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              Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin
              146 Sayılı Sözleşme

    Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı,

    Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine, 13 Ekim
1976
tarihinde Cenevre'de yaptığı altmışikinci oturumunda;

    Oturum gündeminin ikinci maddesinde yeralan, 1970 tarihine ait 132
sayılı
Ücretli Tatiller Sözleşmesi (revize) ışığında, fakat söz konusu
sözleşmeyle
sınırlı kalmadan, 91 sayılı Gemiadamlarının Ücretli Tatilleri
Sözleşmesi'nde
1949, düzeltmeler yapılmasına ilişkin önergeler benimsenerek ve bu
önergelerin
bir uluslararası sözleşme şeklini alması gerektiğine hükmederek,

    Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İzinlerine İlişkin Sözleşme, 1976
olarak
adlandırılacak olan aşağıdaki sözleşmeyi bindokuzyüzyetmişaltı yılı Ekim
ayının işbu yirmidokuzuncu gününde kabul etmiştir.

              Madde 1

    Bu sözleşme hükümleri, henüz toplu sözleşmeler, hakem kararları,
mahkeme
kararları, yasa gereği ücret tespiti yöntemi ya da ulusal koşullara uygun
ulusal uygulamalarla tutarlı bir başka tarzda yürürlük kazanmamışsa,
ulusal
yasa veya yönetmelikler marifetiyle yürürlüğe konur.

              Madde 2

    1. Bu sözleşme gemiadamı olarak istihdam edilen kişilere uygulanır.

    2. Bu sözleşme bağlamında gemiadamı sıfatı;

    a) savaş gemisi;



    b) balık avcılığı işinde kullanılan ya da balık avcılığı ile doğrudan
ilişkili ya da balina avcılığı ya da benzer işlerde kullanılan gemiler
dışında, bu sözleşmenin yürürlükte olduğu ülkeye kayıtlı açık deniz
seferi
yapan gemilerde her hangi bir sıfatla istihdam edilen kişileri ifade
eder.

    3. Hangi tip gemilerin bu sözleşmenin uygulanması amacıyla açık deniz
gemisi sayılacağı, gemi sahipleri ve gemiadamlarının varsa ilgili
örgütlerine
danışıldıktan sonra ulusal yasa veya yönetmeliklerle belirlenir.

    4. Bu sözleşmeyi onaylayan her üye, sözleşmenin uygulama alanını,
sektörün
içinde bulunduğu koşulların gerektirdiği değişiklikleri, gemi sahipleri
ve
işçilerin varsa ilgili örgütlerine danıştıktan sonra, yapmak suretiyle,
bu
maddenin 2. fıkra (b) bendinde yer alan gemiadamı tanımının dışında kalan
kişileri veya bazı kategorileri de kapsayacak şekilde genişletebilir.

    5. Bu maddenin 4. paragrafına uygun olarak bu sözleşmenin
uygulanmasını
genişleten her üye, uygulamanın genişletildiği kategorileri ve varsa
değişiklikleri onay sırasında bu onayına ekleyeceği bir bildirimde
belirtecektir.
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    6. Bu sözleşmeyi onaylamış olan üye onaylama sırasında belirlenmiş
kategoriler varsa ve daha sonra sözleşmenin uygulama alanını bu
kategorilerin
dışında kalanları da kapsayacak şekilde genişletirse bu durumu
Uluslararası
Çalışma Bürosu Genel Müdürlüğüne bir deklarasyonla bildirir.

    7. Zorunluluk gereği kadar olmak üzere deniz aşırı sefer yapan
gemilerde
istihdam edilen kişilerden sınırlı sayıda kategorilere dahil olanlar gemi
sahipleri ile gemiadamlarının varsa ilgili örgütleriyle danışılarak
yetkili
makam tarafından ya da ülkede geçerli sistem yoluyla alınacak önlemlerle
sözleşmenin uygulama kapsamının dışında tutulabilirler.

