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Avrupa Kömür Kurulunun teşkiline dair Londra'da imzalanan Anlaşmanın onan
ması hakkında kanun
(Resmî Gazete ile ilânı : 1 VI . 1946 - Sayı : 6322)
No.
4906

Kabul tarihi
27 . V . 1946

B İ R İ N C İ MADDE — 4 Ocak 1946 tarihinde Londra'da Türkiye, Belçika, Da
nimarka, Fransa, Yunanistan, Lüksenbuıg, Hollanda, Norveç, Büyük Brintanya ve
Şimali irlanda Birleşik Kırallığı ve Birleşik Amerika Devletleri arasında imzala
nan Avrupa Kömür Kurulunun teşkili hakkındaki Anlaşma kabul edilmiş ve onan
mıştır.
i K l N C l MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürüdüğe girer.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunu B a k a n h r Kurulu yürütür.
29 Mayıs 1946

AVRUPA KÖMÜR KURULUNUN

TEŞKİLİ HAKKINDA ANLAŞMA
Londra, 4 Ocak 1946

Kömür ye bazı tipteki maden malzemesi ve kömür ocağı teçhizatı darlığı devam ettiği müd
detçe, taleplerin Avrupa'da bulunan kaynaklara nazaran ve fiilî olarak tanzimi zaruretine kani
bulunan Belçika, Danimarka, Birleşik Amerika, Fransa Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Şimalî
İrlanda Birleşik Kırallığı, Yunanistan, Lüksenburg, Norveç, Hollanda ve Türkiye Hükümetleri
aşağıdaki hususatta mutabık kalmışlardır :
Madde — 1
Bir Avrupa Kömür Kurulunun tesisi
Bu Anlaşma aşağıda
sis eder.

(Kurul)

namiyle

anılacak olan Avrupa Kömür Kurulunu katî olarak te

Madde — 2
Kurula kabul
Bu Anlaşmayı
daveti üzerine bu

imza eden Hükümetler ve üçüncü maddede derpiş edildiği veçhile Konseyin
Anlaşmaya iltihak eden diğer bütün Hükümetler Kurulun üyesidirler.
Madde — 3
Kurulun teşkilâtı

1. Kurul, bir Konsey ve bir kitabetten mürekkeptir
2. Konsey, üye Hükümetlerin mümessillerin îen müteşekkildir;

>
her Hükümet asaleten bir mü-
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messil tâyin eder ve bir vekil murahhas ile teknik müşavirler tâyin edebilir.
3. Konsey İdaresine ait usul ve kaideleri kendisi tanzim eder ve tesisini lüzumlu gördüğü
komisyonları veya sair tâli teşkilâtı kurabilir.
4. Kitabet, aynı zamanda Konsey Başkanlığım da yapan bir Reis ve bir Umumi Kâtip - ki
her ikisi de Konsey tarafından tâyin olunur - ile Konseyce tesbit olunan şartlara göre ve Konse
yin tasvibiyle Reis tarafından tâyin olunan diğer bütün memurlardan teşekkül eder.
Madde — 4
Kurulun vazifeleri
1. Kurulun gayesi, hem müstahsil ve hem de müstehliklerin menfaatlerini bütün imkânlar
dâhilinde koruyarak, kömür ve maden ve teçhizat ve malzemesinin tedarikini ve âdilâne tevziini
kolaylaştırmaktır. Bu maksatla Kurul, kaynakların vaziyetinden ve bunların tevzılerinden dai
ma malûmattar bulunur ve lüzumu halinde bunları müzakere eder ve toplanan malûmatı yayar
ve alâkadar Hükümetlere ve salâhiyettar makamlara gereken tavsiyeleri yapar.
2. Üye Hükümetler, bu hususta :
a) Talebi üzerine Kurula, faydalı ve bilhassa kömüre ve maden teçhizatı ve malzemesine ait
istihsal, ithalât, ihracat, istihlâk, stoklar ve ihiyaçlar hakkında malûmat verirler;
b) Vazifesini yapabilmesi için Kurul ile tam bir teşriki mesaide bulunurlar.
Madde — 5
Kurulun merkezi
Kurulun merkezi Londra veya Konsey tarafından zaman zaman seçilecek her hangi
şehirdir.

