B‹RLEfiM‹fi M‹LLETLER ANTLAfiMASI
26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco’da imzalanm›fl
ve 110. maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945’de yürürlü¤e
girmifltir. Türkiye Antlaflmay› Milletleraras› Adalet Divan›
Statüsü’yle birlikte 15 A¤ustos 1945’te onaylam›flt›r. 4801
Say›l› Onay Kanunu 24 A¤ustos 1945 gün ve 6902 Say›l›
Resmi Gazete’de yay›nlanm›flt›r.

Girifl Notu
Birleflmifl Milletler Antlaflmas›, Uluslararas› Örgütlenme
konusundaki Birleflmifl Milletler Konferans›’n›n sonucunda
26 Haziran 1945’de yürürlü¤e girmifltir. Uluslararas› Adalet
Divan› Statüsü, Antlaflman›n ayr›lmaz bir parças›d›r.
Antlaflman›n 23., 27. ve 61. maddelerinde yap›lan
de¤ifliklikler 17 Aral›k 1963 tarihinde Genel Kurul’ca kabul
edilmifl ve 31 A¤ustos 1965’de yürürlü¤e girmifltir. 61.
maddede yap›lan yeni bir de¤ifliklik 20 Aral›k 1971
tarihinde Genel Kurul’ca kabul edilmifl ve 24 Aral›k 1973’de
yürürlü¤e girmifltir. 109. maddede yap›lan bir de¤ifliklik de
20 Aral›k 1965 tarihinde Genel Kurul’ca kabul edilerek 12
Haziran 1968’de yürürlü¤e girmifltir.
23. maddede yap›lan de¤ifliklik, Güvenlik Konseyi’nin
üye say›s›n› onbirden onbefle ç›karmaktad›r. De¤ifltirilmifl
27. madde, Güvenlik Konseyi’nin usül sorunlar›ndaki
kararlar›n›n dokuz üyenin olumlu oyu ile al›naca¤›n› (daha
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önce yedi idi), bütün öteki sorunlardaki kararlar›nsa,
Güvenlik Konseyi’nin befl sürekli üyesinin hepsinin oylar›
da dahil olmak üzere, dokuz üyenin olumlu oyu ile
al›naca¤›n› (daha önce yedi idi) öngörmektedir.
61. maddede yap›lan ve 31 Aral›k 1965 tarihinde
yürürlü¤e giren de¤ifliklik, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in
üye say›s›n› onsekizden yirmiyediye ç›karmaktayd›. Ayn›
maddede daha sonra yap›lan ve 24 Aral›k 1973’de
yürürlü¤e giren de¤ifliklik, Konsey’in üye say›s›n› bir kez
daha art›rarak yirmiyediden ellidörte ç›karm›flt›r. 109.
maddede yap›lan ve bu maddenin birinci f›kras›n›
ilgilendiren de¤ifliklik, Antlaflma’n›n gözden geçirilmesi
amac›yla, Genel Kurul’un üçte iki ço¤unlu¤unun ve
Güvenlik Konseyi’nin herhangi dokuz üyesinin oylar›yla
(daha önce yedi idi) saptanacak yer ve tarihte Birleflmifl
Milletler
üyelerinin
bir
Genel
Konferans›’n›n
düzenlenebilece¤ini öngörmektedir. Genel Kurul’un
onuncu ola¤an toplant›s›nda böyle bir gözden geçirme
konferans›n›n önerilece¤ine iliflkin bir hükmü içeren 109.
maddenin 3. f›kras›, 1955 y›l›nda Genel Kurul’un onuncu
ola¤an toplant›s›nda Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi
taraf›ndan uygulanm›fl olmas› dolay›s›yla, Güvenlik
Konseyi’nin herhangi yedi üyesinin oyundan söz eden
özgün biçimi ile korunmufltur.
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B‹RLEfiM‹fi M‹LLETLER ANTLAfiMASI

Biz Birleflmifl Milletler halklar›:

Birleflmifl
Milletler
Antlaflmas›

Bir insan yaflam› içinde iki kez insanl›¤a tarif olunmaz
ac›lar getiren savafl felaketinden gelecek kuflaklar›
korumaya, temel insan haklar›na, insan kiflili¤inin onur ve
de¤erine, erkeklerle kad›nlar›n ve büyük uluslarla küçük
uluslar›n hak eflitli¤ine olan inanc›m›z› yeniden ilan
etmeye, adaletin korunmas› ve antlaflmadan do¤an
yükümlülüklere sayg› gösterilmesi için gerekli koflullar›
yaratmaya ve daha genifl bir özgürlük içinde daha iyi
yaflama koflullar› sa¤lamaya, sosyal bak›mdan ilerlemeyi
kolaylaflt›rmaya,
ve bu ereklere ulaflmak için:
Hoflgörüyle davranmaya ve iyi komfluluk anlay›fl› içinde
birbirimizle bar›fl›k yaflamaya, uluslararas› bar›fl ve
güvenli¤i korumak için güçlerimizi birlefltirmeye, ortak
yarar d›fl›nda silahl› kuvvet kullan›lmamas›n› sa¤layacak
ilkeleri kabul etmeye ve yöntemleri benimsemeye, tüm
halklar›n ekonomik ve sosyal bak›mdan ilerlemesini
kolaylaflt›rmak için uluslararas› kurumlardan yararlanmaya,
istekli olarak, bu amaçlar› gerçeklefltirmek için çaba
harcamaya kara verdik.
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Buna uygun olarak hükümetlerimiz, San Francisco
kentinde toplanan ve yetki belgeleri usulüne uygun
görülen temsilcileri arac›l›¤›yla iflbu Birleflmifl Milletler
Antlaflmas›’n› kabul etmifller ve Birleflmifl Milletler ad›yla
an›lacak bir uluslararas› örgüt kurmufllard›r.

I. BÖLÜM:
Amaçlar ve ‹lkeler
Madde 1
Birleflmifl Milletler’in amaçlar› flunlard›r :
1. Uluslararas› bar›fl ve güvenli¤i korumak ve bu
amaçla: bar›fl›n u¤rayaca¤› tehditleri önlemek ve bunlar›
bofla ç›karmak, sald›r› ya da bar›fl›n baflka yollarla
bozulmas› eylemlerini bast›rmak üzere etkin ortak
önlemler almak ve bar›fl›n bozulmas›na yol açabilecek
nitelikteki uluslararas› uyuflmazl›k veya durumlar›n
düzeltilmesini ya da çözümlenmesini bar›flç› yollarla,
adalet ve uluslararas› hukuk ilkelerine uygun olarak
gerçeklefltirmek;
2. Uluslar aras›nda, halklar›n hak eflitli¤i ve kendi
geleceklerini kendilerinin belirlemesi ilkesine sayg›
üzerine kurulmufl dostça iliflkiler gelifltirmek ve dünya
bar›fl›n› güçlendirmek için di¤er uygun önlemleri almak;
3. Ekonomik, sosyal, kültürel ve insanc›l nitelikteki
uluslararas› sorunlar› çözmede ve ›rk, cinsiyet, dil ya da
din ayr›m› gözetmeksizin herkesin insan haklar›na ve
temel özgürlüklerine sayg›n›n gelifltirilip güçlendirilmesinde uluslararas› iflbirli¤ini sa¤lamak ve
4. Bu ereklere ulafl›lmas› yolunda uluslar›n girifltikleri
eylemlerin uyumlaflt›¤› bir odak olmak.
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Madde 2
Birleflmifl Milletler örgütü ve üyeleri, 1. maddede
belirtilen amaçlara ulaflmak üzere afla¤›daki ilkelere uygun
biçimde hareket edeceklerdir :
1. Örgüt, tüm üyelerinin egemen eflitli¤i ilkesi üzerine
kurulmufltur.
2. Tüm üyeler, üyelik s›fat›ndan do¤an hak ve
ç›karlardan tümünün yararlanmas›n› sa¤lamak için iflbu
Antlaflma’ya uygun olarak üstlendikleri yükümlülükleri iyi
niyetle yerine getirirler.
3. Tüm üyeler, uluslararas› nitelikteki uyuflmazl›klar›n›,
uluslararas› bar›fl ve güvenli¤i ve adaleti tehlikeye
düflürmeyecek biçimde, bar›flç› yollarla çözerler.
4. Tüm üyeler, uluslararas› iliflkilerinde gerek herhangi
bir baflka devletin toprak bütünlü¤üne ya da siyasal
ba¤›ms›zl›¤a karfl›, gerek Birleflmifl Milletler’in Amaçlar› ile
ba¤daflmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma
tehdidine ya da kuvvet kullan›lmas›na baflvurmaktan
kaç›n›rlar.
5. Tüm üyeler, örgütün iflbu Antlaflma gere¤i giriflti¤i
tüm eylemlerde örgüte her türlü yard›m› yaparlar ve
Birleflmifl Milletler taraf›ndan aleyhinde önleme ya da
zorlama eylemine giriflilen herhangi bir devlete yard›m
etmekten kaç›n›rlar.
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6. Örgüt, Birleflmifl Milletler üyesi olmayan devletlerin
de, uluslararas› bar›fl ve güvenli¤in korunmas›n›n
gerektirdi¤i ölçüde bu ilkelere uygun biçimde hareket
etmesini sa¤lar.
7. ‹flbu Antlaflma’n›n hiçbir hükmü, Birleflmifl Milletlere
herhangi bir devletin kendi iç yetki alan›na giren konulara
müdahale yetkisi vermedi¤i gibi üyeleri de bu türden
konular› iflbu Antlaflma uyar›nca bir çözüme ba¤lamaya
zorlayamaz; ancak, bu ilke VII. Bölümde öngörülmüfl olan
zorlay›c› önlemlerin uygulanmas›n› hiçbir biçimde
engellemez.

II. BÖLÜM:
Üyeler
Madde 3
Birleflmifl Milletler’in as›l üyeleri, Uluslararas›
Örgütlenme konusunda San Francisco’da yap›lan Birleflmifl
Milletler Konferans›na kat›lm›fl olan, ya da 1 Ocak 1942
tarihli Birleflmifl Milletler Bildirgesi’ni önceden imzalam›fl
bulunan ve iflbu Antlaflmay› imzalayarak 110. madde
uyar›nca onaylayan devletlerdir.
Madde 4
1. ‹flbu Antlaflman›n getirdi¤i yükümlülükleri kabul
eden ve bunlar› yerine getirme konusunda yetenekli ve
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istekli olduklar›na örgütçe hükmedilen tüm di¤er
bar›flsever devletler Birleflmifl Milletlere üye olabilirler.
2. Bu koflullara uyan her devletin Birleflmifl Milletler
üyeli¤ine kabulü, Güvenlik Konseyi’nin tavsiyesi üzerine
Genel Kurul karar› ile olur.
Madde 5
Güvenlik Konseyi taraf›ndan aleyhinde bir önleyici ya
da zorlay›c› önlem al›nm›fl bulunan bir Birleflmifl Milletler
üyesi, üyelik s›fat›ndan do¤an hak ve ayr›cal›klar›n›
kullanmaktan, Güvenlik Konseyi’nin tavsiyesi üzerine
Genel Kurul taraf›ndan al›konabilir. Güvenlik Konseyi bu
hak ve ayr›cal›klar›n kullan›lmas›na yeniden izin verebilir.
Madde 6
‹flbu Antlaflma’da belirtilen ‹lkeler’i ›srarla çi¤neyen bir
Birleflmifl Milletler üyesi, Güvenlik Konseyi’nin tavsiyesi
üzerine Genel Kurul taraf›ndan örgütten ç›kar›labilir.

III. BÖLÜM:

2. Gerekli görülebilecek yard›mc› organlar iflbu
Antlaflma’ya uygun olarak kurulabilirler.
Madde 8
Birleflmifl Milletler, kad›n ve erkeklerin ana ve yard›mc›
organlara herhangi bir s›fatla ve eflit koflullarla
kat›labilmelerine hiçbir k›s›tlama koymayacakt›r.

IV. BÖLÜM:
Genel Kurul
Bileflimi
Madde 9
1. Genel Kurul Birleflmifl Milletler’in bütün üyelerinden
oluflur.
2. Her üyenin Genel Kurul’da en çok befl temsilcisi
bulunur.

Organlar

Görev ve Yetkileri

Madde 7

Madde 10

1. Birleflmifl Milletler örgütünün bafll›ca organlar›
olarak bir Genel Kurul, bir Güvenlik Konseyi, bir Ekonomik
ve Sosyal Konsey, bir Vesayet Meclisi, bir Uluslararas›
Adalet Divan› ve bir de Sekreterlik kurulmufltur.