    8. Bu sözleşmeyi onaylayan üye, sözleşmenin uygulanması hakkında
Uluslararası Çalışma Örgütü anayasasının 22. Maddesi uyarınca vereceği
ilk
raporunda, bu maddenin 3. ve 7. fıkralarına uygun olarak uygulama kapsamı
dışında bıraktığı kategorileri gerekçeleri ile birlikte bir liste halinde
bildirir. Takip eden raporlarında ise, uygulama kapsamı dışında bırakılan
kategoriler açısından ulusal mevzuatının durumunu ve gene bu kategoriler
bakımından sözleşmenin hangi ölçüde uygulanabilir olduğu veya hangi
ölçüde
uygulanmasını önerdiğini belirtir.

              Madde 3



    1. Bu sözleşmenin uygulandığı her gemiadamı, asgari süre ile
belirlenen
yıllık ücretli izin hakkına sahiptir.

    2. Bu sözleşmeyi onaylayan her üye, onaya ekleyeceği bir deklarasyon
ile
yıllık ücretli izin süresini bildirecektir.

    3. İzin, her halükarda bir yıllık hizmet süresi için 30 takvim
gününden az
olmayacaktır.

    4. Bu sözleşmeyi onaylayan her üye, ILO Genel Müdürüne daha sonra
bildireceği bir deklarasyon ile onay sırasında bildirdiği süreden daha
uzun
yıllık izin süresini bildirebilir.

              Madde 4

    1. Önceki maddede öngörülen tam izin hakkı için, herhangi bir yıldaki
hizmet süresi gereken süreden daha az olan bir gemiadamı o yıl içindeki
hizmet
süresiyle orantılı yıllık ücretli izin hakkına sahiptir.

    2. Bu sözleşmedeki "yıl" deyimi bir takvim yılı veya aynı süreye denk
herhangi bir süreyi ifade eder.

              Madde 5

    1. Yıllık ücretli izne hak kazanmak için, hizmet süresinin
hesaplanması
yöntemi, her ülkede yetkili makam veya uygun mekanizma ile belirlenir.

    2. Her ülkede yetkili makam ya da uygun mekanizma yoluyla
belirlenecek
koşullara bağlı olarak gemideki görev yerleri dışında yapılan çalışma
hizmet
süresinden sayılır.

    3. Her ülkenin yetkili makamı ya da uygun mekanizma yoluyla
belirlenecek
koşullara bağlı olarak onaylı denizcilik meslek kurslarına devam
edilirken
veya ilgili gemiadamının isteği dışında hastalık, yaralanma, analık gibi
nedenlerle işbaşında bulunulmayan süreler hizmet süresinden sayılır.
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              Madde 6

    Aşağıdaki süreler, bu Sözleşmenin 3 ncü madde 3 ncü paragrafında
belirtilen asgari yıllık ücretli için süresinden sayılmayacaktır.

    (a) Yıllık ücretli izin ile çakışsın ya da çakışmasın, bandıra
ülkesinin
resmi ya da geleneksel tatil günleri,



    (b) Her ülkede yetkili makam ya da uygun mekanizma yoluyla
belirlenecek
koşullara bağlı olarak hastalık, yaralanma ya da analık nedeniyle oluşan
iş
göremezlik süreleri,

    (c) Görev başında olduğu süre içinde geçici kıyı izinleri,

    (d) Her ülkede yetkili makam ya da uygun mekanizma yoluyla
belirlenecek
koşullara bağlı olarak her türden telafi izinleri

              Madde 7

    1. Bu sözleşmede geçen yıllık iznini kullanan her gemiadamı en
azından her
ülkede yetkili makam ya da uygun mekanizma yoluyla belirlenen yöntemle
hesap
edilen yıllık izin süresinin karşılığı normal ücretini (ücretin ayni
olarak
ödenen kısmının nakit karşılığı dahil olmak üzere) alır.

    2. Bu maddenin 1. fıkrası uyarınca tahakkuk ettirilen miktarlar,
ulusal
yasa ve yönetmelikler ya da gemiadamı ve işvereni bağlayıcı bir
sözleşmeyle
farklı bir uygulama şart koşulmamış ise izne çıkılmadan önce ödenir.

    3. Hak kazandığı yıllık iznini kullanmadan işinden ayrılan ya da
çıkartılan gemiadamı, yıllık iznine tekabül eden bu maddenin 1.
fıkrasında
belirtilen ücreti alır.

