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MADDE 1. — Avrupa Konseyi Vekiller Komitesi tarafından 19 Aralık 1954
tarihinde Paris'te imzalanan ilişik Avrupa Kültür Anlaşması tasdik edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur
dur.
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AVRUPA KÜLTÜR ANLAŞMASI
İşbu Anlaşmayı îmzalıyan Avrupa Konseyi asası hükümetler,
Avrupa Konseyi gayesinin, bilhassa müşterek mameleklerini teşkil eden ideal ve prensipleri koru
mak ve yükseltmek için azaları arasında daha sıkı bir birlik tahakkuk ettirmek olduğunu,
Avrupa halkları arasındaki karşılıklı ardayısın inkişafının bu gayeye doğru ilerlemeyi temin ede
ceğini,
Bu maksada varmak için, sadece Konsey azalan arasında iki taraflı anlaşmalar akdetmekle kalma
yıp Avrupa kültürünü korumayı ve onun inkişafını teşvik etmeyi istihdaf eden müşterek bir hareket
tarzı ihtiyar olunmasının temenniye şayan olduğunu nazarı itibara alarak,
Bütün Konsey azaları ve bu anlaşmaya bilâhara iltihak edecek diğer Avrupa devletleri vatandaş
larına müşterek medeniyetlerini olduğu kadar diğer Âkıd tarafların medeniyet, tarih ve dillerini de
tetkik imkânını bahşedecek bir Umumi Avrupa, Kültür Anlaşması akdetmeye karar vermişler ve aşa
ğıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır :
Madde — 1.
Her Âkıd Taraf, Avrupa nin müşterek kültür mâmelekindeki millî payını idame ettirmek ve bu
nun inkişafını teşvik etmek için kendisine has tedbirleri alacaktır.
m

Madde <— 2.

Her Âkıd Taraf, imkân nispetinde,
a) Vatandaşlarını diğer Âkıd Tarafların medeniyet, tarih ve dillerini tetkik etmeye teşvik ede
cek, diğer Âkıdlere de kendi ülkesinde bu gibi tetkiklerde bulunmak hususunda kolaylık gösterecek,
ve
.
b) Diğer Âkıd Taraflar ülkesinde kendi medeniyet, tarih, dil veya dillerinin tetkikinin gelişme
sine ve bu Âkıd Tarafların vatandaşlarına da kendi ülkesi üzerinde bu kabîl tetkikleri yapmaları im
kânının bahşedümesine gayret sarf edecektir.
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Madde — 3.
Âkıd Taraflar Avrupa menfaatine olan kültürel faaliyetlerinin mkişafını temine matuf müşterek
hareketlerini hemahenk kılmak gayesiyle Avrupa Konseyi çerçevesi dâhilinde istişarelerde buluna
caklardır.
Madde — 4,
Her Âkıd Taraf, imkân nispetinde, ikinci ve üçüncü maddenin tatbiki gayesiyle kültürel kıymeti
haiz eşyanın olduğu gibi şahısların da tedavül ve mübadelesini kolaylaştıracaktır.
t

Madde — 5.
Her Âkıd Taraf, Avrupa kültüm için bir kıymet ifade edip kendi kontrolü altında bulunan eşya
ları Avrupa'nın müşterek kültür mamelekinin ayrılmaz bir cüz'ü olarak telâkki edecek, onları koru
mak için lüzumlu tedbirleri alacak ve bu eşyaların tetkik edilebilmelerini kolaylaştıracaktır.
Madde -= 6.
1. işbu Anlaşma hükümlerinin tatbiki ile ilgili teklifler ve tefsirine mütaallik meseleler Avrupa
Konseyi Kültür Eksperleri Komitesi toplantılarında incelenecektir.
2. Bu Anlaşmaya 9 ncu maddenin 4 ncü paragrafı hükmüne uygun şekilde iltihak etmiş olup
Avrupa Konseyi âzası bulunmıyan her devlet evvelki paragrafta derpiş edilen toplantılara, bir
veya daha fazla temsilcisini iştirak ettirebilecektir.
3. îşbu maddenin 1 nci paragrafında derpiş edilen toplantılarda kabul edilmiş olup Kültür
Eksperleri Komitesinin munzam masrafları icabefctirmiyen idari mahiyetteki hususlara mütaallik
salâhiyetine tâbi olmıyan kararlar, Avrupa Konseyi Vekiller Komitesine tavsiye şeklinde arz
edileceklerdir.
4. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, konsey azalarına olduğu gibi işbu Anlaşmaya iltihak et
miş olan bütün hükümetlere de Vekiller Komitesi veya Kültür Eksperleri Komitesince bu mevzuda
alınacak her kararı tebliğ edecektir.
5. Her Âkıd Taraf, Vekiller Komitesi veya Kültür Eksperleri Komitesi kararları muvacehesin
de işbu Anlaşma hükümlerinin tatbiki ile ilgili olarak alabileceği bütün tedbirleri zamanında Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirecektir.
6. îşbu Anlaşmanın tatbikine mütedair bâzı teklifler Âkıd Tarafların ancak mahdut bir kıs
mını ilgilendirdiği takdirde, bunlar, tatbik sahasına konulmaları Avrupa Konseyine masraf tah
mil etmemek şartiyle, 7 nci madde hükümleri dairesinde incelenileceklerdir.
Madde — 7.
Eğer iki veya daha fazla Âkıd Taraf işbu Anlaşma gayelerinin tahakkuku maksadiyle Avrupa
Konseyi merkezinde 6 nci maddede derpiş edilenlerden başka toplantılar tertibini arzu ederlerse
Konsey Genel Sekreteri onlara lüzumlu idari yardımlarda bulunacaktır.
Madde —- 8.
İşbu Anlaşmanın hiçbir hükmü
a) Âkıd Taraflardan birinin evvelce imzalamış bulunduğu iki taraflı kültür anlaşmaları hü
kümlerini ihlâl edecek veya Âkıd Taraflardan bi rinin âtide böyle bir anlaşmanın akdini daha nz
temenniye şayan kılacak veya,
b ) Bir Âkıd Taraf ülkesinde mer'i bulunan yabancıların giriş, ikamet ve çıkışlarına mütaal
lik kanun ve nizamnamelerin her şahıs için tahmil eylediği vecibeleri bertaraf edecek mahiyette
telâkki edilmiyecektir.
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Madde