Genel Kurul, iflbu Antlaflma kapsam›na giren ya da iflbu
Antlaflma’da öngörülmüfl organlardan herhangi birinin
yetki ve görevlerine iliflkin bütün sorunlar› ya da iflleri
görüflebilir ve 12. madde hükümleri sakl› kalmak kofluluyla,
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bu tür sorun ya da ifller konusunda Birleflmifl Milletler
üyelerine veya Güvenlik Konsey’ne veya hem örgüt
üyelerine, hem de Güvenlik Konseyi’ne tavsiyelerde
bulunabilir.
Madde 11
1. Genel Kurul, silahs›zlanmaya ve silahlanman›n
düzenlenmesine hakim olan ilkeleri de içermek üzere,
uluslararas› bar›fl ve güvenli¤in korunmas› için yap›lacak
iflbirli¤inin genel ilkelerini inceleyebilir ve bu ilkeler
konusunda örgüt üyelerine hem de Güvenlik Konseyi’ne
veya hem örgüt üyelerine hem de Güvenlik Konseyi’ne
tavsiyelerde bulunabilir.
2. Genel Kurul, Birleflmifl Milletler üyelerinden
herhangi biri veya Güvenlik Konseyi veya örgüt üyesi
olmayan bir devlet taraf›ndan 35. maddenin 2. f›kras›
uyar›nca kendisine sunulan ve uluslararas› bar›fl ve
güvenli¤in korunmas›na iliflkin olan bütün sorunlar›
görüflebilir ve 12. madde hükümleri sakl› kalmak kofluluyla
bütün bu tür sorunlar konusunda ilgili devlet ya da
devletlere veya Güvenlik Konseyi’ne ya da hem devletlere
veya Güvenlik Konseyi’ne tavsiyelerde bulunabilir. Bir
eylem gerektiren bu tür sorunlar›n tümü, görüflmelerden
önce ya da sonra Genel Kurul taraf›ndan Güvenlik
Konseyi’ne gönderilir.
3. Genel Kurul, uluslararas› bar›fl ve güvenli¤i
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tehlikeye sokmas› muhtemel
Konseyi’nin dikkatini çekebilir.

durumlara

Güvenlik

4. Genel Kurul’un iflbu maddede say›lan yetkileri, 10.
maddenin genel kapsam›n› s›n›rland›rmaz.
Madde 12
1. Güvenlik Konseyi herhangi bir uyuflmazl›k ya da
duruma iliflkin olarak iflbu Antlaflma’n›n kendisine
yükledi¤i görevleri yerine getirdi¤i sürece, Genel Kurul,
Güvenlik Konseyi bunu kendisinden istemedikçe, bu
uyuflmazl›k ya da durum konusunda herhangi bir tavsiyede
bulunamaz.
2. Genel Sekreter, uluslararas› bar›fl ve güvenli¤in
korunmas›na iliflkin olup Güvenlik Konseyi’nce ele al›nm›fl
bulunan iflleri, Güvenlik Konseyi’nin onay› ile her
toplant›da Genel Kurul’un bilgisine sunar; Güvenlik
Konseyi sözü geçen iflleri elden b›rakt›¤› anda da Genel
Sekreter yine ayn› flekilde Genel Kurul’a, ya da Genel Kurul
toplant› halinde de¤ilse Birleflmifl Milletler üyelerine
durumu bildirir.
Madde 13
1. Genel Kurul :
a. Siyasal alanda uluslararas› iflbirli¤ini gelifltirmek,
uluslararas› hukukun giderek gelifltirilmesini ve
yasalaflt›r›lmas›n› teflvik etmek;
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b. Ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda, e¤itim ve
sa¤l›k alanlar›nda uluslararas› iflbirli¤ini gelifltirmek ve ›rk,
cinsiyet, dil ya da din ayr›m› gözetmeksizin herkesin insan
haklar› ile temel özgürlüklerden yararlanmas›n›
kolaylaflt›rmak için araflt›rmalar yap›lmas›na önayak olur
ve bu amaçla tavsiyelerde bulunur.
2. Genel Kurul’un, yukar›da 1(b) f›kras›nda sözü edilen
sorunlara iliflkin, öteki sorumluluk, görev ve yetkileri, IX.
ve X. Bölümlerde belirtilmifltir.
Madde 14
12. Madde hükümleri sakl› kalmak kofluluyla, Genel
Kurul, Birleflmifl Milletler’in Amaç ve ‹lkeleri’ni belirten
iflbu Antlaflma hükümlerinin çi¤nenmesinden do¤an
durumlar da dahil olmak üzere kamu esenli¤ine zarar
verecek, uluslar aras›ndaki dostça iliflkileri tehlikeye
sokacak nitelikte gördü¤ü herhangi bir durumun, kökenine
bak›lmaks›z›n bar›flç› yollarla düzeltilmesi için gerekli
önlemler al›nmas›n› tavsiye edebilir.
Madde 15
1. Genel Kurul, Güvenlik Konseyi’nin y›ll›k raporlar› ile
özel raporlar›n› kabul eder ve inceler; bu raporlar Güvenlik
Konseyi’nin uluslararas› bar›fl ve güvenli¤i korumak için
kararlaflt›rd›¤› ya da ald›¤› önlemlerin bir dökümünü de
içerir.

2. Genel Kurul, Birleflmifl Milletler’in öteki
organlar›ndan gelen raporlar› da kabul eder ve inceler.
Madde 16
Genel Kurul, uluslararas› vesayet rejimi konusunda,
XII. ve XIII. Bölümler uyar›nca kendisine düflen görevleri
yerine getirir; stratejik bölge olarak belirlenmemifl
bölgelere iliflkin anlaflmalar›n kabulü de bu görevler
aras›ndad›r.
Madde 17
1. Genel Kurul, örgütün bütçesini inceler ve kabul
eder.
2. Üyeler, Genel Kurul’un yapaca¤› paylaflt›rmaya
uygun olarak örgütün harcamalar›n› üstlenirler.
3. Genel Kurul, 57. maddede sözü edilen ihtisas
kurulufllar› ile yap›lan mali ve bütçeye iliflkin
düzenlemelerin tümünü inceleyerek kabul eder ve an›lan
kurulufllar›n idari bütçelerini, kendilerine tavsiyelerde
bulunmak üzere, inceler.

Oylama
Madde 18
1. Genel Kurul’un her üyesinin bir oyu vard›r.
2. Genel Kurul’un önemli sorunlar konusundaki
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kararlar›, haz›r bulunan ve oy veren üyelerin üçte iki
ço¤unlu¤u ile al›n›r. Önemli say›lan sorunlar flunlard›r:
uluslararas› bar›fl ve güvenli¤in korunmas›na iliflkin
tavsiyeler. Güvenlik Konseyi’nin sürekli olmayan üyelerinin
seçilmesi, Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerinin seçilmesi,
Vesayet Meclisi üyelerinin 86. maddenin 1(c) f›kras›
uyar›nca seçilmesi, Birleflmifl Milletlere yeni üyelerin
kabulü, üyelik hak ve ayr›cal›klar›n›n ask›ya al›nmas›,
üyelikten ç›karma, vesayet rejiminin iflleyifline iliflkin
sorunlar ve bütçe.
3. Üçte iki ço¤unlukla çözülecek yeni sorun türlerinin
belirlenmesi de içinde olmak üzere, baflka sorunlar
konusundaki kararlar, haz›r bulunan ve oy veren üyelerin
oy ço¤unlu¤u ile al›n›r.
Madde 19
Örgüte mali katk›s›n› ödemekte gecikmifl olan bir
Birleflmifl Milletler üyesi, e¤er gecikmifl ödemelerinin tutar›
önceki iki tam y›l›n ödeme paylar› tutar›na eflit ya da
bundan fazla ise, Genel Kurul’da oy kullanamaz. Bununla
birlikte Genel Kurul, ödemedeki aksaman›n sözkonusu
üyenin iradesi d›fl›ndaki nedenler yüzünden meydana
gelmifl oldu¤u kan›s›na var›rsa, bu üyenin oylamaya
kat›lmas›na izin verebilir.
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Yöntem
Madde 20
Genel Kurul y›lda bir kez ola¤an toplant› yapar, durum
gerektirdi¤inde de ola¤anüstü toplan›r. Ola¤anüstü
toplant›lar, Güvenlik Konseyi’nin ya da Birleflmifl Milletler
üyelerinin ço¤unlu¤unun iste¤i üzerine Genel Sekreter’in
ça¤r›s› ile yap›l›r.
Madde 21
Genel Kurul, içtüzü¤ünü kendi yapar. Her toplant› için
baflkan›n› seçer.
Madde 22
Genel Kurul, görevlerini yerine getirmek için gerekli
gördü¤ü yard›mc› organlar› oluflturabilir.

V. BÖLÜM:
Güvenlik Konseyi
Bileflimi
Madde 23
1. Güvenlik Konseyi, Birleflmifl Milletler’in onbefl
üyesinden oluflur. Çin Cumhuriyeti, Fransa, Rusya
Federasyonu, Büyük Britanya ve Kuzey ‹rlanda Krall›¤› ve
Amerika Birleflik Devletleri Güvenlik Konseyi’nin sürekli
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uyuflmazl›¤a taraf olanlar, herfleyden önce görüflme,
soruflturma, arabuluculuk, uzlaflma, hakemlik ve yarg›sal
çözüm yollar› ile, bölgesel kurulufl ya da anlaflmalara
baflvurarak veya kendi seçecekleri baflka yollarla buna
çözüm aramal›d›rlar.

Antlaflma’da öngörülen bar›flç› yollarla çözme
yükümlülü¤ünü bu uyuflmazl›k için önceden kabul etmek
kofluluyla, Güvenlik Konseyi’nin ya da Genel Kurul’un
dikkatini çekebilir.

2. Güvenlik Konseyi, gerekli gördü¤ünde taraflar›
aralar›ndaki uyuflmazl›¤› bu gibi yollarla çözmeye ça¤›r›r.

3. Bu madde uyar›nca dikkatine sunulan ifllere iliflkin
olarak Genel Kurul’un giriflece¤i ifllemler, 11. ve 12.
maddelerin hükümlerine ba¤l› olacakt›r.

Madde 34
Güvenlik Konseyi, herhangi bir uyuflmazl›k veya
uluslararas› bir anlaflmazl›¤a yol açabilecek ya da
uyuflmazl›k do¤urabilecek bir durum konusunda, bu
uyuflmazl›k ya da durumun süregitmesinin uluslararas›
bar›fl ve güvenli¤in korunmas›n› tehlikeye düflürme
e¤iliminde olup olmad›¤›n› saptamak için soruflturmada
bulunabilir.
Madde 35
1. Birleflmifl Milletler’in her üyesi herhangi bir
uyuflmazl›k ya da 34. maddede öngörülen nitelikte bir
duruma Güvenlik Konseyi’nin ya da Genel Kurul’un
dikkatini çekebilir.
2. Birleflmifl Milletler üyesi olmayan bir devlet, taraf
oldu¤u herhangi bir uyuflmazl›k konusunda, iflbu

Madde 36
1. Güvenlik Konseyi, 33. madde’de belirtilen nitelikte
bir uyuflmazl›¤›n ya da benzeri bir durumun herhangi bir
evresinde, uygun düzeltme yöntem ya da yollar›n› tavsiye
edebilir.
2. Güvenlik Konseyi, bu uyuflmazl›¤›n çözülmesi için
taraflarca önceden kabul edilmifl olan tüm yöntemleri
gözönünde tutacakt›r.
3. Güvenlik Konseyi bu madde’de öngörülen
tavsiyelerde bulunurken, genel kural olarak, hukuksal
nitelikteki uyuflmazl›klar›n taraflarca Uluslararas› Adalet
Divan› Statüsü hükümlerine göre Divan’a sunulmas›
gerekti¤ini de gözönünde tutacakt›r.
Madde 37
1. 33. madde’de belirtilen nitelikte bir uyuflmazl›¤a

20

21

taraf olanlar sözkonusu uyuflmazl›¤› an›lan maddede
gösterilen yollarla çözmeyi baflaramazlarsa, Güvenlik
Konseyi’ne sunarlar.
2. Güvenlik Konseyi bir uyuflmazl›¤›n süregitmesinin
gerçekten uluslararas› bar›fl ve güvenli¤in korunmas›n›
tehlikeye soktu¤u kan›s›na var›rsa, 36. madde uyar›nca m›
hareket edece¤ini yoksa uygun gördü¤ü baflka çözüm
yollar› m› tavsiye edece¤ini kendisi kararlaflt›r›r.
Madde 38
Güvenlik Konseyi, 33-37. maddeler hükümlerini
zedelemeksizin, bir uyuflmazl›¤a taraf olanlar›n tümünün
istemesi halinde bu uyuflmazl›¤›n bar›flç› yollarla
çözülmesi için taraflara tavsiyelerde bulunabilir.

VII. BÖLÜM:
Bar›fl›n Tehdidi, Bozulmas› ve Sald›r›
Eylemi Durumunda Al›nacak Önlemler
Madde 39
Güvenlik Konseyi, bar›fl›n tehdit edildi¤ini,
bozuldu¤unu ya da bir sald›r› eylemi oldu¤unu saptar ve
uluslararas› bar›fl ve güvenli¤in korunmas› ya da yeniden
kurulmas› için tavsiyelerde bulunur veya 41. ve 42.
maddeler uyar›nca hangi önlemler al›naca¤›n› kararlaflt›r›r.
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Madde 40
Güvenlik Konseyi, durumun a¤›rlaflmas›n› önlemek
üzere, 39. madde uyar›nca tavsiyelerde bulunmadan ya da
önlemleri kararlaflt›rmadan önce, ilgili taraflar› gerekli ya
da uygun gördü¤ü geçici önlemlere uymaya ça¤›rabilir. Bu
geçici önlemler taraflar›n haklar›n›, iddialar›n› ya da
konumlar›n› hiçbir biçimde zedelemez. Bu geçici
önlemlerin yerine getirilmemesi halinde Güvenlik Konseyi
bunu gere¤ince dikkate alacakt›r.
Madde 41
Güvenlik Konseyi, kararlar›n› yürütmek için silahl›
kuvvet kullan›m›n› içermeyen ne gibi önlemler al›nmas›
gerekti¤ini kararlaflt›rabilir ve Bileflmifl Milletler üyelerini
bu önlemleri uygulamaya ça¤›rabilir. Bu önlemler,
ekonomik iliflkilerin ve demiryolu, deniz, hava, posta,
telgraf, radyo ve di¤er iletiflim ve ulaflt›rma araçlar›n›n
tümüyle ya da bir bölümüyle kesintiye u¤rat›lmas›n›,
diplomatik iliflkilerin kesilmesini içerebilir.
Madde 42
Güvenlik Konseyi, 41. madde’de öngörülen önlemlerin
yetersiz kalaca¤› ya da kald›¤› kan›s›na var›rsa,
uluslararas› bar›fl ve güvenli¤in korunmas› ya da yeniden
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kurulmas› için, hava, deniz ya da kara kuvvetleri
arac›l›¤›yla, gerekli sayd›¤› her türlü giriflimde bulunabilir.
Bu giriflimler gösterileri, ablukay› ve Birleflmifl Milletler
üyelerinin hava, deniz ya da kara kuvvetlerince yap›lacak
baflka operasyonlar› içerebilir.
Madde 43
1. Birleflmifl Milletler’in tüm üyeleri, uluslararas› bar›fl
ve güvenli¤in korunmas›na katk›da bulunmak üzere,
Güvenlik Konseyi’nin ça¤r›s› ile özel anlaflma ya da
anlaflmalar uyar›nca, uluslararas› bar›fl ve güvenli¤in
korunmas› için gerekli silahl› kuvvetleri ve geçit hakk›n› da
içine almak üzere her türlü yard›m ve kolayl›¤› Konsey’in
hizmetine sunmay› yüklenirler.
2. Bu anlaflma ya da anlaflmalarda, sözkonusu
kuvvetlerin say›s›, niteli¤i haz›rl›k derecesi ve genel
mevkileri ile sa¤lanacak kolayl›k ve yard›m›n niteli¤i
belirlenecektir.
3. Anlaflma ya da anlaflmalar, Güvenlik Konseyi’nin
giriflimi ile mümkün olan en k›sa zamanda görüflülecektir.
Anlaflmalar, Güvenlik Konseyi ile örgüt üyeleri aras›nda ya
da Güvenlik Konseyi ile ülke gruplar› aras›nda yap›lacak ve
imzalayan devletlerce, herbirinin anayasas› gere¤ince
onaylanacakt›r.