              Madde 8

    1. Yıllık ücretli iznin parçalara bölünmesi ya da bu iznin müteakip
yılın
izniyle birleştirilmesine yetkili makam ya da her ülkede uygun mekanizma
yoluyla izin verilebilir.

    2. Bu maddenin 1. fıkrasına bağlı olarak ve gemiadamı ile işvereni
bağlayıcı bir sözleşmede farklı bir uygulama şartı koşmamışlarsa, bu
sözleşmede geçen yıllık izin kesintisiz bir süreden oluşur.

              Madde 9

    Her ülkede, yetkili makam tarafından ya da uygun mekanizma yoluyla,
İstisnai durumlarda geçerli olmak üzere, bu sözleşmeye dayanılarak
verilmesi
gereken yıllık iznin yerine asgari 7. Maddede şart koşulan ücrete eşit
miktarda nakit ödeme yapılmasına dair hüküm getirilebilir.

              Madde 10

    1. İznin kullanılacağı zaman; yönetmelikler, toplu sözleşme, hakem
kararı



veya ulusal uygulamalarla uyumlu diğer araçlarla aksi
kararlaştırılmamışsa ve
mümkünse ilgili gemiadamı veya temsilcisine danışılıp anlaşmaya
varıldıktan
sonra işveren tarafından belirlenir.

    2. Hiçbir gemiadamının rızası olmaksızın, hangisi evine daha yakınsa,
işe
alındığı veya çalıştığı yerden başka bir yerde izin kullanması istenemez,
toplu sözleşme, ulusal yasa veya yönetmelik hükümleri saklıdır.
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    3. Yıllık iznine bu maddenin 2. fıkrasında belirtilenden farklı bir
yerden
ayrılması isteniyorsa, bir gemiadamı, evine yakın olan hangisiyse
istihdam
edildiği ya da tayfa olarak toplandığı yere ulaşım giderlerinin
karşılanması
hakkına sahiptir ve izne ayrıldığı yere geri dönüşüyle doğrudan ilgili
iaşe ve
diğer masrafları işveren tarafından karşılanır. Yolda geçen süreler
gemiadamının hak kazandığı yıllık izin süresinden düşülemez.

              Madde 11

    3 üncü Madde'nin 3. fıkrasında belirtilen asgari yıllık ücretli izin
hakkını kullandırmayan veya bu hakkın sözleşmenin 9. maddesi uyarınca
istisnai
olarak getirilen koşulun dışında yazılmış olan herhangi bir akit
hükümsüzdür.

              Madde 12

    Yıllık iznini kullanan gemiadamı, sadece olağanüstü acil durumda ve
zamanında tebligat yapılmak suretiyle işe çağrılır.

              Madde 13

    Bu sözleşme hükümlerine etkinlik kazandıracak usullerin icabı olarak,
yıllık ücretli izinle ilgili düzenleme veya yasa maddelerinin tam olarak
tatbik ve icrasını sağlamak üzere, yeterli denetim ya da diğer vasıtalar
yardımıyla, müessir önlemler alınacaktır.

              Madde 14

    Bu Sözleşme 1949 tarihli Ücretli tatiller (Gemiadamları) Sözleşmesini
(Revize) tadil eder.

              Madde 15

    Bu Sözleşme'nin kesin onama belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu
Genel
Müdürüne gönderilir ve onun tarafından tescil edilir.

              Madde 16



    1. Bu Sözleşme, sadece onay belgeleri Genel Müdür tarafından tescil
edilen
Uluslararası Çalışma Örgütü üyesi ülkeler için bağlayıcıdır.

    2. Bu sözleşme, iki üyenin onay belgeleri Genel Müdür tarafından
tescil
tarihinden on iki ay sonra yürürlüğe girer.

    3. Bu sözleşme, daha sonra, onu onaylayan her üye için, onay
belgesinin
tescil edildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girer.

