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Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının onan
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 8 . VI. 1951 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve iiişikleriyle birlikte sunul
muş olduğunu saygılarımla arzederim. ' • 

Başbakan 
A. Menderes 

• GEREKÇE 

Avrupa Konseyi âzası devletlerin kendi aralarında kültür anlaşmaları akdetmelerini tavsiye husu
sunda Konseyin Bakanlar Komitesince 3 ve 5 Kasım 1949 Paris toplantısında alman karara tevfikan 
20 Nisan 1951 tarihinde Ankara 'da memleketimizle Yunanistan arasında bir Kültür Anlaşması imza
lanmıştır. . , ' . ' • ' 

.'Türkiye'ile .Yunanistan'ın içtimai hayatını ve müesseselerini birbirlerine tanıtacak ve iki mem
leket arasındaki ilmî ve kültürel münasebetleri inkişaf ettirecek olan bu Anlaşma Avrupa Konseyi 
âzası devletler arasında takarrür eden umumi esaslardan mülhem 'bulunmaktadır. Anlaşmaya naza
ran, her iki memlekotin dahilî mevzuatına riayet şartiyle, Âkıd Devletler ülkelerinde karşılıldi ola
rak kültür enstitüleri kurulabilecektir. Anlaşmada burslar ve yaz tatili laırsları ihdası, ilmî vo meslekî 
elemanlar ve talebe teatisi, ilim cemiyetleri, gençlik ve spor teşekkülleri arasında sıkı iş birliği temini, 
seyahatler ve izcilik kampları tertibi, maarifle ilgili sergiler açılması, faydalı yeni ve eski eserler ve 
neşriyat mübadelesi, konfrenslar, konserler, temsiller ve radyo yayınları tertibi gibi hususlar derpiş • 
edilmektedir. . ' ' 

Âkıd hükümetler kendi ülkelerinde yayınlanan mektep kitaplarının, iki memleketten her biri 
hakkında yanlışlıklar ihtiva etmemesine itina eylemek suretiyle öğrencilerin bu sahada hakikata 
aykırı malûmat edinmelerine mâni olacaklardır. 

Diğer, taraftan Anlaşmada, her iki memlekette kanuni bir akademik paye ihrazı zımnında yapı
lan imtihanların muadeletinin tanmmasiyle ilgili ahkâm mevcuttur. 

Anlaşmanın tatbikatına mütedair hususların müzakere ve tesbitini teminen Türkiye ve Yuna
nistan murahhaslarından teşekkül ve senede en az'bir defa, sıra ile Ankara ve Atina'da içtima 
edecek olan Muhtelit bir Daimî Komisyon kurulacaktı!. 

Bu komisyon, biri Türk ve diğeri Yunan azadan müteşekkil ve merkezleri Ankara vo Atina'da 
bulunmak üzere iki kısmı ihtiva eyliyecek ve her kısmın iki âzası olacaktır. 