Madde 44
Güvenlik Konseyi kuvvet kullanmaya karar verdi¤i
zaman Konsey’de temsil edilmeyen bir üyeyi, 43. madde
uyar›nca üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için
silahl› kuvvet vermeye ça¤›rmadan önce, o üyeyi dilerse, o
üyenin kendi silahl› kuvvetlerine ba¤l› birliklerin
kullan›lmas›na iliflkin Güvenlik Konseyi kararlar›na
kat›lmaya ça¤›racakt›r.
Madde 45
Birleflmifl Milletler’in ivedi askeri önlemler alabilmesini
sa¤layabilmek üzere üyeler, birleflik uluslararas› zorlay›c›
önlemleri yürütmek için derhal kullan›labilecek ulusal hava
kuvveti birlikleri bulunduracaklard›r. Bu birliklerin gücü ve
haz›rl›k derecesi ile bunlar›n birlikte hareketini
düzenleyen planlar, 43. madde’de belirtilen özel
anlaflman›n ya da anlaflmalar›n öngördü¤ü s›n›rlar içinde,
Askeri Kurmay Komitesi’nin yard›m› ile Güvenlik
Konseyi’nce belirlenecektir.
Madde 46
Silahl› kuvvet kullan›lmas› için planlar›, Askeri Kurmay
Komitesi’nin yard›m› ile Güvenlik Konseyi haz›rlar.
Madde 47
1. Uluslararas› bar›fl ve güvenli¤in korunmas›, Güvenlik
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Konseyi’nin buyru¤u alt›na konulan kuvvetlerin
kullan›lmas›
ve
yönetilmesi,
silahs›zlanman›n
düzenlenmesi ve muhtemel bir silahs›zlanman›n
gerçeklefltirilmesi için Konsey’e gerekli olan askeri
ihtiyaçlara iliflkin her konuda Güvenlik Konseyi’ne
dan›flmanl› yapacak ve ona yard›mc› olacak bir Askeri
Kurmay Komitesi kurulacakt›r.
2. Askeri Kurmay Komitesi, Güvenlik Konseyi’nin
sürekli üyelerinin Kurmay Baflkanlar›’ndan ya da onlar›n
temsilcilerinden oluflur. Kurmay Komitesi’nde sürekli
olarak temsil edilmeyen herhangi bir Birleflmifl Milletler
üyesinin Komite çal›flmalar›na kat›lmas› Komite’nin
görevini iyi yapabilmesi için gerekli oldu¤u zaman, Komite
bu üyeyi kendisiyle iflbirli¤i yapmaya ça¤›r›r.
3. Askeri Kurmay Komitesi, Güvenlik
yetkisi alt›nda Konsey’in emrine verilen
kuvvetlerin stratejik aç›dan yönetilmesinden
Bu kuvvetlerin komutas›na iliflkin sorunlar
çözülecektir.

Konseyi’nin
tüm silahl›
sorumludur.
daha sonra

4. Askeri Kurmay Komitesi, Güvenlik Konseyi’nin
izniyle ve uygun bölgesel kurulufllara dan›flt›ktan sonra,
bölge alt komiteleri kurabilir.
Madde 48
1.
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Güvenlik

Konseyi’nin

uluslararas›

bar›fl

ve

güvenli¤in
korunmas›
konusundaki
kararlar›n›n
yürütülmesi için gerekli önlemler, Birleflmifl Milletler’in
tüm üyeleri ya da bunlardan baz›lar› taraf›ndan al›n›r.
2. Bu kararlar, Birleflmifl Milletler üyeleri taraf›ndan
do¤rudan do¤ruya ve üyesi bulunduklar› uluslararas›
kurulufllar içindeki eylemleriyle yürütülürler.
Madde 49
Birleflmifl Milletler üyeleri, Güvenlik Konseyi’nin
kararlaflt›rd›¤› önlemlerin yürütülmesinde birbirlerine
karfl›l›kl› yard›mc› olmak için iflbirli¤i yaparlar.
Madde 50
Güvenlik Konseyi taraf›ndan bir devlet aleyhine
önleyici ya da zorlay›c› önlemler al›nd›¤›nda, Birleflmifl
Milletler üyesi olsun ya da olmas›n baflka herhangi bir
devlet, bu önlemlerin yürütülmesi yüzünden özel
ekonomik sorunlarla karfl› karfl›ya kal›rsa, bu devletin söz
konusu sorunlar›n çözümü için Güvenlik Konseyi’ne
dan›flma hakk› vard›r.
Madde 51
Bu Antlaflma’n›n hiçbir hükmü, Birleflmifl Milletler
üyelerinden birinin silahl› bir sald›r›ya hedef olmas›
halinde, Güvenlik Konseyi uluslararas› bar›fl ve güvenli¤in
korunmas› için gerekli önlemleri al›ncaya dek, bu üyenin
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do¤al olan bireysel ya da ortak meflru savunma hakk›na
halel getirmez. Üyelerin bu meflru savunma hakk›n›
kullan›rken ald›klar› önlemler hemen Güvenlik Konseyi’ne
bildirilir ve Konsey’in iflbu Antlaflma gere¤ince uluslararas›
bar›fl ve güvenli¤in korunmas› ya da yeniden kurulmas›
için gerekli görece¤i biçimde her an hareket etme yetki ve
görevini hiçbir biçimde etkilemez.

VIII. BÖLÜM:
Bölgesel Antlaflmalar
Madde 52
1. ‹flbu Antlaflma’n›n hiçbir hükmü, uluslararas› bar›fl
ve güvenli¤in korunmas›na iliflkin olup, bölgesel anlaflma
ya da kurulufllar›n varl›¤›na engel de¤ildir; yeter ki bu
anlaflma ve kurulufllar ve bu kurulufllar›n çal›flmalar›
Birleflmifl Milletler’in Amaç ve ‹lkeleri ile ba¤dafl›r olsun.
2. Böyle anlaflmalara giren ya da böyle kurulufllar›
oluflturan Birleflmifl Milletler üyeleri, yerel uyuflmazl›klar›
Güvenlik Konseyi’ne sunmadan önce, bunlar› sözkonusu
anlaflmalar ya da kurulufllar arac›l›¤›yla ve bar›flç› yollarla
çözmek için çaba harcayacaklard›r.
3. Güvenlik Konseyi, yerel uyuflmazl›klar›n, ya ilgili
devletlerin giriflimi üzerine ya da Güvenlik Konseyi’nin
göndermesi yoluyla, bu tür bölgesel anlaflmalar ya da

bölgesel kurulufllar arac›l›¤›yla bar›flç› yoldan çözülmesinin
geliflmesini teflvik eder.
4. ‹flbu madde, 34. ve 35. madde’lerin uygulanmas›n›
hiçbir biçimde etkilemez.
Madde 53
1. Güvenlik Konseyi, gerekirse kendi yetkisi alt›nda
al›nan zorlay›c› önlemlerin uygulanmas› için bölgesel
anlaflma ya da kurulufllardan yararlan›r. Bununla birlikte,
Güvenlik Konseyi’nin izni olmaks›z›n bölgesel anlaflmalar
uyar›nca ya da bölgesel kurulufllar taraf›ndan hiçbir
zorlama eylemine giriflilmeyecektir; bu maddenin 2.
f›kras›nda verilen tan›ma göre düflman devlet say›lan tüm
devletlere karfl› 107. Madde uyar›nca al›nan ya da böyle bir
devletin sald›r› politikas›na yeniden giriflmesine karfl›
bölgesel anlaflmalar çerçevesinde yöneltilen önlemler,
ilgili hükümetlerin iste¤i üzerine örgütün böyle bir devlet
taraf›ndan giriflilecek yeni bir sald›r›y› önleme görevini
üstlenmesi mümkün oluncaya dek, bunun d›fl›ndad›r.
2. Bu madde’nin 1. f›kras›nda kullan›ld›¤› flekliyle
düflman devlet terimi, ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda iflbu
Antlaflma’y› imzlam›fl herhangi bir devletin düflman› olmufl
olan herhangi bir devleti anlat›r.
Madde 54
Güvenlik Konseyi, bölgesel anlaflmalar uyar›nca ya da
bölgesel kurulufllar taraf›ndan uluslararas› bar›fl ve
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güvenli¤in korunmas› için giriflilen ya da tasarlanan tüm
eylemlerden her an tam olarak haberli bulundurulacakt›r.

IX. BÖLÜM:
Uluslararas› Ekonomik ve Sosyal ‹flbirli¤i
Madde 55
Uluslararas›nda halklar›n hak eflitli¤i ve kendi
yazg›lar›n› kendilerinin belirlemesi ilkesine sayg› üzerine
kurulmufl bar›flç› ve dostça iliflkiler sa¤lanmas› için gerekli
istikrar ve refah koflullar›n› yaratmak üzere Birleflmifl
Milletler:
a. Yaflam düzeylerinin yükseltilmesini, tam istihdam›,
ekonomik ve sosyal alanlarda ilerleme ve geliflme
koflullar›n›,
b. Ekonomik, sosyal alanlarla sa¤l›k alan›ndaki
uluslararas› sorunlar›n ve bunlara ba¤l› baflka sorunlar›n
çözümünü, kültür ve e¤itim alanlar›nda uluslararas›
iflbirli¤ini ve
c. Irk, cinsiyet, dil ya da din ayr›m› gözetmeksizin
herkesin insan haklar›na ve temel özgürlüklerine bütün
dünyada etkin bir biçimde sayg› gösterilmesini,
kolaylaflt›racakt›r.
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gerek birlikte gerekse ayr› ayr›, örgütle iflbirli¤i içinde
hareket etmeyi yükümlenirler.
Madde 57
1. Hükümetleraras› anlaflmalarla kurulan ve kendi
kurulufl belgeleri gere¤ince ekonomik, sosyal, kültürel
alanlarla e¤itim ve sa¤l›k alanlar›nda ve bunlarla ilgili
baflka alanlarda genifl uluslararas› yetkileri bulunan
uzmanl›k kurulufllar›, 63. madde uyar›nca Birleflmifl
Milletler’e ba¤lanacakt›r.
2. Birleflmifl Milletler’e bu flekilde ba¤lanan kurulufllar
bundan böyle “uzmanl›k kurulufllar›” ad›yla an›lacakt›r.
Madde 58
Örgüt, ihtisas kurulufllar›n›n programlar› ile
çal›flmalar›n› eflgüdümlü duruma getirmek için tavsiyelerde
bulunur.
Madde 59
Örgüt, gerekti¤inde, 55. Maddede belirtilen amaçlara
ulaflabilmesi için gerekli her türlü yeni ihtisas kuruluflunu
oluflturmak üzere ilgili devletler aras›nda görüflmeler
yap›lmas›na önayak olur.

Madde 56

Madde 60

Üyeler, 55. maddede belirtilen amaçlara ulaflmak için,

Örgütün bu Bölüm’de belirtilen görevlerinin yerine
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getirilmesi konusunda sorumluluk Genel Kurul’a ve Genel
Kurul’un yetkisi alt›nda, X. Bölüm’de bu amaçla kendisine
verilen yetkileri kullanacak olan Ekonomik ve Sosyal
Konsey’e düfler.

X. BÖLÜM:
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Bileflimi
Madde 61
1. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Genel Kurul’ca seçilen
ellidört Birleflmifl Milletler üyesinden oluflur.
2. 3. f›kra hükümleri sakl› kalmak üzere, her y›l
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in ellidört üyesi üç y›ll›k bir
süre için seçilir. Süresi biten üye hemen yeniden
seçilebilir.
3. Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerinin say›s› yirmi
yediden ellidörde ç›kar›ld›ktan sonra yap›lacak ilk
seçimde, görev süreleri o y›l›n sonunda bitecek olan dokuz
üyenin yerine yirmiyedi yeni üye seçilecektir. Genel
Kurul’ca yap›lan düzenlemelere uygun olarak, bu yirmiyedi
yeni üyeden, bu flekilde seçilmifl dokuz tanesinin görev
süresi bir y›l›n sonunda, öteki dokuz üyenin görev süresi
de iki y›l›n sonunda sona erecektir.