              Madde 17

    1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu ilk yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren on yıllık bir süre sonunda Uluslararası Çalışma Bürosu Genel
Müdürüne
göndereceği ve Genel Müdürün tescil edeceği bir belge ile
feshedebilecektir.
Fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra hüküm ifade edecektir.
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    2. Bu Sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada sözü
edilen on
yıllık sürenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu maddede
öngörüldüğü
şekilde feshetmeyen her üye, yeniden on yıllık bir müddet için bağlanmış
olur
ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, her on yıllık süre bitiminde, bu maddede
öngörülen şartlar içinde feshedebilir.

              Madde 18

    1- Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Örgüt üyeleri tarafından
kendisine bildirilen bütün onama ve fesihlerin kaydedildiğini
Uluslararası
Çalışma Örgütünün bütün üyelerine duyurur.

    2- Genel Müdür, kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onama
belgesinin
kaydedildiğini örgüt üyelerine duyururken bu sözleşmenin yürürlüğe
gireceği
tarih hakkında örgüt üyelerinin dikkatini çeker.

              Madde 19

    Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler
gereğince,
kaydetmiş olduğu bütün onama ve fesihlere ilişkin tüm bilgileri,
Birleşmiş
Milletler Antlaşmasının 102 nci maddesi uyarınca kaydedilmek üzere,
Birleşmiş
Milletler Genel Sekreterine ulaştırır.

              Madde 20



    Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren, her 10 yıllık devrenin
sonunda, Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu sözleşmenin
uygulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunar ve konferansın
gündemine sözleşmenin tamamen veya kısmen tadili konusunun konulup
konulmaması
hususunu inceler.

              Madde 21

    1. Konferansın, bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen tadil eden yeni bir
Sözleşme kabul etmesi halinde ve bu yeni Sözleşme aksini öngörmediği
takdirde;

    a) Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması durumu,
yukarıdaki 17 inci madde dikkate alınmaksızın ve tadil edici yeni
Sözleşme
yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartıyla, bu Sözleşmenin derhal ve
kendiliğinden feshini gerektirir.

    b) Tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden
itibaren, bu
Sözleşme üyelerin onamasına artık açık bulundurulamaz.

    2. İş bu Sözleşme, Sözleşmeyi onaylayan fakat tadil edici sözleşmeyi
onaylamayan üyeler için, mevcut şekil ve kapsamı ile yürürlükte
kalacaktır.

              Madde 22

    Bu sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her ikisi de eşit
derecede geçerlidir.
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              INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

    Convention 146

    --------------

              CONVENTION CONCERNING ANNUAL LEAVE WITH PAY

              FOR SEAFARERS

    The General Conference of the International Labour Organisation,

    Having been convened at Geneva by the Governing Body of the
International
Labour Office and having met in its Sixty-second Session on 13 October
1976,
and Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to
revision of the Paid Vacations (Seafarers) Convention (Revised), 1949
(No.
91), in the light of, but not necessarily restricted to, the Holidays
with Pay
Convention (Revised), 1970 (No. 132), which is the second item on the
agenda



of the session, and

    Having determined that these proposals shall take the form of an
international Convention,

    adopts this twenty-ninth day of October of the year one thousand nine
hundred and seventy-six the following Convention, which may be cited as
the
Seafarers' Annual Leave with Pay Convention, 1976:

              Article 1

    The provisions of this Convention, in so far as they are not
otherwise
made effective by means of collective agreements, arbitration awards,
court
decisions, statutory wage-fixing machinery, or in such other manner
consistent
with national practice as may be appropriate under national conditions,
shall
be given effect by national laws or regulations.

              Article 2

    1. This Convention applies to all persons who are employed as
seafarers.

    2. For the purpose of this Convention, the term "seafarer" means a
person
who is employed in any capacity on board a sea-going ship registered in a
territory for which the Convention is in force, other than-

    (a) a ship of war;

    (b) a ship engaged in fishing or in operations directly connected
therewith or in whaling or similar pursuits.

    3. National laws or regulations shall determine, after consultation
with
the organisations of shipowners and seafarers concerned, where such
exist,
which ships are to be regarded as sea-going ships for the purpose of this
Convention.