9.

1. îşbu Anlaşma Avrupa Konseyi âzalarının imzasına açıktır. Anlaşma tasdik edilecek ve
tasdiknameler Avrupa Konseyi Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir.
2. îşbu Anlaşma, üç mümzi Hükümetin tasdiknamelerini tevdilerinden itibaren bu hükümetler
için meriyete girecektir.
3. İşbu Anlaşma, Anlaşmayı bilâhara tasdik edecek olan her mümzi hükümet için tasdikname
nin tevdiinden itibaren meriyete girecektir.
4. Avrupa Konseyi Vekiller Komitesi, icabı hale göre, Konsey âzası olmıyan her Avrupa Dev
letini işbu Anlaşmaya iltihaka davete ittifakla ka rar verebilecektir. Böyle bir daveti alan her Dev
let, iltihak vesikasını Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi etmek suretiyle Anlaşmaya ilti
hak edebilecektir, iltihak keyfiyeti mezkûr vesikanın alınmasından itibaren katiyet kesbede
©ektir.,
5. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, her tasdikname ve iltihak vesikasının tevdiini
bütün
Konsey azalarına ve iltihak eden Devletlere tebliğ edecektir.
Madde —-10,
Her Âkıd Taraf, işbu Anlaşma hükümlerinin tatbik edileceği ülkeleri, Avrupa Konseyi Genel
Sekreterine göndereceği ve Genel Sekreter tarafından bütün diğer Âkıd Taraflara tebliğ edile
cek bir beyanla tâyin ve tasrih edebilecektir.
Madde — 11.
1. İşbu Anlaşma, meriyete giriş tarihinden itibaren beş senelik bir müddet geçtikten sonra,
Âkıd Taraflardan her biri tarafından her zaman feshedilebilecektir. İşbu fesih keyfiyeti Avrupa
Konseyi Genel Sekreterine yazılı bir tebliğ şeklinde vukubulacak ve o da diğer Âkıd Tarafları mes
eleden haberdar edecektir.
2. Fesih keyfiyeti, alâkalı Taraf için, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından ihbarın te
bellüğ tarihinden 6 ay sonra katiyet kesbedecektir.
İşbu Anlaşma, Hükümetlerince bu hususta tam salahiyetli kılman ve aşağıda imzalan bulunan
murahhaslar tarafından imza edilmiştir.
İşbu Anlaşma 19 Aralık 1954 tarihinde Paris'te, Fransızca ve İngilizce olarak, her iki metin de
muteber olmak ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilmek üzere tek nüsha halinde tan
zim edilmiştir. Genel Sekreter bunun, usulüne uygun bir kopyasını her mümzi ve iltihak eden Dev
lete tebliğ edecektir.
Belçika Kraliyeti Hükümeti adma :
P. H. Spaak
Danimarka Kraliyeti Hükümeti adma :
H. C. Hansen
Fransız Cumhuriyeti Hükümeti adına :
Mendes - France
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına .
Blücher
Yunanistan Kraliyeti Hükümeti adına :
Stephanopoulos
îslanda Cumhuriyeti Hükümeti adma :
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İrlanda Hükümeti adma :
Liam Cosgrave
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