4. Ekonomik ve Sosyal Konsey’in her üyesinin
Konsey’de bir temsilcisi vard›r.

Görev ve Yetkileri
Madde 62
1. Ekonomik ve Sosyal Konsey, ekonomik, sosyal,
kültürel alanlarda, e¤itim ve sa¤l›k alanlar›nda ve bunlarla
ilgili baflka alanlarda uluslararas› sorunlar üzerinde
araflt›rmalar yapabilir, raporlar haz›rlayabilir ya da
bunlar›n yap›l›p haz›rlanmas›na önayak olabilir ve bütün
bu sorunlara iliflin olarak Genel Kurul, Birleflmifl Milletler
üyeleri ve ilgili ihtisas kurulufllar›na tavsiyelerde
bulunabilir.
2. Konsey, herkesin insan haklar›na ve temel
özgürlüklerine etkin bir biçimde sayg› gösterilmesini
sa¤lamak üzere tavsiyelerde bulunabilir.
3. Konsey, Genel Kurul’a sunmak üzere, yetki alan›na
giren sorunlara iliflkin sözleflme tasar›lar› haz›rlayabilir.
4. Konsey, Birleflmifl Milletler’ce öngörülen kurallara
uygun olarak, yetki alan›na giren sorunlara iliflkin
uluslararas› konferanslar düzenleyebilir.
Madde 63
1. Ekonomik ve Sosyal Konsey, 57. madde’de sözü
edilen kurulufllar›n herhangi biriyle, bu kuruluflun
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Birleflmifl Milletler’e hangi koflullar alt›nda ba¤lanaca¤›n›
saptayan anlaflmalar yapabilir. Bu anlaflmalar Genel
Kurul’un onay›na sunulur.
2. Ekonomik ve Sosyal Konsey, ihtisas kurulufllar›na
dan›flarak, onlara tavsiyelerde bulunarak ve Genel Kurul ile
tavsiyelerde bulunarak, bu ihtisas kurulufllar›n›n
çal›flmalar›n› aras›nda eflgüdümü sa¤layabilir.
Madde 64
1. Ekonomik ve Sosyal Konsey, ihtisas kurulufllar›ndan
düzenli raporlar almak için uygun önlemlere baflvurabilir.
Ekonomik ve Sosyal Konsey, kendi tavsiyeleri ile bu
Konsey’in yetkisine giren konulara iliflkin Genel Kurul
tavsiyelerini yerine getirmek üzere baflvurulan önlemler
konusunda raporlar almak için Birleflmifl Milletler
üyeleriyle ve ihtisas kurulufllar›yla anlaflmalar yapabilir.
2. Konsey, bu raporlar konusunda görüfllerini Genel
Kurul’a iletebilir.
Madde 65
Ekonomik ve Sosyal Konsey, Güvenlik Konsey’ine bilgi
verebilir ve Güvenlik Konseyi’nin iste¤i üzerine ona yard›m
eder.
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Madde 66
1. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Genel Kurul’un
tavsiyelerini yürütme konusunda yetkisine giren bütün
görevleri yerine getirir.
2. Konsey, Genel Kurul’un onay› ile Birleflmifl Milletler
üyelerinin ya da ihtisas kurulufllar›n›n kendisinden
isteyece¤i hizmetleri yerine getirebilir.
3. Konsey, iflbu Antlaflma’n›n baflka yerlerinde
gösterilen ya da Genel Kurul’ca kendisine verilebilecek
olan öteki görevleri de yerine getirir.

Oylama
Madde 67
1. Ekonomik ve Sosyal Konsey’in her üyesinin bir oyu
vard›r.
2. Ekonomik ve Sosyal Konsey’in kararlar›, haz›r
bulunan ve oy veren üyelerin oyçoklu¤u ile al›n›r.

Usül
Madde 68
Ekonomik ve Sosyal Konsey, ekonomik ve sosyal
konularda ve insan haklar›n›n ilerletilmesi için
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komisyonlar kuraca¤› gibi görevlerini yerine getirmesine
yarayacak baflka komisyonlar da kurar.
Madde 69
Ekonomik ve Sosyal Konsey, Birleflmifl Milletler’in bir
üyesini özellikle ilgilendiren bir sorunu incelerken, bu
üyeyi oy hakk› olmaks›z›n görüflmelere kat›lmaya ça¤›r›r.
Madde 70
Ekonomik ve Sosyal Konsey, uzmanl›k kurulufllar›n›n
temsilcilerinin Konsey görüflmelerine ve Konsey taraf›ndan
kurulan komisyonlar›n görüflmelerine oy hakk› olmaks›z›n
kat›lmalar›, kendi temsilcilerinin de uzmanl›k
kurulufllar›n›n görüflmelerine kat›lmalar› için her türlü
düzenlemeyi yapabilir.
Madde 71
Ekonomik ve Sosyal Konsey, kendi yetkisine giren
sorunlarla u¤raflan sivil toplum kurulufllar›na dan›flmak için
uygun düzenlemeler yapabilir. Böyle düzenlemeler
uluslararas› örgütlerle ve gerekti¤inde, Birleflmifl
Milletler’in ilgili üyesine dan›fl›ld›ktan sonra ulusal
örgütlerle de yap›labilir.
Madde 72
1. Ekonomik ve Sosyal Konsey, baflkan›n›n seçim
yöntemini de saptayan içtüzü¤ünü kendi yapar.

2. Konsey, içtüzü¤ü uyar›nca ihtiyaca göre toplan›r;
içtüzükte Konsey’in üye ço¤unlu¤unun iste¤i üzerine
toplanmas›n› öngören hükümler de bulunacakt›r.

XI. BÖLÜM:
Özerk Olmayan Ülkelere iliflkin Bildirge
Madde 73
Halklar›n henüz kendi kendilerini tam olarak
yönetmedi¤i bölgelerin yönetilmesinden sorumlu olan ya
da bu sorumlulu¤u yüklenen Birleflmifl Milletler üyeleri, bu
bölgelerde yaflayanlar›n ç›karlar›n›n herfleyden önce
geldi¤i ilkesini kabul ederler. ‹flbu Antlaflma ile kurulan
bar›fl ve güvenlik sistemi içinde bu bölgelerde yaflayanlar›n
refah›n› en yüksek düzeye ç›karma yükümlülü¤ünü kutsal
bir ödev bilirler ve bu amaçla:
a. Sözkonusu halklar›n kültürüne sayg› göstererek
onlar›n siyasal, ekonomik ve sosyal bak›mdan
ilerlemelerini ve e¤itim alan›nda geliflmelerini sa¤lamay›,
onlara hakça davranmay› ve onlar› kötülüklerden
korumay›;
b. Her ülkeye ve halk›na özgü koflullar ve bunlar›n
çeflitli aflamalar›na uygun olarak, bu halklar›n kendi
kendilerini yönetme yetene¤ini gelifltirmeyi, onlar›n
siyasal özlemlerini gözönünde tutmay› ve kendi özgür
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siyasal kurumlar›n›n giderek gelifltirilmesinde onlara
yard›mc› olmay›;
c. Uluslararas› bar›fl ve güvenli¤i pekifltirmeyi;
d. Bu madde’de belirtilen sosyal, ekonomik ve bilimsel
amaçlara uygulamada ulaflmak üzere yap›c› geliflme
önlemlerini kolaylaflt›rmay›, bilimsel araflt›rmalar›
özendirmeyi, birbiriyle ve koflullar elverdi¤inde
uluslararas› ihtisas kurulufllar›yla iflbirli¤i yapmay› ve
e. XII. ve XIII. Bölümler’in uygulama alan› d›fl›nda,
sorumluluklar› alt›nda bulunan ülkelerin ekonomik, sosyal
ve e¤itim koflullar›na iliflkin istatistiksel ve teknik nitelikte
baflka bilgileri, güvenlik gerekleri ve anayasalara iliflkin
görüfller sakl› kalmak üzere, bilgi için düzenli olarak Genel
Sekreter’e iletmeyi kabul ederler.
Madde 74
Birleflmifl Milletler üyeleri anavatan topraklar›ndaki
politikalar› kadar, bu Bölüm’ün konusunu oluflturan
bölgelerdeki politikalar›n da, dünyan›n geri kalan
kesiminin ç›karlar› ve refah› gözönünde tutulmak
kofluluyla, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda iyi
komfluluk genel ilkesine dayanmas› gerekti¤i konusunda
da anlaflmaya varm›fllard›r.

XII. BÖLÜM:
Uluslararas› Vesayet Rejimi
Madde 75
Birleflmifl Milletler örgütü, daha sonra yap›lacak özel
anlaflmalar gere¤ince vesayet rejimine sokulabilecek
bölgelerin yönetim ve gözetimi için, kendi yetkisi alt›nda
bir uluslararas› vesayet rejimi kuracakt›r. Bu bölgeler
bundan böyle vesayet alt›nda bölge ad›yla an›lmaktad›rlar.
Madde 76
‹flbu Antlaflma’n›n 1. madde’sinde belirtilen Birleflmifl
Milletler’in Amaçlar›’na uygun olarak vesayet rejiminin
temel hedefleri flunlard›r :
a. Uluslararas› bar›fl ve güvenli¤i pekifltirmek;
b. Vesayet alt›ndaki bölgelerde yaflayan insanlar›n
siyasal, ekonomik ve sosyal bak›mdan ilerlemelerini ve
e¤itim alan›nda geliflmelerini kolaylaflt›rmak, her bölge ve
halk›na özgü koflullar› ilgili halklar›n özgürce dile getirdi¤i
özlemleri ve her vesayet anlaflmas›nda öngörülebilecek
hükümleri de gözönünde tutarak, bu bölgeler halklar›n›n
kendi kendilerini yönetmelerini ya da ba¤›ms›zl›¤a do¤ru
giderek geliflmelerini kolaylaflt›rmak;
c. Irk, cinsiyet, dil ya da din ayr›m› gözetmeksizin
herkesin insan haklar›na ve temel özgürlüklerine sayg›
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gösterilmesini teflvik etmek ve dünya halklar›n›n karfl›l›kl›
ba¤›ml›l›¤›n› gelifltirmek; ve
d. Sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda bütün Birleflmifl
Milletler üyeleri ile onlar›n uyruklar›na eflit davran›lmas›n›
sa¤lamak
ve
yukar›da
belirtilen
amaçlar›n
gerçeklefltirilmesini engellememek ve 80. madde
hükümleri sakl› kalmak kofluluyla, adalet da¤›t›m›nda da
bu sonunculara eflit davran›lmas›n› sa¤lamak.
Madde 77
1. Vesayet rejimi, afla¤›daki kategorilere giren ve
vesayet anlaflmalar› gere¤ince bu rejime sokulabilecek
bölgelere uygulanacakt›r:
a. fiu anda manda alt›nda bulunan bölgeler;
b. ‹kinci Dünya Savafl› sonucunda düflman devletlerden
ayr›labilecek bölgeler;
c. Yönetimlerinden sorumlu devletlerce gönüllü olarak
bu rejime sokulan bölgeler.
2. Yukar›da belirtilen kategorilere giren bölgelerden
hangilerinin, hangi koflullarda vesayet rejimine
sokulaca¤›, daha sonra yap›lacak bir anlaflma ile
belirlenecektir.
Madde 78
Birleflmifl Milletler üyeleri aras›ndaki iliflkiler egemen

eflitlik ilkesine dayal› olaca¤›na göre, Birleflmifl Milletler’e
üye olan ülkelere vesayet rejimi uygulanmayacakt›r.
Madde 79
Vesayet rejimine sokulacak her ülke bak›m›ndan
vesayet koflullar› ve bu düzene getirilebilecek tüm
de¤ifliklik ve düzeltmeler, Birleflmifl Milletler’in bir
üyesinin mandas› alt›nda bulunan bölgeler sözkonusu
oldu¤unda mandater devleti de içine almak üzere,
do¤rudan do¤ruya ilgili devletler aras›nda yap›lacak bir
anlaflman›n konusunu oluflturacak ve 83. ve 85. maddeler
uyar›nca onaylanacakt›r.
Madde 80
1. 77., 79. ve 81. maddeler uyar›nca yap›lan ve
bölgelerden herbirini vesayet rejimine sokan özel vesayet
anlaflmalar›nda saptanabilecek noktalar d›fl›nda ve bu
anlaflmalar yap›l›ncaya dek, bu Bölüm’ün hiçbir hükmü
herhangi bir devletin ya da herhangi bir halk›n herhangi
bir hakk›n› ya da Birleflmifl Milletler üyelerinin taraf
bulunabilece¤i yürürlükteki uluslararas› belgelerin
hükümlerini, ister dolayl› ister dolays›z olarak herhangi bir
biçimde de¤ifltirecek tarzda yorumlanamaz.
2. Bu madde’nin 1. paragraf›, manda alt›nda olan ve
di¤er bölgelerin 77. madde’de öngördü¤ü üzere vesayet
sistemine al›nmas› için yap›lacak müzakerelerin ve
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var›lacak anlaflmalar›n geciktirilmesi ya da ertelenmesi
için gerekçe oluflturacak biçimde yorumlanamaz.
Madde 81
Vesayet anlaflmas›, her durumda, vesayet alt›ndaki
bölgenin hangi koflullar alt›nda yönetilece¤i konusunu
kapsar ve yönetimi üzerine alacak makam› gösterir.
Bundan böyle yönetimden sorumlu makam. ad›yla an›lacak
olan bu makam, bir ya da birkaç devletten oluflabilece¤i
gibi, örgütün kendisi de olabilir.
Madde 82
Bir vesayet anlaflmas›, 43. madde uyar›nca yap›lan
herhangi bir özel anlaflmay› ya da anlaflmalar›
zedelemeksizin, vesayet anlaflmas›n›n uyguland›¤› vesayet
alt›ndaki bölgenin tümünü ya da bir kesimini içine alan bir
stratejik bölgeyi ya da stratejik bölgeleri gösterebilir.
Madde 83
1. Vesayet anlaflmas› koflullar›n›n onaylamas›, bunlar›n
de¤ifltirilmesi ve düzeltilmesi de içinde olmak üzere,
Birleflmifl Milletler’in stratejik bölgelere iliflkin tüm
görevleri, Güvenlik Konseyi’nce yerine getirilir.
2. 76. madde’de belirtilen temel hedefler stratejik
bölgelerden herbirinin halk› için de geçerlidir.
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3. Güvenlik Konseyi, vesayet anlaflmalar›na uygun
olarak ve güvenlik gerekleri sakl› kalmak kofluluyla,
Birleflmifl Milletler’in vesayet rejimi uyar›nca yüklenmifl
oldu¤u siyasal, ekonomik, sosyal ve e¤itsel görevlerin
stratejik bölgelerde yerinde getirilmesinde Vesayet
Meclisi’nin yard›m›ndan yararlanacakt›r.
Madde 84
Vesayet alt›ndaki bölgenin uluslararas› bar›fl ve
güveli¤in korunmas› konusunda kendi pay›na düfleni
yerine getirmesini sa¤lamak, yönetimden sorumlu
makam›n görevidir. Bu amaçla, yönetimden sorumlu
makam, Güvenlik Konseyi’ne karfl› bu konuda üstlendi¤i
yükümlülükleri yerine getirmek ve ayn› zamanda yerel
savunmay› sa¤lay›p vesayet alt›ndaki bölgelerde dirlik ve
düzeni korumak için vesayet alt›ndaki bölgelerden gönüllü
birlikler, kolayl›klar ve yard›m sa¤layabilir.
Madde 85
1. Vesayet anlaflmalar› koflullar›n›n kabul edilmesini,
bunlar›n de¤ifltirilmesini ya da düzeltilmesini de içermek
üzere, stratejik bölge olarak gösterilmemifl tüm bölgelere
iliflkin vesayet anlaflmalar› konusunda Birleflmifl Milletler’e
düflen görevler Genel Kurul’ca yerine getirilir.
2. Genel Kurul’un yetkisi alt›nda hareket eden Vesayet
Meclisi bu görevlerin yap›lmas›nda Genel Kurul’a yard›m
eder.
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XIII. BÖLÜM:
Vesayet Meclisi
Bileflimi
Madde 86