    4. Each Member which ratifies this Convention may, after consultation
with
the organisations of employers and workers concerned, where such exist,
extend
its application, with the modifications rendered necessary by the
conditions
of the industry, to the persons excluded from the definition of seafarers
by
paragraph 2, subparagraph (b), of this Article, or to certain categories
thereof.
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    5. Each Member which extends the application of this Convention in
pursuance of paragraph 4 of this Article at the time of ratifying it
shall
specify in a declaration appended to its ratification the categories to
which
the application is extended and the modifications, if any, rendered
necessary.

    6. Each Member which has ratified this Convention may further
subsequently
notify the Director-General of the International Labour Office, by a
declaration, that it extends the application of the Convention to
categories
beyond those, if any, specified at the time of ratification.

    7. In so far as necessary, measures may be taken by the competent
authority or through the appropriate machinery in a country, after
consultation with the organisations of shipowners and seafarers
concerned,
where such exist, to exclude from the application of this Convention
limited
categories of persons employed on board sea-going ships.

    8. Each Member which ratifies this Convention shall list, in the
first
report on the application of the Convention submitted under article 22 of
the
Constitution of the International Labour Organisation, any categories
which
may have been excluded in pursuance of paragraphs 3 and 7 of this
Article,
giving the reasons for such exclusion, and shall state in subsequent
reports
the position of its law and practice in respect of the categories
excluded and
the extent to which effect has been given or is proposed to be given to
the
Convention in respect of such categories.

              Article 3

    1. Every seafarer to whom this Convention applies shall be entitled
to
annual leave with pay of a specified minimum length.

    2. Each Member which ratifies this Convention shall specify the
length of
the annual leave in a declaration appended to its ratification.

    3. The leave shall in no case be less than 30 calendar days for one
year
of service.

    4. Each Member which has ratified this Convention may subsequently
notify
the Director-General of the International Labour Office, by a further



declaration, that it specifies annual leave longer than that specified at
the
time of ratification.

              Article 4

    1. A seafarer whose length of service in any year is less than that
required for the full entitlement prescribed in the preceding Article
shall be
entitled in respect of that year to annual leave with pay proportionate
to his
length of service during that year.

    2. The expression "year" in this Convention shall mean the calendar
year
or any other period of the same length.

              Article 5

    1. The manner in which the length of service is calculated for the
purpose
of leave entitlement shall be determined by the competent authority or
through
the appropriate machinery in each country.

    2. Under conditions to be determined by the competent authority or
through
the appropriate machinery in each country, service off articles shall be
counted as panrt of the period of service.

Sayfa: 25 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

    3. Under conditions to be determined by the competent authority or
through
the appropriate machinery in each country, absence from work to attend an
approved maritime vocational training course or for such reasons beyond
the
control of the seafarer concerned as illness, injury or maternity shall
be
counted as part of the period of service.

              Article 6

    The following shall not be counted as part of the minimum annual
leave
with pay prescribed in Article 3, paragraph 3, of this Convention:

    (a) public and customary holidays recognised as such in the country
of the
flag, whether or not they fall during the annual leave with pay;

    (b) periods of incapacity for work resulting from illness, injury or
maternity, under conditions to be determined by the competent authority
or
through the appropriate machinery in each country;

    (c) temporary shore leave granted to a seafarer while on articles;



    (d) compensatory leave of any kind, under conditions to be determined
by
the competent authority or through the appropriate machinery in each
country.

              Article 7

    1. Every seafarer taking the annual leave envisaged in this
Convention
shall receive in respect of the full period of that leave at least this
normal
remuneration (including the cash equivalent of any part of that
remuneration
which is paid in kind), calculated in a manner to be determined by the
competent authority or through the appropriate machinery in each country.

    2. The amounts due in pursuance of paragraph 1 of this Article shall
be
paid to the seafarer concerned in advance of the leave, unless otherwise
provided by national laws or regulations or in an agreement applicable to
him
and the employer.

    3. A seafarer who leaves or is discharged from the service of his
employer
before he has taken annual leave due to him shall receive in respect of
such
leave due to him the remuneration provided for in paragraph 1 of this
Article.

              Article 8

    1. The division of the annual leave with pay into parts, or the
accumulation of such annual leave due in respect of one year together
with a
subsequent period of leave, may be authorised by the competent authority
or
through the appropriate machinery in each country.

