TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUNANİSTAN KRALLIĞI ARASINDA KÜLTÜR ANLAMASI (1951)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Krallığı Hükümeti, dostane bir işbirliği ve
mübadele suretiyle fikir, güzel sanatlar ve bilim alanında kendi ülkeleri arasında
olabildiğince tam bir uzlaşı elde etmek ve aynı zamanda ülkelerinin sosyal yaşamının ve
kurumlarının karşılıklı olarak anlaşılmasını sağlamak amacıyla bir anlaşma akdini arzu
ettiklerinden bu amaçla anılan Hükümetler tarafından usulüne uygun olarak yetkili kılınan
temsilciler aşağıdaki hususlarda uzlaşmışlardır:

Madde-1
Her Akid Hükümet, kendi ülkesi üzerinde bulunan üniversitelerde veya diğer öğretim
kurumlarında, diğer Akid Hükümet ülkesinin dil, edebiyat ve tarihinin veya bunlara ilişkin
başka konular hakkında kürsüler kurulmasını, dersler veya konferanslar düzenlenmesini
sağlamak için elinden geleni yapacaktır.

Madde-2
Her Akid Hükümet, diğerinin ülkesi üzerinde o ülkede kültür enstitüleri kurulmasını
düzenleyen mevzuatın genel hükümlerine uymak koşuluyla bu gibi enstitüler
kurulabilecektir.

Madde-3
Akid Hükümetler, kendi ülkeleri arasında, üniversite personeli, profesörler, öğrenciler,
bilimsel araştırma yapanlar ve teknisyenlere diğer meslekler ve faaliyetler temsilcilerinin
diğerini özendireceklerdir.

Madde-4
Eğer bir Akid Hükümet üniversite veya bilimsel enstitülerinin kayıt ve sair ücretleri bir
ülkede diğerinden daha yüksek ise ücretleri daha yüksek olan Akid Hükümet, diğer
ülkede okuyan kendi öğrenci sayısını göz önünde tutarak ücretleri belirli bir öğrenci sayısı
için diğer Akid Tarafın ülkesinde cari meblağa indirmek olanağını öngörecektir.

Madde-5
Her Akid Hükümet, diğer Akid Hükümet ülkesinin öğrencilerinin ve üniversite
mezunlarının (gradué) araştırma ve incelemelerde bulunmalarına veya teknik bilgilerini
geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla kendi ülkelerinde bir süre kalabilmelerini
sağlamak için, inceleme bursları ve parasal yardım tahsisata ihdas edecektir.

Madde-6
Akid Hükümetler, fikir, sanatsal, bilimsel, medeni ve sosyal faaliyetleri alanında karşılıklı
yardım amacıyla kendi ülkesinin bilim dernekleri arasında en sıkı işbirliğini alabildiğince
özendireceklerdir.

Madde-7
Her Akid Hükümet, kendi ülkesi üzerinde diğer tarafın vatandaşları veya bir vatandaşlar
grubu tarafından yapılan bilimsel ve kültürel araştırmalar, diğer tarafın talebi üzerine ve
fiili imkan oranında kolaylaştıracaktır.

Madde-8
Akid Hükümetler, yasal bir akademik unvan verilmesi veya belirli durumlarda mesleki bir

amaç ile bir veya diğer memleket ülkesinde yapılan sınavlara gerek giriş ve gerekse terfi
imtihanlarına, öbür ülkede karşılıklı olan sınavların denkliğinin tanınması koşullarını
inceleyecektir.

Madde-9
Her Akid Hükümet, (a) kendi ülkesinde diğer ülkenin (b) bu ülke de buna karşın kendi
ülkesinde öbür ülkenin üniversite personeline, profesörlerine, yüksek ve aynı zamanda
orta öğretim öğrencilerine mahsus tatil kursları düzenlemesini özendirecektir.

Madde-10
Akid Hükümetler, kültürel ve mesleki işbirliğini geliştirmek amacıyla bu maksatla seçilmiş,
heyetlerin karşılıklı ziyaretlerini "davet ve parasal yardım yoluyla" özendireceklerdir.

Madde-11
Akid Hükümetler, eğitim amacı güden ve kendi ülkelerince tanınmış olan gençlik ve ergin
kuruluşları arasında işbirliğini özendireceklerdir.
Spor ve izcilik alanında yakınlaşma, temas ve karşılıklı yardımlara özendirmek ve geziler
ve izcilik kampları düzenleyeceklerdir.

Madde-12
Akid Hükümetler, aşağıdaki araçlarla her ülkede diğerinin kültürünün daha iyi tanınmasını
sağlamak amacıyla birbirlerine karşılıklı yardımda bulunacaklardır.

a) Kitaplar, süreli yayınlar ve diğer yayınlar,
b) Konferanslar ve konserler,
c) Sanat sergileri ve kültürel nitelikli diğer sergiler,
d) Tiyatro temsilleri,
e) Radyo, filmler, plaklar ve diğer mekanik araçlar.