a. Yönetimden sorumlu makam›n sundu¤u raporlar›
inceleyebilirler;
b. Dilekçeleri kabul edebilirler ve onlar› sözkonusu
makama dan›flarak inceleyebilirler;

1. Vesayet Meclisi Birleflmifl Milletler’in afla¤›daki
üyelerinden oluflur.

c. Sözkonusu makamca yönetilen ülkelerde, bu
makamla anlaflarak saptanan tarihlerde belirli aral›klarla
denetleme gezileri düzenleyebilirler; ve

a. Vesayet alt›ndaki bölgenin yönetiminden sorumlu
üyeler;

d. Vesayet anlaflmalar› koflullar› uyar›nca bu önlemleri
ve di¤er tüm önlemleri alabilirler.

b. 23. Madde’de adlar› belirtilmifl olup da vasilik
alt›nda bölge yönetmeyen üyeler;
c. Vesayet Meclisi’nin toplam üye say›s›n›n, vesayet
alt›nda ülke yöneten üyelerle yönetmeyenler aras›nda eflit
biçimde bölüflülmesini sa¤lamaya yetecek say›da, Genel
Kurul’ca üç y›ll›k bir süre için seçilecek baflka üyeler.
2. Vesayet Meclisi’nin her üyesi, kendisini kurulda
temsil etmek üzere özel ehliyette bir kifliyi gösterir.

Görev ve Yetkileri
Madde 87
Genel Kurul ve onun yetkisi alt›nda Vesayet Meclisi,
görevlerini yerine getirirlerken:

Madde 88
Vesayet Meclisi, Vesayet alt›ndaki ülkelerden her
birinde yaflayan insanlar›n siyasal, ekonomik ve sosyal
alanlarla e¤itim alan›ndaki ilerlemeleri konusunda bir soru
ka¤›d› haz›rlar; Genel Kurul’un yetkisi içinde vesayet
alt›nda bulundurulan bölgelerin her birinin yönetiminden
sorumlu makam da sözkonusu soru ka¤›d›na dayanan bir
y›ll›k raporu Genel Kurul’a sunar.

Oylama
Madde 89
1. Vesayet Meclisi’nin her üyesinin bir oyu vard›r.
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2. Vesayet Meclisi’nin kararlar›, haz›r bulunan ve oy
veren üyelerin oy ço¤unlu¤u ile al›n›r.

Usül
Madde 90
1. Vesayet Meclisi, baflkan›n›n seçim yöntemini de
saptayan içtüzü¤ünü kendi yapar.
2. Meclis, içtüzü¤ü uyar›nca ihtiyaca göre toplan›r;
içtüzükte Meclis’in üye ço¤unlu¤unun iste¤i üzerine
toplanmas›n› öngören hükümler de bulunacakt›r.
Madde 91
Vesayet Meclisi gerekti¤inde, Ekonomik ve Sosyal
Konsey’in ve ihtisas kurulufllar›n›n ayr› ayr› yetki
alanlar›na giren konularda onlar›n yard›m›ndan yararlan›r.

XIV. BÖLÜM:
Uluslararas› Adalet Divan›
Madde 92
Uluslararas› Adalet Divan›, Birleflmifl Milletler’in
bafll›ca adli organ›d›r. Divan, Uluslararas› Sürekli Adalet
Divan›’n›n Statüsü’ne dayanan ve iflbu Antlaflma’n›n
ayr›lmaz bir parças›n› oluflturan eski Statü’ye uygun olarak
çal›fl›r.
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Madde 93
1. Birleflmifl Milletler’in tüm üyeleri, bu üyeli¤in bir
sonucu olarak, Uluslararas› Adalet Divan› Statüsü’ne
taraft›rlar.
2. Birleflmifl Milletler üyesi olmayan devletlerin
Uluslararas› Adalet Divan› Statüsü’ne taraf olabilme
koflullar›, her seferinde Güvenlik Konseyi’nin tavsiyesi
üzerine Genel Kurul’ca belirlenir.
Madde 94
1. Birleflmifl Milletler’in her üyesi, taraf oldu¤u tüm
uyuflmazl›klarda, Uluslararas› Adalet Divan›’n›n karar›na
uymay› yükümlenir.
2. Bir uyuflmazl›¤›n taraflar›ndan biri, Divan’›n verdi¤i
bir hükme göre kendisine düflen yükümlülükleri yerine
getirmezse, öbür taraf Güvenlik Konseyi’ne baflvurabilir
Konsey de gerekli görürse, hükmün yerine getirilmesi için
tavsiyelerde bulunabilir ya da al›nacak önlemleri
kararlaflt›rabilir.
Madde 95
‹flbu Antlaflma’n›n hiçbir hükmü, Birleflmifl Milletler
üyelerinin, uyuflmazl›klar›n›n çözümünü zaten var olan ya
da ileride yap›labilecek olan anlaflmalar gere¤ince baflka
mahkemelere b›rakmalar›n› engellemez.
47

Madde 96
1. Genel Kurul ya da Güvenlik Konseyi herhangi bir
hukuksal sorun konusunda Uluslararas› Adalet Divan›’ndan
görüfl isteyebilir.
2. Genel Kurul’ca bu konuda herhangi bir anda yetkili
k›l›nabilecek olan tüm öteki Birleflmifl Milletler organlar›
ve ihtisas kurulufllar› da kendi çal›flma alanlar› içinde
karfl›lar›na ç›kacak hukuksal sorunlar konusunda Divan’dan
görüfl isteyebilirler.

XV. BÖLÜM:
Sekretarya
Madde 97
Sekretarya, bir Genel Sekreter ile örgütün gerek
duyabilece¤i memurlardan oluflur. Genel Sekreter, Güvenlik
Konseyi’nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul’ca atan›r. Genel
Sekreter örgütün en yüksek memurudur.
Madde 98
Genel Sekreter, Genel Kurul’un, Güvenlik Konseyi’nin,
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in ve Vesayet Meclisi’nin bütün
toplant›lar›nda bu s›fatla hareket eder; bu organlar
taraf›ndan kendisine verilen bütün öteki görevleri de
yerine getirir. Örgütün çal›flmas› konusunda Genel Kurul’a
y›ll›k raporlar sunar.

Madde 99
Genel Sekreter, uluslararas› bar›fl ve güvenli¤in
korunmas›n› tehlikeye düflürebilece¤ini düflündü¤ü
herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi’nin dikkatine sunar.
Madde 100
1. Genel Sekreter ve memurlar, görevlerini yerine
getirirlerken, herhangi bir hükümetten ya da örgütün
d›fl›ndaki herhangi bir makamdan ne talimat isterler ne de
talimat al›rlar. Genel Sekreter ve memurlar, uluslararas›
memurluk durumlar› ile ba¤daflmayacak herhangi bir
davran›flta bulunmaktan kaç›n›rlar ve yaln›zca örgüte karfl›
sorumludurlar.
2. Birleflmifl Milletler’in her üyesi, Genel Sekreterler ile
sekretarya memurlar›n›n salt uluslararas› nitelikteki
sorumluluklar›na sayg› göstermek ve görevlerinin yerine
getirilmesinde onlara etki etmeye çal›flmamakla
yükümlüdür.
Madde 101
1. Sekretarya memurlar›, Genel Kurul’ca saptanacak
kurallar uyar›nca Genel Sekreter taraf›ndan atan›rlar.
2. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Meclisi ve
gerekiyorsa, Birleflmifl Milletler’in öteki organlar›na sürekli
nitelikte özel memurlar verilir. Bu memurlar Sekretarya’n›n
bir parças›n› olufltururlar.
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3. Memurlar›n ifle al›nmas›nda ve çal›flma koflullar›n›n
saptanmas›nda öncelikle gözönünde tutulacak nokta en
yüksek derecede verimlilik, yetkinlik ve dürüstlük
niteliklerini benliklerinde toplam›fl kiflilerin hizmetini
sa¤lama gere¤i olmal›d›r. Memurlar›n, olabildi¤ince genifl
bir co¤rafi da¤›l›m esas›na dayan›larak ifle al›nmas›n›n
önemi gere¤ince gözönünde tutulacakt›r.

XVI. BÖLÜM:
Çeflitli Hükümler
Madde 102
1. ‹flbu Antlaflma’n›n yürürlü¤e girmesinden sonra,
Birleflmifl Milletler’in herhangi bir üyesi taraf›ndan yap›lan
her uluslararas› sözleflme ya da anlaflma, mümkün olan en
k›sa sürede Sekretarya’da kütü¤e ifllenecek ve Sekretarya
taraf›ndan yay›mlanacakt›r.
2. ‹flbu maddenin 1. f›kras› hükümleri uyar›nca kütü¤e
ifllenmemifl bir uluslararas› sözleflme ya da anlaflman›n
taraflar›ndan herhangi biri, söz konusu sözleflme ya da
anlaflmay› Birleflmifl Milletler’in bir organ› önünde ileri
süremez.

anlaflmadan
do¤an
yükümlülüklerinin
çat›flmas›
durumunda, iflbu Antlaflma’dan do¤an yükümlülükler üstün
gelecektir.
Madde 104
Örgüt, üyelerinden her birinin topraklar›nda
görevlerini yerine getirmek ve amaçlar›na ulaflmak için
gerekli hukuksal ehliyete sahiptir.
Madde 105
1. Örgüt, Üyelerinin herbirinin topraklar›nda
amaçlar›na ulaflmak için gerekli ayr›cal›k, ba¤›fl›kl›k ve
dokunulmazl›klardan yararlan›r.
2. Birleflmifl Milletler üyelerinin temsilcileri ile örgütün
memurlar› da, ayn› flekilde, örgütle ilgili görevlerini tam
bir ba¤›ms›zl›k içinde yerine getirebilmek için gerekli
ayr›cal›k, ba¤›fl›kl›k ve dokunulmazl›klardan yararlan›rlar.
3. Genel Kurul, iflbu maddenin 1. ve 2. f›kralar›n›n
uygulanmas›na iliflkin ayr›nt›lar›n saptanmas› amac›yla
tavsiyelerde bulunabilir ya da Birleflmifl Milletler üyelerine
bu amaca yönelik sözleflmeler yap›lmas›n› önerebilir.

Madde 103
Birleflmifl Milletler üyelerinin iflbu Antlaflma’dan do¤an
yükümlülükleri ile baflka herhangi bir uluslararas›
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XVII. BÖLÜM:

XVIII. BÖLÜM:

Güvenli¤e ‹liflkin Geçici Hükümler

De¤ifliklikler

Madde 106

Madde 108

Güvenlik Konseyi’ne, kendi kan›s›na göre 42. madde
uyar›nca üzerine düflen sorumluluklar› yüklenmesi
olana¤›n› verecek olan ve 43. madde’de sözü edilen özel
anlaflmalar yürürlü¤e girinceye de¤in, 30 Ekim 1943’de
Moskova’da imzalanan Dört Ulus Bildirgesi’nin taraflar› ile
Fransa, iflbu Bildirge’nin 5. maddesi uyar›nca, uluslararas›
bar›fl ve güvenli¤in korunmas› için gerekebilecek her türlü
eyleme Birleflmifl Milletler ad›na birlikte giriflmek üzere
birbirlerine ve, e¤er durum gerektiriyorsa, Birleflmifl
Milletler’in öteki üyelerine dan›flacaklard›r.
Madde 107
‹flbu Antlaflma’n›n hiçbir hükmü, Antlaflma’y›
imzalayan herhangi bir devletin ‹kinci Dünya Savafl›
s›ras›nda düflman› durumunda olan bir devlete karfl›, bu
konuda sorumluluk sahibi hükümetlerin sözkonusu savafl›n
sonucu olarak giriflti¤i ya da giriflilmesini uygun buldu¤u
bir eylemi ne etkiler, ne engeller.