    2. Subject to paragraph 1 of this Article and unless otherwise
provided in
an agreement applicable to the employer and the seafarer concerned, the
annual
leave with pay prescribed by this Convention shall consist of an
uninterrupted
period.

              Article 9

    In exceptional cases, provision may be made by the competent
authority or
through the appropriate machinery in each country for the substitution
for
annual leave due in virtue of this Convention of a cash payment at least
equivalent to the remuneration provided for in Article 7.
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              Article 10

    1. The time at which the leave is to be taken shall, unless it is
fixed by
regulation, collective agreement, arbitration award or other means
consistent
with national practice, be determined by the employer after consultation
and,
as far as possible, in agreement with the seafarer concerned or his
representatives.

    2. No seafarer shall be required without his consent to take annual
leave
due to him at a place other than that where he was engaged or recruited,
whichever is nearer his home, except under the provisions of a collective
agreement or of national laws or regulations.

    3. If a seafarer is required to take his annual leave from a place
other
than that permitted by paragraph 2 of this Article, he shall be entitled
to
free transportation to the place where he was engaged or recruited,
whichever
is nearer his home, and subsistence and other costs directly involved in
his
return there shall be for the account of the employer; the travel time
involved shall not be deducted from the annual leave with pay due to the
seafarer.

              Article 11

    Any agreement to relinquish the right to the minimum annual leave
with pay
prescribed in Article 3, paragraph 3, or-except as provided,
exceptionally, in
pursuance of Article 9 of this Convention-to forgo such leave, shall be
null
and void.

              Article 12

    A seafarer taking annual leave shall be recalled only in cases of
extreme
emergency, with due notice.

              Article 13

    Effective measures appropriate to the manner in which effect is given
to
the provisions of this Convention shall be taken to ensure the proper
application and enforcement of regulations or provisions concerning
annual
leave with pay, by means of adequate inspection or otherwise.



              Article 14

    This Convention revises the Paid Vacations (Seafarers) Convention
(Revised), 1949.

              Article 15

    The formal ratifications of this Convention shall be communicated to
the
DirectorGeneral of the International Labour Office for registration.

              Article 16

    1. This Convention shall be binding only upon those Members of the
International Labour Organisation whose ratifications have been
registered
with the DirectorGeneral.

    2. It shall come into force twelve months after the date on which the
ratifications of two Members have been registered with the Director-
General.

    3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member
twelve
months after the date on which its ratification has been registered.
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              Article 17

    1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after
the
expiration of ten years from the date on which the Convention first comes
into
force, by an act communicated to the Director-General of the
International
Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect
until
one year after the date on which it is registered.

    2. Each Member which has ratified this Convention and which does not,
within the year following the expiration of the period of ten years
mentioned
in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided
for in
this Article, will be bound for another period of ten years and,
thereafter,
may denounce this Convention at the expiration of each period of ten
years
under the terms provided for in this Article.

              Article 18

    1. The Director-General of the International Labour Office shall
notify
all Members of the International Labour Organisation of the registration
of



all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of
the
Organisation.

    2. When notifying the Members of the Organisation of the registration
of
the second ratification communicated to him, the Director-General shall
draw
the attention of the Members of the Organisation to the date upon which
the
Convention will come into force.

              Article 19

    The Director-General of the International Labour Office shall
communicate
to the Secretary-General of the United Nations for registration in
accordance
with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of
all
ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance
with
the provisions of the preceding Articles.

              Article 20

    At such times as it may consider necessary the Governing  Body of the
International Labour Office shall present to the General Conference a
report
on the working of this Convention and shall examine the desirability of
placing on the agenda of the Conference the question of its revision in
whole
or in part.

              Article 21

    1. Should the Conference adopt a new Convention revising this
Convention
in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides

    (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall
ipso
jure involve the immediate denunciation of this Convention,
notwithstanding
the provisions of Article 17 above, if and when the new revising
Convention
shall have come into force;

    (b) as from the date when the new revising Convention comes into
force
this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

    2. This Convention shall in any case remain in force in its actual
form
and content for those Members which have ratified it but have not
ratified the
revising Convention.



              Article 22

    The English and French versions of the text of this Convention are
equally
authoritative.

--- Dağarcık Sonu ---