Madde-13
Đki ülkenin fazla parçalarına sahip bulundukları eski eserlerle müze eşyasını mübadele
etmek, arkeolojik kazı ve araştırmalarına tarihsel anıtların tamiri veya restorasyonu
faaliyetlerinden komşu ülkenin ilgili uzmanlarını bilgilendirmek veya onları bu faaliyetlere
katılmaya davet etmek, bu suretle gerek faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, gerekse elde
edilen sonuçların değerlendirilmesinde karşılıklı işbirliğini sağlamak,

Her Akid ülkesinin kendi mevzuatları çerçevesinde, eski eşya ile müze eşyasının
kalıplarının alınmasına, kütüphanelerde muhafaza olunan elyazmalarının fotokopilerinin
çıkarılmasına, bu el yazmalarının geçici öbür tarafa nakil ve fazla sayılarının mübadele
olunmasına, tarih incelemeleri için (mahkeme ve kadastro arşivleri de dahil olmak üzere)
her türlü Devlet arşivi sicil ve belgelerinden yararlanılmasına karşılık olarak izin vermek,
hususlarında Akid Hükümetler yekdiğerine yardım edeceklerdir.

Madde-14
Akid Hükümetler, her iki ülkede yayınlanan okul kitaplarının iki ülkeden her biri hakkında
yanlışlıklar içermemesine, kendi mevzuatlarının kabul ettiği sınırlar içinde özen
göstereceklerdir.

Madde-15
Đki ülkenin içinde bulundukları coğrafi bölgeyi ilgilendiren kültürel ve bilimsel sorunları
incelemek için uzman toplantılarıyla ve konferansları özendirmenin uygun olup
olmayacağı hususunda Akid Hükümetler danışmada bulunacaklardır.

Madde-16
Đşbu Anlaşmanın uygulanmasını teminen, behemehal Devlet memuru olmaları
gerekmeyen dört üyeden oluşan bir sürekli karma komisyon kurulacaktır.

Bu komisyon, biri merkezi Ankara'da ve Türk üyeden, diğeri merkezi Atina'da ve Yunanlı
üyeden oluşmak üzere ki şubeyi içerecektir. Her şubenin iki üyesi bulunacaktır. Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile anlaşarak Türk şubesinin üyesini ve
Yunan Eğitim Bakanlığı, Yunan Dışişleri Bakanlığı ile anlaşarak Yunan şubesinin üyesini
atayacaktır.

Her liste, onay için diplomatik yolla diğer Akid Hükümete sunulacaktır.

Madde-17
Karma sürekli komisyon her kez gerektiğinde ve yılda en az bir kez, sıra ile Türkiye'de ve
Yunanistan'da genel heyet halinde toplanacaktır. Bu toplantılarda komisyonlar,
başkentinde toplantının yapılacağı ülkenin hükümeti tarafından atanacak beşinci bir üye
ile tamamlanacaktır.

Madde-18
1- Karma komisyonun başlıca görevlerinden biri, bir genel heyet toplantısı sırasında, işbu
Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı önerilerde bulunmak olacaktır. Akid
Hükümetlerin onayından sonra, bu öneriler işbu Anlaşmayı eklenecek bir ek halinde
toplanacaktır. Akid Hükümetlerin onayı nota teatisi suretiyle tebliğ edilecektir.

2- Bundan sonra, Karma Komisyon Anlaşmanın işleyişini inceleyecek ve ekte yapılması
zorunlu görülecek her türlü değişikliği Akid Hükümetlere önerecektir.

3- Sürekli Karma Komisyon toplantıları arasında ekte değişiklik yapılması, şubelerden her
biri tarafından diğer şubenin izniyle önlenebilecektir.

4- Ekte yapılacak değişiklik, Akid Hükümetlerin onayından sonra yürürlüğe girecektir. Bu
onay nota teatisi suretiyle tebliğ edilecektir.

Madde-19
Her Akid Hükümet, işbu Anlaşmanın uygulama alanına giren hükümlerin yerine
getirilmesine yardım edecek kuruluşlar veya kişileri atamak olanağına sahip olacaktır.

Madde-20
Đşbu Anlaşma onaylanacak onay belgeleri Atina'da teatisinden 15 gün sonra yürürlüğe
girecektir.

Madde-21
Đşbu Anlaşma, en az beş yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. Bundan sonra ve işbu sürenin
sona ermesinden en az altı ay önce Akid Hükümetlerden biri tarafından feshedilmedikçe
Akid Taraflardan birinin feshi ihbar ettiği tarihi izleyecek altı aylık sürenin sona ermesine
kadar yürürlükte kalacaktır.

Yukarıdaki hükümleri onaylayan aşağıda imzaları bulunan temsilciler işbu Anlaşmayı
imzaladılar ve mühürlediler.

20 Nisan 1951 tarihinde, Ankara'da iki örnek olarak düzenlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Faik Zihni Akdur
Yunanistan Krallık Hükümeti adına Alexandre Contoumas