‹flbu Antlaflma’da yap›lacak de¤ifliklikler, Genel Kurul
üyelerinin üçte iki ço¤unlu¤u taraf›ndan kabul edilip,
Güvenlik Konseyi’nin sürekli üyelerinin tümünü kapsamak
üzere Birleflmifl Milletler üyelerinin üçte ikisi taraf›ndan
her birinin anayasa kurallar› gere¤ince onayland›¤› zaman,
tüm Birleflmifl Milletler üyeleri için yürürlü¤e girer.
Madde 109
1. ‹flbu Antlaflma’n›n gözden geçirilmesi amac›yla,
Genel Kurul’un üçte iki ço¤unlu¤unun ve Güvenlik
Konseyi’nin herhangi dokuz üyesinin oylar›yla saptanacak
yer ve tarihte Birleflmifl Milletler üyelerinin bir Genel
Konferans’› düzenlenebilecektir. Konferansta Birleflmifl
Milletler’in her üyesinin bir oyu olacakt›r.
2. Konferansta üçte iki ço¤unluk taraf›ndan iflbu
Antlaflma’da yap›lmas› tavsiye edilen her de¤ifliklik,
Güvenlik Konseyi’nin sürekli üyelerinin tümünü kapsamak
üzere Birleflmifl Milletler üyelerinin üçte ikisi taraf›ndan
her birinin anayasa kurallar› gere¤ince onayland›¤›nda
geçerlilik kazanacakt›r.
3. Genel Kurul’un, iflbu Antlaflma’n›n yürürlü¤e
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girmesini izleyen onuncu y›ll›k toplant›s›ndan önce bu
konferans henüz yap›lmam›flsa, sözkonusu toplant›n›n
gündemine bu konferans›n toplanmas› konusunda bir
öneri konacak ve Genel Kurul ço¤unlu¤unun ve Güvenlik
Konseyi’nin herhangi yedi üyesinin oyuyla kararlaflt›r›l›rsa
konferans yap›lacakt›r.

XIX. BÖLÜM:
Onay ve ‹mza
Madde 110
1. ‹flbu Antlaflma, imza eden devletlerce her birinin
anayasa kurallar› gere¤ince onaylanacakt›r.
2. Onay belgeleri Amerika Birleflik Devletleri
hükümetine tevdi edilecek ve her tevdi de bu hükümet
taraf›ndan tüm imzac› devletlere ve atand›¤›nda, örgütün
Genel Sekreteri’ne bildirilecektir.

4. ‹flbu Antlaflma’y› imzalam›fl olup, yürürlü¤e
girmesinden sonra onaylayacak olan devletler, her birinin
onay belgesinin tevdi edildi¤i tarihte Birleflmifl Milletler’in
as›l üyesi olacaklard›r.
Madde 111
Çince, Frans›zca, Rusça, ‹ngilizce ve ‹spanyolca
metinleri ayn› derecede geçerli olan iflbu Antlaflma,
Amerika Birleflik Devletleri hükümeti arflivine tevdi
edilecektir. Asl›na uygunlu¤u gere¤ince onaylanm›fl
örnekleri bu hükümet taraf›ndan bütün öteki imzac›
devletlerin hükümetlerine verilecektir.
YUKARIDAK‹ HÜKÜMLER‹ BEN‹MSEYEREK Birleflmifl
Milletler’e üye Hükümetlerinin temsilcileri iflbu
Antlaflma’y› imzalam›fllard›r.
San Francisco’da, 26 Haziran 1945’te yap›lm›flt›r.

3. ‹flbu Antlaflma, Çin Cumhuriyeti, Fransa, Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i, Büyük Britanya ve Kuzey
‹rlanda Krall›¤›, Amerika Birleflik Devletleri ve imzac›
devletlerin ço¤unlu¤u taraf›ndan onay belgelerinin
tevdiinden sonra yürürlü¤e girecektir. Bunun üzerine
Amerika Birleflik Devletleri hükümetince onay belgelerinin
tevdi edildi¤ine iliflkin bir tutanak düzenlenerek, bunun
birer örne¤i imzac› devletlerin tümüne verilecektir.
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1. Madde
Birleflmifl Milletler Antlaflmas› ile, Birleflmifl Milletler’in
bafll›ca adli organ› olarak kurulan Uluslararas› Adalet
Divan›, iflbu Statü hükümleri uyar›nca oluflturulacak ve
ifllev görecektir.

I. BÖLÜM:
Divan’›n Kuruluflu

Uluslararas›
Adalet Divan›
Statüsü

2. Madde
Divan, yüksek ahlaki karaktere sahip, kendi ülkelerinde
en yüksek adli görevlerin yerine getirilmesi için gerekli
koflullar› benliklerinde toplayan ya da uluslararas› hukuk
alan›nda yetkileri herkesçe kabul edilmifl birer hukukçu
niteli¤inde olan kifliler aras›ndan uyruklar›na
bak›lmaks›z›n seçilen ba¤›ms›z yarg›çlardan oluflan bir
kuruldur.
3. Madde
1. Divan 15 üyeden oluflur. Ayn› devletin birden çok
uyru¤u ayn› zamanda Divan’da yarg›ç olamaz.
2. Divan’a üyelik aç›s›ndan, birden fazla devletin
uyru¤u olarak kabul edilebilecek bir kifli kamusal ve siyasal
haklar›n› ola¤an olarak hangi devlette kullan›yorsa, o
devletin uyru¤u say›lacakt›r.
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4. Madde
1. Divan üyeleri, Sürekli Hakemlik Mahkemesi ulusal
hükümlerinin aday gösterdi¤i kifliler listesinden Genel
Kurul ve Güvenlik Konseyi taraf›ndan, afla¤›daki hükümler
uyar›nca seçilir.
2. Sürekli Hakemlik Mahkemesi’nde temsil edilmeyen
Birleflmifl Milletler üyelerinin durumunda ise, adaylar,
uluslararas›
uyuflmazl›klar›n
bar›flç›
yollarla
çözümlenmesine iliflkin 1907 La Haye Sözleflmesi’nin 44.
Madde’sinde öngörülen koflullar aynen uygulanarak,
hükümetlerince bu amaçla atanm›fl ulusal kümeler
taraf›ndan gösterilecektir.
3. ‹flbu Statü’ye taraf olup da Birleflmifl Milletler üyesi
olmayan bir devletin Divan üyelerinin seçimine hangi
koflullar alt›nda kat›labilece¤i, bu konuda özel bir
anlaflman›n
bulunmamas›
durumunda,
Güvenlik
Konseyi’nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul taraf›ndan
belirlenir.
5. Madde
1. Seçim tarihinden en az üç ay önce, Birleflmifl
Milletler Genel Sekreteri, iflbu Statü’ye taraf olan
devletlerin Sürekli Hakemlik Mahkemesi’ndeki üyelerini ve
4. Maddenin 2. f›kras› uyar›nca atanm›fl olan ulusal küme
üyelerini, ulusal kümeler halinde, Diven üyeli¤i görevini
60

kabul edebilecek durumda olan kiflileri belirli bir süre
içinde aday göstermeye yaz›l› olarak ça¤›rabilir.
2. Hiçbir küme, en çok ikisi kendi uyruklu¤unda olmak
üzere dörtten çok aday gösteremez. Hiçbir durumda,
doldurulacak yer say›s›n›n iki kat›ndan çok aday
gösterilemez.
6. Madde
Bu aday gösterme ifllemine geçilmeden önce her ulusal
kümenin, ülkesindeki en yüksek mahkemeye, hukuk
fakülte ve okullar›na, hukukun incelenmesi ile u¤raflan
ulusal akademilerle uluslararas› akademilerin ulusal
kollar›na dan›flmas› tavsiye edilir.
7. Madde
1. Genel Sekreter, böylece saptanm›fl tüm adaylar›n
alfabe s›ras›na göre bir listesini haz›rlar; 12. Maddenin 2.
f›kras›nda öngörülen durum d›fl›nda, yaln›zca bu kifliler
seçilebilir.
2. Genel Sekreter bu listeyi Genel Kurul’a ve Güvenlik
Konseyi’ne sunar.
8. Madde
Genel Kurul ile Güvenlik Konseyi, Divan üyelerinin
seçimini birbirlerinden ba¤›ms›z olarak yürütürler.
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9. Madde
Her seçimde seçmenler Divan’a seçilecek kiflilerin
yaln›zca istenen koflullar› benliklerinde toplam›fl
olmalar›n› de¤il, ayn› zamanda kurul olarak belli bafll›
uygarl›k biçimlerini ve dünyan›n bafll›ca hukuk sistemlerini
temsil etmelerini de gözönünde bulunduracaklard›r.
10. Madde
1. Genel Kurul’da ve Güvenlik Konseyinde oylar›n salt
ço¤unlu¤unu elde etmifl olan adaylar seçilmifl olurlar.
2. Gerek yarg›çlar›n seçimi, gerekse afla¤›daki 12.
Madde’de öngörülen komisyon üyelerinin atanmas›
konusunda Güvenlik Konseyi’nde yap›lacak oylamada,
Güvenlik Konseyi’nin süreki olmayan üyeleri aras›nda
hiçbir ayr›m gözetilmeyecektir.
3. Ayn› devletin birden çok uyru¤unun hem Genel
Kurul’un hem de Güvenlik Konseyi’nin oylar›n›n salt
ço¤unlu¤unu elde etmesi durumunda, bunlardan yaln›zca
en yafll›s› seçilmifl say›l›r.
11. Madde
‹lk seçim oturumu sonucunda bir ya da daha çok üyelik
bofl kal›rsa, ikinci ve gerekirse üçüncü bir oturum yap›l›r.
12. Madde
1. Üçüncü seçim oturumundan sonra, yine bofl

üyelikler kal›rsa, ya Genel Kurul’un ya da Güvenlik
Konseyi’nin iste¤i üzerine, her bofl üyelik için salt
ço¤unlukla bir ad seçip Genel Kurul’un ve Güvenlik
Konseyi’nin ayr› ayr› kabullerine sunmak üzere, üçü Genel
Kurul’ca üçü de Güvenlik Konseyi’nce atanan alt› üyeli bir
arabulma komisyonu her zaman kurulabilir.
2. Arabulma komisyonu, aranan koflullar› yerine
getiren bir kifli üzerinde oybirli¤ine var›rsa, 7. Madde’de
öngörülen aday listesinde yer almam›fl olsa bile, o kiflinin
ad›n› listeye koyabilir.
3. Arabulma komisyonu, seçimi baflaramayaca¤›
yolunda kesin bir kan›ya var›rsa, Divan’›n önceden seçilmifl
üyeleri, Güvenlik Konseyi’nce saptanacak bir süre içinde,
ister Genel Kurul’da, isterse Güvenlik Konseyi’nde oy alm›fl
adaylar aras›nda bir seçme yaparak bofl üyelikleri
doldururlar.
4. Yarg›çlar aras›nda oylar›n eflit bölünmesi
durumunda en yafll› yarg›c›n oyu üstün say›l›r.
13. Madde
1. Divan üyeleri dokuz y›l için seçilirler ve yeniden
seçilebilirler; bununla birlikte, ilk seçimde seçilen
yarg›çlardan beflinin görev süreleri üç y›l, beflininki ise alt›
y›l sonunda bitecektir.
2. Yukar›da belirtilen üç ve alt› y›ll›k bafllag›ç
dönemlerinin sonunda görev süreleri bitecek olan
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yarg›çlar, ilk seçimin tamamlanmas›ndan hemen sonra
Genel Sekreter taraf›ndan ad çekme yöntemi ile
belirlenecektir.
3. Divan üyeleri yerlerine yenileri gelinceye dek görev
bafl›nda kal›rlar. Yerlerine yenileri seçilse dahi, ellerindeki
ifllere bakmay› sürdürürler.
4. Divan üyelerinden birinin görevden çekilmesi
durumunda, çekilme mektubu, Genel Sekreter’e iletilmek
üzere Divan Baflkan›’na verilecektir. Bu son bildirimle
birlikte üyelik makam› boflalm›fl olur.
14. Madde
Boflalan üyelikler ilk seçimde izlenen yönteme göre
doldurulur; ancak, afla¤›daki hüküm sakl›d›r: üyeli¤in
boflalmas›ndan sonra bir ay içinde Genel Sekreter, 5.
Madde’de öngörülen ça¤r›y› yapacak, seçim tarihi de
Güvenlik Konseyi’nce saptanacakt›r.
15. Madde
Görev süresi bitmemifl bir üyenin yerini doldurmak
üzere seçilen bir Divan üyesi, öncekinin süresini tamamlar.
16. Madde
1. Divan üyeleri, siyasal ve idari herhangi bir görev
yapamayacaklar› gibi, mesleki nitelikte herhangi bir baflka
iflle de u¤raflamazlar.
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2. Bu konuda herhangi bir kuflku do¤mas› durumunda,
Divan karar verir.
17. Madde
1. Divan üyeleri hiçbir iflte temsilcilik, dan›flmanl›k ya
da avukatl›k yapamazlar.
2. Divan üyeleri, daha önce taraflardan birinin
temsilcisi, dan›flman› ya da avukat›, ulusal ya da
uluslararas› bir mahkemenin veya bir uluslararas›
soruflturma komisyonunun üyesi olarak ya da her hangi bir
baflka s›fatla kar›flm›fl olduklar› hiç bir iflin çözümüne
kat›lamazlar.
3. Bu konuda herhangi bir kuflku do¤mas› durumunda,
Divan karar verir.
18. Madde
1. ‹stenen koflullar› art›k tafl›mad›klar›na öteki üyeler
taraf›ndan oybirli¤iyle hükmedilmedikçe, Divan üyeleri
görevden al›namazlar.
2. Böyle bir görevden alma durumu Divan Yazman›
taraf›ndan Genel Sekreter’e bildirilir.
3. Bu bildirimle birlikte üyelik makam› boflalm›fl olur.
19. Madde
Divan’›n