diğer bir

Madde — 6
Diğer kurullar, makamlar ve teşekküllerle münasebetler
1. — Kurul, Millî veya Milletlerarası mahiyetteki bütün kurullar, makamlar ve teşekküllerle irti
bat tesis edebilir.
2. — Kurul, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Ekonomik ve Sosyal Konseyinin teessüsünden sonra,
aralarında tesis edilecek münasebetleri tâyin ve bilhassa kurul vazifelerinin Ekonomik ve Sosyal
Konsey tarafından deruhde edilmesi mümkün ve lâzım olup olmadığını tetkik etmek üzere, onunla
temasa geçecektir.
Madde — 7
Bütçe
Konsey, Kurulun çalışması için lüzumlu idare masraflarını karşılayan bütçeyi tetkik ve tasvip
edecektir. îdare masrafları, Konseyce tesbit edilecek nispet ve usul dairesinde üye Hükümetlere
taksim olunacak ve bunlar tarafından tediye edilecektir. Her üye devlet, böylece tâyin
olunan
idare masraflarına ait hissesini, kendi malî mevzuatı kaydi ihtirazisi dâhilinde, derhal ödemeyi ta
ahhüt eder.
Madde — 8
imtiyazlar ve muafiyetler
1. Kurul, üye Hükümetler ülkelerinde, vazifesinin ifası için lüzumlu olan imtiyaz ve muafiyet
lerden istfade edecektir.
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2. Üye Hükümetlerin mümessilleri ve Kurulun memurları da bu ülkelerde vazifelerinin müstakil
olarak icrasında lüzumlu olan imtiyaz ve muafiyetlerden keza müstefid olacaklardır.
Madde — 9
Tarifler
İşbu Anlaşma metninde «kömür» kelimesi her cins kömürlere (Antrasit, Bitümlü linyit, alelade
linyit veya diğer cinsleri), koklara (gerek havagazı fırınlarında gerek kok fırınlarında imal edilen
koklar), Briket, veya diğer sulb yakıtlar ve sulb yakıt imalinde kullanılan ziftlere şâmildir.
«Kömür madenleri malzemesi ve teçhizatı» tâbiri kömürün istihsal ve işlemesinde kullanılan her
nevi malzeme, makine veya makine aksamına şâmildir.
Madde — 10
Anlagmanın yürürlüğe girişi ve süresi
Fransız'ca ve ingiliz'ce olarak tanzim edilen bu Anlaşma her iki metni aynı derecede muteber
ve ilk süresi 1 sene olmak üzere 1 Ocak 1946 tarihinde yürürlüğe girecektir. Üye Hükümetler
veya bunlardan bazıları, işbu Anlaşmanın süresini kararlaştıracakları bir müddet iğin uzatabilirler.
Bununla beraber her üye Hükümet 1 Ekim 191() tarihinden itibaren Kuruldan çekilme kararmı
Birleşik Krallık Hükümetine tahriren bildirebilirler bu Anlaşma, bu ihbarın Birleşik Krallık
Hükümeti tarafından alınmasından üç ay sonra mevzuubahis Hükümet hakkında sona erecektir.
Yukarıdaki ahkâmı tasdik etmek üzere Hükümetler tarafından usulü veçhile salâhiyettar kılı
nan aşağıdaki imza sahipleri bu Anlaşmayı imzalamışlardır.
Londra'da 4 Ocak 1946 da, yalnız bir nushı olarak tanzim edilmiş bulunan bu Anlaşma Bir
leşik Krallık Hazinei Evrakına tevdi olunacak ve imza eden Hükümetlerle sonradan kabul edilecek
Hükümetlere bu Anlaşmanın musaddak örnekleri verilecektir.
BeJçika Hükümeti namına
Danimarka Hükümeti namına
Fransa Hükümeti namına
Yunan Hükümeti namına
Lüksoıiburg Hükümeti namına
Hollanda Hükümeti namına
Norveç Hükümeti namına
Türkiye Hükümeti namına
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik
Krallığı namına
Amerika Birleşik Devletleri namına

:
:
:
:
:
:
:
:

M. T. Buyst.
Anthon Vestbirk.
Gueronik.
J. Roman os.
Leo A. Claseıı.
J. Loomaıı.
Johan Melander.
Cemal Sait Bark.

: J. Eaton Griffith.
: Thomas C. Blaisdell. Jr.
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