesi altında bulunan bu ülkelerden biri veya bir grupu veya hepsi namına 
57 nci madde hükümleri gereğince Sözleşmeyi kabul edebilir. 

Madde — 59. 
Ayrılış 

(a) Üye devletler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine yapa
cakları yazılı bir ihbarı mütaakıp, Teşkilâttan ayrılabilirler. Bu makam 
da keyfiyeti derhal Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtı Genel Sek
reteri ile diğer üye devletlere bildirir. Ayrılış ihbarı, Sözleşmenin yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 aylık bir müddetin hitamından sonra, 
her zaman yapılabilir. Ayrılış, yazılı ihbarın, Teşkilât Genel Sekreterliğine 
muvasalatından 12 ay sonra hüküm ifade eder. 

(b) 58 inci maddede zikredilen ülke ve ülke gruplarında bu Söz
leşmenin sona ermesi, bunların dış münasebetlerini sağlamakla mükel
lef üye tarafından veya idaresi Birleşmiş Milletlere bırakılmış bir vesayet 
ülkesi ise, Birleşmiş Milletlerce yapılacak yazılı bir işar üzerine her an 
mümkündür. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri keyfiyeti derhal bütün 
üye devletlerle, Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtı Genel Sekre
terine bildirir. Bu ihbar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine muva
salatından 12 ay sonra hüküm ifade eder. 

X V I I nci Bölüm 
Yürürlük. 

Madde — 60. 
Bu Sözleşme, yedisi en az bir milyon gros tonluk bir ticaret filosuna 

sahip olmak üzere 21 devletin, 57 nci madde hükümleri gereğince, bu Söz
leşmeyi kabul etmesi tarihinden itibaren, yürürlüğe girer. 

Madde — 61. 
Her devletin Sözleşmeye iltihak tarihi ile Sözleşmenin yürürlüğe gi

riş tarihi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tarafından Birleşmiş M i l 
letler Denizcilik Konferansına davet edilen bütün devletlerle, üye olacak 
bütün diğer devletlere, bildirilir. 

Madde — 62. 
ingilizce, Fransızca ve İspanyolca metinleri aynı derecede muteber 

olan bu Sözleşmenin aslı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi 
olunacak ve bu makam Sözleşmenin tasdikli birer örneklerini, Birleşmiş 
Milletler Konferansına davet edilen devletlerle, üye olacak bütün diğer 
devletlerin her birine gönderecektir. 

Madde — 63. 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, bu Sözleşmeyi, yürürlüğe girdiği tarih

ten itibaren tescil etmeye yetkilidir. 
Cenevre'de 6 Mart 1948 tarihinde tanzim olunmuştur. 
Hükümetleri tarafından, usulüne tevfikan yetkilendirilmiş bulunan 

aşağıda imzaları bulunan mümessiller, bu Sözleşmeyi imza etmişlerdir : 

Afganistan Kanada İzlânda 
Arnavutluk Şili Hindistan 
Arjantin Çin Iran 
Avustralya Kolombiya Irak 
Avusturya Kostarika İrlânda 
Belçika Küba İtalya 
Bolivya Çekoslovakya Lübnan 
Breziiya Danimarka Liberya 
Bulgaristan Dominik Cumhuriyeti Lüksemburg 
Bielorusya Sovyet Halânda Meksika 
Beyaz Rusya Sovyet Yenizelânda Sovyet Sosyalist Cum
Sosyalist Cumhuriyeti Nikaragua huriyetleri Birliği 
Ekvator Norveç Büyük Britanya 
Mısır Pakistan Birleşik Kırallığı 
Elsalvador Panama Uruguay 
Habeşistan Paraguay Venezüella 
Finlandiya F i l i p i n Yugoslavya 
Fransa Portekiz Polonya 
Yunanistan Suudi Arabistan Romanya 
Guatemala tsveç Siyam 
Ha i t i Ürdün isviçre 
Honduras Ukrayrifc Sovyet Sos Türkiye 
Macaristan yalist Cumhuriyetleri 
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E k : \. 
İlk Konseyin kuruluşu 

i l k Konsey, 17 nci maddede zikrolunan prensipler dairesinde, aşa-
ğıdaki şekilde tertip olunacaktır. 

I(a) 17 nci maddenin (a) fıkrasında belirtilen altı üye şunlardır : 
Amerika Birleşik Devletleri 
Yunanistan 
Norveç 
Kolanda 
ingiltere 
tsveç 
(b) 17 nci maddenin ı(b) fıkrasında belirtilen altı üye şunlardır : 
Arjantin 
Avustralya 
Belçika 
Kanada 
Fransa 
Hindistan 
'(c) Bu zeylin, (a) fıkrasında gösterilen altı üye tarafından teklif 

edilecek üsteden, 17 nci maddenin (c) fıkrası gereğince Asamble tara
fından seçilen i k i üye : 

(d) Beynelmilel deniz ticaretinde oldukça önemli menfaati bulu
nan üyeler, arasından 17 nci maddenin (d) fıkrası gereğince Asamble ta
rafından seçilen i k i üye. 
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E k : II. 
(51 inci maddede zikredilen) 