üyeleri,

görevlerini

yapt›klar›

s›rada
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diplomatik ayr›cal›k, ba¤›fl›kl›k ve dokunulmazl›klardan
yararlan›rlar.
20. Madde
Divan’›n her üyesi, görevine bafllamadan önca, aç›k
celsede yetkilerini tam bir tarafs›zl›k ve vicdan bütünlü¤ü
içinde kullanaca¤›n› resmen bildirir.
21. Madde
1. Divan kendisine üç y›l için bir Baflkan, bir de Baflkan
Yard›m›c›s› seçer; bu kifliler yeniden bu görevlere
seçilebilirler.
2. Divan, Yazman›’n› atar ve gerekli olabilecek baflka
memurlar›n atamas›n› yapabilir.
22. Madde
1. Divan’›n merkezi Lahey olarak saptanm›flt›r. Bununla
birlikte Divan, uygun gördü¤ü takdirde baflka bir yerde
toplanarak görevini yapabilir.
2. Baflkan ve Yazman Divan’›n merkezinde otururlar.
23. Madde
1. Divan, tarih ve süreleri kendisince saptanacak olan
adli tatiller d›fl›nda, sürekli olarak görev halinde bulunur.
2. Divan üyelerinin belirli dönemlerde izne ç›kma

hakk› vard›r; bunun tarih ve süreleri, her yarg›c›n eviyle
Lahey aras›ndaki uzakl›k gözönüne al›narak Divan’ca
saptan›r.
3. Divan üyeleri, izinde olmad›kça ya da hastal›k veya
Baflkan’a gere¤ince aç›klanan baflka ciddi nedenler
yüzünden mazeretli olmad›kça, her an Divan’›n hizmetine
haz›r olmakla yükümlüdürler.
24. Madde
1. Divan üyelerinden biri, özel bir neden dolay›s›yla
belirli bir iflin karara ba¤lanmas›na kat›lmamas› gerekti¤i
görüflüne var›rsa, bunun Baflkan’a bildirir.
2. Baflkan, Divan üyelerinden birinin özel bir neden
dolay›s›yla belirli bir davan›n görülmesinda bulunmamas›
gerekti¤i görüflüne var›rsa, durumu üyeye duyurur.
3. Bu gibi durumlarda divan üyesi ile Baflkan aras›nda
görüfl ayr›l›¤› olursa, bunu Divan karara ba¤lar.
25. Madde
1. Divan, iflbu Statü’de aç›kca aksi öngörülmedikçe,
toplant›lar›n› genel kurul halinde yapar.
2. Divan oluflturmak için haz›r bulunacak yarg›ç
say›s›n›n onbirin alt›na düflmemesi kofluluyla, Divan
içtüzü¤ü, duruma göre ve s›rayla, bir ya da birkaç yarg›c›n
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oturumda bulunma zorunlulu¤undan affedilebilece¤ini
öngörmektedir.
3. Divan’›n oluflmas› için yetersay› dokuzdur.
26. Madde
1. Divan, zaman zaman, belirli türde ifllere, örne¤in
çal›flmaya iliflkin ifllere ya da transit ve ulaflt›rma ifllerine
bakmak için, Divan’›n kendi karar›na göre üç ya da daha
çok yarg›çtan oluflan bir ya da daha çok daire kurabilir.
2. Divan, her zaman, belirli bir ifle bakmak üzere bir
daire kurabilir. Bu dairenin yarg›ç say›s›, taraflar›n onay›
ile, Divan taraf›ndan saptan›r.
3. Bu Madde’de öngörülen daireler, taraflar isterse
yarg›lay›p hüküm verebilirler.
27. Madde
26 ve 29. Madde’lerde öngörülen dairelerce verilen her
hüküm, Divan’ca verilmifl kabul edilecektir.
28. Madde
26. ve 29. Madde’lerde öngörülen daireler, taraflar›n
uygun görmesi ile, Lahey’den baflka bir yerde de
toplanarak görevlerini yapabilirler.
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29. Madde
Divan, ifllerin çabuk bitirilmesi için her y›l, taraflar
istedi¤i takdirde basit yarg›lama yapacak befl yarg›çl›
daireler kurar. Yarg›lamaya kat›lmalar›n›n olanaks›zl›¤›n›
ileri sürecek yarg›çlar›n yerini doldurmak üzere ayr›ca iki
yarg›ç daha atan›r.
30. Madde
1. Divan, yetkilerini ne yolda kullanaca¤›n› bir
içtüzükle belirler. Divan, özellikle, izleyece¤i yarg›lama
usulünü düzenler.
2. Divan içtüzü¤ü Divan’da ya da dairelerinden
herhangi birinde, oy hakk› olmaks›z›n oturumlara kat›lacak
yard›mc› yarg›çlar bulunmas›n› öngörebilir.
31. Madde
1. Taraflardan herbirinin uyruklu¤unda bulunan
yarg›çlar, Divan önüne getirilen davan›n görülmesine
kat›lma hakk›n› korurlar.
2. Divan’da taraflardan birinin uyruklu¤unda bir yarg›ç
bulunuyorsa, herhangi bir baflka taraf, yarg›ç s›fat›yla
oturuma kat›lmak üzere diledi¤i kifliyi atayabilir.
3. Divan’da taraflardan hiçbirinin uyruklu¤unda yarg›ç
yoksa, taraflardan her biri, bu maddenin 2. f›kras›nda
öngörülen usul gere¤ince bir yarg›ç atayabilir.
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4. ‹flbu madde, 26. ve 29. Madde’lerdeki duruma da
uygulan›r. Bu gibi durumlarda Baflkan, daireyi oluflturan
Divan üyelerinden birinden ya da gerekti¤inde ikisinden,
yerlerini ilgili taraflar›n uyruklu¤unda bulunan Divan
üyelerine, böylesi yoksa ya da bu üyelerin haz›r
bulunmalar› olanaks›zsa, taraflarca özel olarak atanm›fl
yarg›çlara b›rakmalar›n› ister.
5. Ayn› davada ortak hareket eden birkaç taraf varsa,
bunlar yukar›daki hükümlerin uygulanmas› bak›m›ndan tek
bir taraf say›l›rlar. Bu konuda herhangi bir kuflku do¤mas›
durumunda, Divan karar verir.
6. ‹flbu maddenin 2, 3 ve 4. f›kralar›nda gösterilen
biçimde atanan yarg›çlar, iflbu Statü’nün 2. Madde’sinde,
17. Madde’sinin 2. f›kras›nda, 20 ve 24. Madde’lerinde
öngörülen koflullar› yerine getirmelidirler. Bu yarg›çlar
karara, öteki meslekdafllar›yla tam eflitlik koflullar›nda
kat›l›rlar.
32. Madde
1. Divan üyeleri y›ll›k maafl al›rlar.
2. Baflkan y›ll›k özel bir ödenek al›r.
3. Baflkan Yard›mc›s›, Baflkanl›k görevi yapt›¤› her gün
için özel bir ödenek al›r.
4. Divan üyesi olmay›p, 31. Madde uyar›nca atanan
yarg›çlar, görev yapt›klar› her gün için ödence al›r.

5. Bu maafl, ödenek ve ödenceler Genel Kurul’ca
saptan›r. Görevin devam› süresince bunlarda bir azaltma
yap›lamaz.
6. Yazman’›n maafl›, Divan’›n önerisi üzerine Genel
Kurul’ca saptan›r.
7. Divan üyeleri ile Yazman’a emekli maafllar›n›n hangi
koflullar alt›nda ba¤lanaca¤› ve Divan üyeleri ile Yazman’›n
yolluklar›n›n ödenme koflullar›, Genel Kurul’ca kabul edilen
bir tüzükle saptan›r.
8. Sözügeçen maafl, ödenek ve ödenceler her türlü
vergiden ba¤›fl›kt›r.
33. Madde
Divan’›n giderleri, Genel Kurul’un kararlaflt›raca¤›
birçimde Birleflmifl Milletler taraf›ndan karfl›lan›r.

II. BÖLÜM:
Divan’›n Yetkileri
34. Madde
1. Divan önündeki davalarda yaln›z devletler taraf
olabilirler.
2. Divan, önüne getirilen ifllere iliflkin olarak,
uluslararas› kamu kurulufllar›ndan, kendi içtüzü¤ünün
öngördü¤ü koflullar içinde bilgi isteyebilecek, ayr›ca bu
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kurulufllar›n kendi giriflimleriyle sunacaklar› bu gibi
bilgileri kabul edecektir.
3. Bir uluslararas› kamu kuruluflunun kurucu belgesinin
ya da bu belge uyar›nca kabul edilen bir uluslararas›
sözleflmenin yorumlanmas›, Divan’a sunulmufl bir davada
sözkonusu olursa, Yazman, bu uluslararas› kamu
kurulufluna durumu bildirir ve tüm yaz›l› ifllemleri ona
iletir.
35. Madde
1. Divan, iflbu Statü’ye taraf olan devletlere aç›kt›r.
2. Divan’›n hangi koflullarda öteki devletlere de aç›k
olaca¤›, yürürlükteki antlaflmalar›n özel hükümleri sakl›
kalmak üzere Güvenlik Konseyi’nce belirlenir; ancak bu
koflullar hiçbir durumda taraflar› Divan önünde eflitsiz bir
konuma sokmayacakt›r.
3. Birleflmifl Milletler üyesi olmayan bir devlet, bir
davada taraf ise, bu taraf›n Divan giderlerine kat›lma
pay›n› Divan saptar. Ancak, bu devlet Divan giderlerine
kat›l›yorsa bu hüküm uygulanmaz.
36. Madde
1. Divan’›n yetki alan› taraflar›n kendisine sunaca¤›
bütün ifllerle Birleflmifl Milletler Antlaflmas›’nda ya da
yürürlükteki antlaflma ve sözleflmelerde özel olarak
öngörülmüfl bütün durumlar› kapsar.
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2. ‹flbu Statü’ye taraf olan devletler, herhangi bir
anda, ayn› yükümlülü¤ü kabul eden herhangi bir baflka
devlete karfl›, konusu hepsine iliflkin olarak Divan’›n yarg›
yetkisini fiilen ve özel anlaflma olmaks›z›n zorunlu olarak
tan›d›klar›n› bildirirler :
a. Bir antlaflman›n yorumlanmas›;
b. Uluslararas› hukuka iliflkin her konu;
c. Saptand›¤› takdirde, uluslararas› bir yükümlülü¤e
ayk›r›l›k oluflturabilecek her olay›n gerçekli¤i;
d. Uluslararas› bir yükümlülü¤e ayk›r› bir davran›fl›n
gerektirdi¤i zarar giderimin niteli¤i ya da kapsam›.
3. Yukar›da sözü edilen bildirimler hiçbir koflula ba¤l›
olmadan yap›labilece¤i gibi, birkaç devlet ya da belirli
devletler bak›m›ndan karfl›l›kl› olma kofluluna ba¤l› olarak,
ya da belirli bir süre için yap›labilir.
4. Bu bildirimler Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri’ne
tevdi edilir, o da bunlar›n birer örne¤ini iflbu Statü’nün
taraflar›na ve Divan Yazman›’na iletir.
5. Uluslararas› Sürekli Adalet Divan Statüsü’nün 36.
Madde’si uyar›nca yap›lm›fl ve süresi henüz bitmemifl
bildirimler, iflbu Statü’nün taraflar› aras›ndaki iliflkilerde,
sözkonusu bildirimlere göre geri kalan süre için ve bu
bildirimlerin koflullar› uyar›nca Uluslararas› Adalet
Divan›’n›n zorunlu yarg›s›n›n kabulünü içerir say›lacaklard›r.
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6. Divan’›n yetkili olup olmad›¤› konusunda bir
uyuflmazl›k ç›kmas› durumunda, Divan karar verir.
37. Madde
Yürürlükte bulunan bir antlaflma ya da sözleflme bir
davan›n Milletler Cemiyeti taraf›ndan kurulmufl olmas›
gereken bir mahkemeye ya da Uluslararas› Sürekli Adalet
Divan›’na gönderilmesini öngörmekteyse, iflbu Statü’nün
taraflar› aras›nda sözkonusu davan›n bak›laca¤› yarg›
organ› Uluslararas› Adalet Divan› olacakt›r.
38. Madde
1. Kendisine sunulan uyuflmazl›klar› uluslararas›
hukuka uygun olarak çözmekle görevli olan Divan :
a. uyuflmazl›k durumundaki devletlerce aç›k seçik
kabul edilmifl kurallar koyan, gerek genel gerekse özel
uluslararas› antlaflmalar›;
b. hukuk olarak kabul edilmifl genel bir uygulaman›n
kan›t› olarak uluslararas› yap›lagelmifl kurallar›n›;
c. uygar uluslarca kabul edilen genel hukuk ilkelerini;
d. 59. Madde hükmü sakl› kalmak üzere, hukuk
kurallar›n›n belirlenmesinde yard›mc› araç olarak adli
kararlar› ve çeflitli uluslar›n en yetkin yazarlar›n›n
ö¤retilerini uygular.
2. Bu hüküm, taraflar›n görüfl birli¤ine varmalar›

halinde, Divan’›n hakça ve eflitce karar verme yetkisini
zedelemez.

