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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasında imzalan
mış olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun
(Besmî Gazete ile yayıım : 7 . 4 . 1969 - Sayt : 13168)
No.
1140

Kabul tarihi
27 . 3 . 1969

MADDE 1, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kıralhğı arasında 25 Şubat 1968
tarihinde imzalanmış olan ilişik Kültür Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun

Türkiye

hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasında Kültür Anlaşması

Dostane bir işbirliği ve mübadele voliyle, eğitim, kültürel, ilmî ve haberleşme faaliyetlerinin
yekdiğerinin memleketlerinde mümkün olduğa kadar tam bir şekilde anlaşılarak değerlendirilme
sini teşvik maksadiyle bir anlaşma yapmayı arzu eden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşi
mî Ürdün Kıralhğı Hkkümeti, bir Kültür Anlaşması yapmaya karar vermişler ve bu maksatla
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adma Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçisi Halûk Kurayı, Ha
şimî Ürdün Kıralhğı Hükümeti de Haşimî "Ürdün Kırallığı Maarif Veziri Eksalâns Mohammed Adib
Elâ'miry'i tam yetkili murahhas olarak tâyin etmişler ve usulüne uygun olduğu anlaşılman yetki bel
gelerini teati eden murahhaslar aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardırMadde — I.
Her Âkıd Hükümet, diğer memleketin dil, edebiyat ve tarihinin kemdi üniversitelerinde müm
kün olduğu kadar geniş çapta Öğrenimini teşvik ve inkişaf ettirmeye gayret sarf edecektir.
Madde — II.
Her Âkıd Hükümet, diğerinin ülkesinde, bu ülkenin mevzuatının genel hükümlerine uymak şartiyle, kültür enstitüleri ve kültür merkezleri kurabilir.
Madde — III.
Âkıd Hükümetler, memleketleri arasında üniversite erkânı, okul öğretmenleri, öğrenciler, araş
tırıcılar, mütehassıslar ve teknik müesseseler üyelerinin mübadelesini teşvik edeceklerdir.
Madde — IV.
Her Hükümet, kendi ülkesinde diğer taraf vatandaşlarının etüt, teknik eğitim veya araştırma
lara başlamalarını veya devam ettirebilmelerini mümkün kılacak burslar ihdasını teemmül ede
cektir,
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Madde — V.
Âkıd Hükümetler, edebî, astistik, ilmî ve umumiyetle entellektüel faaliyetlerde karşılıklı yar
dımlaşmayı sağlamak maksadiyle, yekdiğerinin memleketindeki akademiler ve diğer kültür mües
seseleri arasında en sıkı işbirliğini teşvik edeceklerdir.
Madde VI.
Âkıd Hükümetler, akademik ve öğrenim maksatları İle ve muayyen hallerde de meslek icrası
gayesiyle ülkelerinden birisinde verilmiş olan belge, diploma ve unvanların diğer ülkede verilmek
te olan mümasili belge, diploma ve unvanlarla muadeletinin tanınması şartları hususunda mutaba
kata varacaklardır.
Madde — VII.
Her Âkıd Hükümet, diğerinin ülkesinde konferanslar, konserler, sanat ve sair sergileri veya
tiyatro gösterileri ve filim, televizyon, radyo ve benzeri gibi kütle haberleşme vasıtalariyle ken
di kültürünün daha geniş bir şekilde tanınmasına gayret gösterecektir.
Madde — VIII.
Âlad Hükümetler, ülkeleri tarafından tanınmış olan gençlik ve yetişkinler için eğitim teşek
külleri arasında işbirliğini teşvik edeceklerdir.
Madde — IX.
Âkıd Hükümetler, kültürel, teknik ve meslekî işbirliğinin inkişafını sağlamak amaeiyle, seçi
lecek entellektüel şahısların veya grupların ziyaretlerini, davet ve malî yardım tahsisi suretiyle
teşvik edeceklerdir.
Madde — X.
Âkıd Taraflar, ülkelerini ilgilendiren hataların, ve yanlış ifadelerin karşılıklı olarak tahsisini
sağlamak hususunda işbirliği yapacaklar ve mümkün olduğu nisbette, bilgi ve neşriyatın haki
kate uygun ve objektif bîr şekilde olmasına itina ve dikkat göstereceklerdir.
Madde — XI.
Bu Anlaşma gayrimuayyen bir süre için yapılmıştır ve Âkıd Hükümetlerden birisi tarafından
feslıedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Bu takdirde, anlaşma, Âkıd Hükümetlerden her han
gi birisi tarafından diğerine feshin ihbarı tarihinden itibaren 6 ay geçtikten sonra yürürlükten
kalkmış olacaktır,
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Madde — XII.
Bu Anlaşma, ilk fırsatta tasdik edilecek ve tasdik belgesinin Amman şehrinde teatisi tarihin
de yürürlüğe girecektir.
Her üç nüshası da aynı derecede muteber olmak üzere Türkçe, Arapça ve ingilizce olarak
25 Şubat 1968 tarihinde Amman şehrinde imzalanmıştır. İhtilâf halinde İngilizce nüsha esas me
tin olarak kabul edilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına
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I - Gerekçeli 780 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 42 nci Birleşimine, 1240 S. Sayilı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 45 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi Millî Eğitim ve Dışişleri, Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No: 1/531.