Hukuki yetki, imtiyaz ve muafiyetler 
Üye devletler, Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtını ilgilen

diren ihtisas müesseselerinin muafiyet ve imtiyazlarına mütedair Genel 
Sözleşmeye iltihak etmedikleri müddetçe Teşkilâtla olan münasbetlerin-
de, hukuki yetki, imtiyaz ve muafiyetlerle i l g i l i aşağıdaki hükümleri tat
bik ederler : 

Kısım : 1. 
Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtı, üyelerinin her birinin 

memleketinde, gayelerinin tahakkuku ve vazifelerinin görülmesi husu
sunda lüzumlu, hukuki yetkiyi haizdir. 

Kısım : 2. 
a) Devletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtı, üyelerinin her biri

nin memleketinde, gayelerinin tahakkuku ve vazifelerinin görülmesi hu
susunda lüzumlu imtiyaz ve muafiyetlerden faydalanır. 

b) Yardımcı ve müşavirler de dâhil olmak üzere, üyelerin mümes
silleri ile Teşkilâtın memur ve müstahdemleri, Teşkilât içersinde deruhde 
ettikleri görevleri tam bir istiklâl içinde başarabilmek için gerekli imtiyaz 
ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanırlar. 

Kısım : 3. 
Bu ekin 1 ve 2 numaralı kısımları hükümlerinin tatbiki için, üyeler, 

imkân nispetinde, ihtisas teşekküllerinin imtiyaz ve muafiyetleri hak
kındaki Genel Sözleşmenin tip şartlarına uyacaklardır. 

(Resmî Gazete) 

• 
T. B. M. M. KARARI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 15 Ağustos 1956 tarihine kadar ara verilmesi hakkında 

K a r a r N o : 2025 

Mebusların seçmenleriyle temas imkânını sağlamak maksadiyle 15 Ağustos 1956 Çarşamba gününe kadar Meclis çalışmalarına ara ve
rilmesine karar verilmiştir. 

16/7/1956 

T A M İ MM 
İktisat ve Ticaret Vekâletinden : 

K/982 sayılı k a r a r a müsteniden neşredilen 
19 No. l u Sirkülere ek 22 No. l u Sirküler 

Madde 1 — Müşterek Enfrastrüktür programları gereğince yurdu
muzda inşa edilmekte olan N ATO tesislerinden 6095 sayılı kanun hü
kümlerine göre ihalesi yapılıp mukaveleye bağlanmış olan işleri deruh
de etmiş bulunan yabancı ve Türk firmalarının taahhütleri altında olan 

inşaatta çalıştırdıkları inşaat makinaları ve kara nakil vasıtalarında kul
lanmak üzere 4/1310 sayılı Vekiller Heyeti kararının 3/B ci maddesine 
uyularak ait olduğu daire ve müessesesi tarafından miktarları uygun bu
lunup 7-14 enfrastrüktür bölümünden döviz tahsisi yapılıp ithal edilen, 
malzeme ve makine yedekleriyle diğer aksamın sarf ve kullanılması da 
ait olduğu daire ve müessesenin inşaattaki kontrol teşkilâtı tarafından 
daimî surette kontrol edildiğinden müşterek enfrastrüktür tesisleri i n
şaatını deruhde etmiş bulunan mütaahhit firmalarda mer'i 19 sayılı sir
külerin 6 nci maddesindeki teşekküller meyanına ithal edilmiştir. 

Madde 2 — Bu sirküler neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

İLÂNLARR 
Antakya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

955/903 
Kamu hukuku namına C. Müddeiumumiliğinden açılan dâva ile ya

şının düzeltilmesi istenilen Antakya Bedirge Osmanağa Köyünden A l i 
oğlu Ahmet Mano'nin halen gösterilen adreste bulunamadığı ve halen de 
nerede bulunduğu belli olmadığından mumaileyhe Resmî Gazete ile ilânen 

davetiye tebliğine karar verilmiş ve muhakeme 13 Eylül 1956 Perşembe 
günü saat 9 a bırakılmıştır. 

Muayyen gün ve saatte mahkemeye bizzat gelmesi veya vekil gön
dermesi aksi takdirde hakkında gıyap kararı ittihaz edileceği davetiye 
tebliği yerine geçmek üzere ilân olunur. 
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6812  Îstişari Denizcilik Teşkilâtının Kurulması Hakkındaki Devletlerarası Sözleşmeye Katılmamıza 
         ve Bu Sözleşmenin Tasdikına Dair Kanun        1 
 
T.B.M.M. Kararı 

 
2025  Türkiye Büyük Millet Meclisi Çalışmalarına 15 Ağustos 1956 Tarihine Kadar Ara Verilmesi 
          Hakkında            6

 
Tamim 

 
K/982 Sayılı Karara Müsteniden Neşredilen 19 No. lu Sirkülere Ek 22 No. lu Sirküler   6
     
İlanlar                                   6 
 
 
 
 
        
 

 

 
            
 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