III. BÖLÜM:
Divan’›n Kuruluflu
39. Madde
1. Divan’›n resmi dilleri Frans›zca ve ‹ngilizce’dir.
Taraflar tüm yarg›lama usulünün Frans›zca yürütülmesi
konusunda görüfl birli¤ine varm›fllarsa, hüküm bu dilde
verilecektir. Taraflar tüm yarg›lama usulünün ‹ngilizce
yürütülmesi konusunda görüfl birli¤ine varm›fllarsa, hüküm
bu dilde bildirilecektir.
2. Hangi dilin kullan›laca¤› konusunda bir anlaflma
yoksa taraflar savunmalar›nda bu iki dilden hangisini
ye¤liyorlarsa onu kullanabilecekler, Divan’›n karar› da
Frans›zca ve ‹ngilizce olarak bildirilecektir. Bu durumda,
Divan ayr›ca iki metinden hangisinin geçerli olaca¤›n› da
belirleyecektir.
3. Divan, taraflardan herhangi birinin dile¤i üzerine,
bu taraf›n Frans›zca ya da ‹ngilizce’den baflka bir dil
kullan›lmas›na izin verecektir.
40. Madde
1. Davalar›n Divan önüne getirilmesi, duruma göre, ya
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var›lan özel anlaflman›n bildirilmesi ile ya da Yazman’a
yap›lacak yaz›l› bir baflvuru ile olur. Her iki durumda da
uyuflmazl›¤›n konusu ile taraflar gösterilmifl olmal›d›r.
2. Yazman baflvuruyu hemen bütün ilgililere iletir.
3. Yazman, Genel Sekreter arac›l›¤›yla durumu
Birleflmifl Milletler üyelerine ve Divan önünde dava
açabilece¤i kabul edilen öteki devletlere de bildirir.
41. Madde
1. Divan durumun gerektirdi¤ine hükmederse,
taraflar›n her birinin haklar›n› korumak için hangi geçici
önlemlerin al›mas› gerekti¤ini belirtme yetkisine sahiptir.
2. Öngörülen bu önlemler, kesin karardan önce hemen
taraflara ve Güvenlik Konseyi’ne bildirilir.
42. Madde
1. Taraflar, temsilcileri arac›l›¤› ile temsil edilirler.
2. Taraflar, Divan önünde dan›flman ya da avukatlar›n
yard›m›ndan da yararlanabilirler.
3. Divan önündeki taraflar›n temsilcileri, dan›flmanlar›
ve avukatlar›, görevlerini ba¤›ms›z bir biçimde yerine
getirmeleri için gerekli ayr›cal›k ve dokunulmazl›klardan
yararlan›rlar.
76

43. Madde
1. Yarglama usulü iki evreden oluflur : yaz›l› ve sözlü
evreler.
2. Yarg›lama usülünün yaz›l› evresi muht›ralar›n, karfl›muht›ralar›n, gerekiyorsa, yan›tlar›n ve ayr›ca savlar›
destekleyecek her türlü evrak ve belgenin Divan’a ve
taraflara iletilmesini kapsar.
3. Bu iletme ifllemi, Divan’ca saptanan s›ra ve süre
içinde Yazman arac›l›¤›yla yap›l›r.
4. Taraflardan birinin ileri sürdü¤ü her belgenin
onaylanm›fl örne¤i öteki tarafa iletilecektir.
5. Yarg›lama usulünün sözlü evresi, Divan’›n tan›klar›,
bilirkiflileri, temsilcileri, dan›flmanlar› ve avukatlar›
dinlemesini kapsar.
44. Madde
1. Temsilciler, dan›flmanlar ve avukatlar d›fl›nda kalan
kiflilere yap›lacak her bildirim için Divan, bu bildirim hangi
devletin ülkesinde sonuç do¤uracaksa o ülkenin devletine
do¤rudan baflvurur.
2. Kan›tlar›n yerinde saptanmas› gerekti¤i zaman da
ayn› hüküm uygulanacakt›r.
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45. Madde
Duruflmalar Baflkan taraf›ndan, Baflkan’›n yoklu¤unda
Baflkan Yard›mc›s› taraf›ndan yönetilir; her ikisinin de
baflkanl›k edememesi durumunda yarg›çlar›n en k›demlisi
baflkanl›k eder.
46. Madde
Divan aksine karar vermedikçe ya da taraflar dinleyici
al›nmas›n› istemedikçe oturum aç›k olur.
47. Madde
1. Her oturumda bir tutanak tutulur ve bu, Yazman’la
Baflkan taraf›ndan imzalan›r.
2. Yaln›zca bu tutanak resmi nitelik tafl›r.
48. Madde
Divan, davan›n yönetilmesi ve taraflar›n savlar›n›
hangi biçim ve sürede ortaya koyacaklar›n› belirlemek için
kararlar ç›kar›r; kan›tlar›n ortaya konmas› için gerekli tüm
önlemleri al›r.
49. Madde
Divan, duruflmalar›n bafllamas›ndan önce de
temsilcilerden herhangi bir belgenin verimesini ya da
herhangi bir aç›klama yap›lmas›n› isteyebilir.
Reddedilmesi halinde bunu resmen kayda geçirir.

50. Madde
Divan, her zaman seçece¤i herhangi bir kifliyi, kurulu,
büroyu, komisyonu ya da kuruluflu, bir soruflturmay›
yürütmekle ya da bilirkiflilik yapmakla görevlendirebilir.
51. Madde
30. maddede öngörülen içtüzükte Divan’›n saptayaca¤›
koflullara göre, duruflmalar s›ras›nda tan›klarla bilirkiflilere
yararl› görülecek her türlü soru yönetilebilir.
52. Madde
Divan, kendisince saptanan süreler içinde kan›tlar›
elde ettikten ve tan›klar› dinledikten sonra, taraflardan
birinin kendisine, öteki taraf›n onay› olmaks›z›n, sunmak
isteyebilece¤i sözlü ya da yaz›l› tüm yeni kan›tlar›
reddedebilir.
53. Madde
1. Taraflardan biri Divan önüne ç›kmaz ya da davas›n›
savunmaktan kaç›n›rsa, öteki taraf Divan’dan kendi savlar›
do¤rultusunda karara varmas›n› isteyebilir.
2. Divan, bu iste¤i yerine getirmeden önce, yaln›zca
36 ve 37. Maddeler uyar›nca yetkili oldu¤una de¤il, ayn›
zamanda savlar›n fiilen ve hukuken sa¤lam esaslara
dayand›¤›ndan emin olmal›d›r.
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54. Madde
1. Temsilciler, dan›flmanlar ve avukatlar Divan’›n
denetimi alt›nda savlar›n› sunmay› tamamlad›ktan sonra,
Baflkan duruflmalar›n bitti¤ini bildirir.
2. Divan, hükmü görüflmek üzere odas›na çekilir.
3. Divan›n görüflmeleri gizlidir ve gizli kal›r.
55. Madde
1. Divan kararlar›, haz›r bulunan yarg›çlar›n oyçoklu¤u
ile al›n›r.
2. Oylar›n eflit bölünmesi durumunda Baflkan’›n ya da
onun yerini dolduran yarg›c›n oyu üstün say›l›r.
56. Madde
1. Hüküm gerekçelidir.
2. Hükümde, ona kat›lan yarg›çlar›n adlar› belirtilir.
57. Madde
Hüküm, tümüyle ya da bir bölümü bak›m›ndan
yarg›çlar›n oybirli¤ini yans›tm›yorsa, yarg›çlardan her
birinin hükme kiflisel görüflünü ekleme hakk› vard›r.
58. Madde
Hüküm, Baflkan ve Yazman taraf›ndan imzalan›r.
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Temsilcilere yöntemine uygun olarak bildirildikten sonra,
aç›k olarak yap›lan oturumda okunur.
59. Madde
Divan’›n karar› ancak uyuflmazl›¤›n taraflar›
bak›m›ndan ve karar verilen dava için ba¤lay›c›d›r.
60. Madde
Hüküm kesindir ve buna karfl› baflvurma yolu yoktur.
Hükmün anlam ya da kapsam› üzerinde uyuflmazl›k ç›kmas›
durumunda, taraflardan herhangi birinin iste¤i üzerine
Divan hükmü yorumlar.
61. Madde
1. Hükmün yenilenmesi iste¤i ile Divan’a baflvurulmas›
ancak, kesin bir etki yapabilecek nitelikte olup hükmün
aç›klanmas›ndan önce Divan’ca ve hükmün yenilenmesini
isteyen taraflarca bilinmeyen bir olay›n keflfedilmifl olmas›
nedeniyle ve olay›n bilinmemesi an›lan taraf›n kusurundan
ileri gelmemiflse mümkündür.
2. Hükmün yenilenmesi usulü, yeni olay›n varl›¤›n›
aç›kca ortaya koyan, bu olay›n yenilenmeyi gereki k›lan
nitelkikleri bulundu¤unu kabul eden ve yenilenme
iste¤inin bu nedenle kabul edilebilir oldu¤unu bildiren bir
Divan karar› ile bafllar.
3. Divan, hükmün yenilenmesi yöntemine geçmeden
önce, hükmün koflullar›na uyulmas›n› isteyebilir.
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4. Yenileme istemi, yeni olay›n keflfedilmesinden
bafllayarak en geç alt› ay içinde yap›l›r.
5. Hüküm tarihinden bafllayarak en geç on y›ll›k bir
sürenin geçmesinden sonra hiçbir yenileme isteminde
bulunulamaz.
62. Madde
1. Bir devlet, bir uyuflmazl›kta kendisi bak›m›ndan
hukuksal nitelikte bir ç›kar›n söz konusu oldu¤unu
görürse, davaya kat›lmak amac›yla Divan’a baflvurabilir.
2. Bu istemi karara ba¤lamak Divan’a düfler.
63. Madde
1. Uyuflmazl›¤›n taraflardan baflka devletlerin de
kat›ld›¤› bir antlaflman›n yorumlanmas› sözkonusu oldu¤u
zaman, Yazman bu devletlere hemen durumu bildirir.
2. Kendisine duyuruda bulunulan her devlet yarg›
sürecine kat›lma hakk›na sahiptir; ancak bu hakk›
kullan›rsa, yarg›n›n varaca¤› hüküm o devlet için de ayn›
ölçüde ba¤lay›c› olur.
64. Madde
Divan baflka türlü karar vermemiflse, taraflardan her
biri mahkeme giderlerini kendisi karfl›lar.

IV. BÖLÜM:
Dan›flma
65. Madde
1. Divan, Birleflmifl Milletler Antlaflmas› gere¤ince ya
da bu Antlaflma hükümlerine uygun olarak görüfl istemeye
yetkili k›l›nm›fl her organ ya da kuruluflun iste¤i üzerine
her türlü hukuksal sorun konusunda görüfl verebilir.
2. Divan’dan görüfl istenen sorunlar, görüfl verilmesi
istenen sorunu aç›k ve kesin bir dille belirten yaz›l› bir
dilekçe ile Divan’a sunulur. Bu dilekçeye sorunu
ayd›nlatabilecek tüm belgeler eklenir.
66. Madde
1. Yazman, görüfl istemini, Divan önünde dava açma
hakk›na sahip olan bütün devletlere hemen bildirir.
2. Ayr›ca, Divan önünde dava açma hakk›na sahip olan
devletlerden ve uluslararas› örgütlerden hangilerinin
sorunla ilgili bilgi verebilece¤i, Divan taraf›ndan ya da
Divan toplant› halinde de¤ilse Baflkan taraf›ndan
düflünülüyorsa, bu devlet ve örgütlere Yazman özel olarak
ve do¤rudan do¤ruya saptanacak bir süre içinde yaz›l›
aç›klamalar› dinlemeye haz›r oldu¤unu bildirir.
3. Bu devletlerden biri, iflbu Madde’nin 2. f›kras›nda
öngörülen özel bildirimi almam›fl olur ya da yaz›l› aç›klama
sunma ya da Divan taraf›ndan dinletilmesi iste¤ini
belirtirse, bu konuda Divan karar verir.
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4. Yaz›l› ya da sözlü aç›klamalarda bulunmufl olan
devletlerin ya da örgütlerin, baflka devletlerle örgütler
taraf›ndan yap›lm›fl aç›klamalar konusunda görüfl
bildirmelerine, ele al›nan her soruna göre, Divan
taraf›ndan ya da Divan toplant› halinde de¤ilse Baflkan
taraf›ndan saptancak biçim, ölçü ve süreler içinde izin
verilir. Bu amaçla Yazman, yaz›l› aç›klamalar›, kendileri de
böyle aç›klamalarda bulunmufl olan devletlere ve örgütlere
zaman›nda iletir.
67. Madde

Milletler Antlaflmas›’nda yap›lacak de¤ifliklikler için
öngörülen yönteme göre gerçeklefltirilir; flu kadar ki, Divan
Statüsü’ne taraf olmakla birlikte Birleflmifl Milletler üyesi
olmayan devletlerin bu yönteme kat›lmalar›n› sa¤lamak
için Güvenlik Konseyi’nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul’un
kabul edece¤i hükümler sakl›d›r.
70. Madde
Divan, iflbu Statü’de gerekli gördü¤ü de¤ifliklikleri 69.
Madde hükümlerine uygun olarak incelemek üzere, Genel
Sekreter’e yaz›l› bildirim yoluyla önerme yetkisine sahiptir.

Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri’ne Birleflmifl
Milletler üyelerinin temsilcilerine ve do¤rudan do¤ruya
ilgili öteki devletlerle uluslararas› örgütlerin temsilcilerine
bildirim yap›ld›ktan sonra Divan, dan›flma görüfllerini aç›k
olarak yapaca¤› oturumda bildirir.
68. Madde
Divan, dan›flma görevlerinin yerine getirilmesi,
uygulanabilir gördü¤ü ölçüde, iflbu Statü’nün hukuksal
uyuflmazl›klara uygulanan hükümlerinden de esinlenecektir.

V. BÖLÜM:
De¤ifliklikler
69. Madde
‹flbu Statü’de yap›lacak de¤ifliklikler, Birleflmifl
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