Japonya'daki Birleşmiş Milletler Askerî Kuvvetlerinin hukuki durumuna dair
Anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin iltihakı hakkında Kanun
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Kabul tarihi
28 . V , 1958

•

MADDE 1. — 19 Şubat 1954 tarihinde Tokyo'da Japon Hükümeti ile Müşte
rek Kumandayı temsilen Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzala
nan; «Japonya'daki Birleşmiş Milletler Askerî Kuvvetlerinin hukuki durumuna
dair Anlaşma» ya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin iltihakı kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya îera Vekilleri Heyeti memurdur.
30 Mayıs 1958
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JAPONYA'DAKİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ASKERÎ KUVVETLERİNİN
RUMUNA DAİR ANLAŞMA

2 . VI. 1958
HUKUKİ DU

Japon Başvekili Mr. Shigeru Yoshida ile Amerika Birleşik Devletleri Hariciye Vekili Mr. Dean
Acheson arasında 8 Eylül 1951 de teati edilen notalarda, aynı gün San Fransisko şehrinde imza
lanan Japonya ile Sulh Muahedesinin yürürlüğe girmesi üzerine Japonya'nın, Birleşmiş Millet
ler Andlaşmasımn, Birleşmiş Milletlerin Andlaşma mucibince alacağı her tedbirde her türlü yar
dımda bulunulmasını âmir ikinci maddesindeki nükellefiy etleri deruhde edeceği belirtildiğine;
Yukarda zikrolunan Notalarda, Japon Hükümeti, Sulh Muahedesinin yürürlüğe girmesinden
sonra Birleşmiş Milletlerin Uzak - Doğu'da girişeceği her hangi bir harekâta Birleşmiş Milletlerin
bir üyesinin veya üyelerinin iştirak etmesi halinde, Japonya'nın, Birleşmiş Milletler harekâtına
katılan bir üyenin veya üyelerin Japonya'da ve dolaylarında desteklenmesine müsaade verip kolay
lık göstereceğini teyidettiğine;
Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin, bütün devletleri ve makamları Birleşmiş Milletler harekâtına
her türlü yardımda bulunmaya davet eden, Güvenlik Konseyinin 25 Haziran, 27 Haziran ve 7
Temmuz 1950 tarihli ve Genel Kurulun 1 Şubat 1951 tarihli kararları mucibince, askerî harekâta
devam ettiklerine; ve
Japonya, Kore'deki Birleşmiş Milletler harekâtına iştirak eden kuvvetlere kolaylık ve hizmet
şekillerinde yardım eylediğine ve eylemekte olduğuna göre;
Japonya'daki bu gibi kuvvetlerin hukuki durumunu ve Japonya'dan çekilinceye kadar tâbi ola
cakları muameleyi tesbit etmek maksadı ile, Âkıd Taraflar, aşağıdaki hususat üzerinde mutabık
kalmışlardır
/
Madde — i.
Bu Anlaşmada, hilâfına hüküm olmadıkça aşağıdaki tâbirler kullanılacaktır:
(a) «Birleşmiş Milletler Kararları», Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 25 Haziran, 27 Ha
ziran ve 7 Temmuz 1950 ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1 Şubat 1951 tarihli kararları mâ
nasında kullanılmıştır.
(b) «Bu Anlaşmadaki Taraflar» tâbiri, Japon Hükümeti, Müşterek Kumandayı elinde bulundu- •
ran Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler kararları mucibince Kore'ye asker gönderen
bir Devletin Hükümeti sıfatiyle bu Anlaşmayı imzalryan, veya «kabul şartiyle» imzalıyan ve kabul
veya iltihak eden Hükümetler mânasında kullanılmıştır.
(c) «Gönderen Devlet» tâbiri, Birleşmiş Milletler Kararları mucibince Kore'ye asker göndermiş ve
ya bundan sonra göndermesi ihtimali bulunan ve, Hükümeti, Birleşmiş Milletler Kararlarına göre
Kore'ye asker gönderen bir Hükümet sıfatiyle işbu Anlaşmaya Taraf olan Devlet mânasında kulla
nılmıştır.
(d) «Birleşmiş Milletler Kuvvetleri» tâbiri, Birleşmiş Milletler Kararları mucibince gönderen
Devletler tarafından askerî harekette bulunmak üzere yollanmış olan kara, deniz veya hava kuvvet
leri mânasında kullanılmıştır.
(e) «BirleşmişMilletler Kuvvetleri mensupları» tâbiri, Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinde fiilen
vazife gören personel için Japonya'da bulundukları sırada kullanılmıştır.
(f) «Sivil Unsur» tâbiri, gönderen Devletlerden her hangi birinin tâbiiyetinde olup Birleşmiş Mil
letler Kuvvetleri tarafından istihdam edilen, birlikte çalışan veya refakat eden sivil eşhas için Ja
ponya'da bulundukları sırada kullanılmıştır; esasen Japonya'da mukim kimselere şâmil değildir.
(g) «Yakınlar» tâbiri, aşağıdaki eşhas için Japonya'da bulundukları sırada kullanılır:
(i) Birleşmiş Milletler Kuvvetleri veya Sivil Unsur mensuplarının eşleri ve 21 yaşından küçük
çocukları;
(ii) Birleşmiş Milletler Kuvvetleri veya Sivil Unsur mensuplarının ebeveyni ve 21 yaşından bü
yük çocukları - bu kimselerin iaşesinin yarısından fazlası mezkûr eşhasa aidolduğu takdirde.
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Madde — 2.
Gerek Birleşmiş Milletler Kuvvetleri gerekse bu Kuvvetler ve Sivil Unsur mensupları ile bunların
yakınları Japon kanunlarına saygı göstermek, bu Anlaşmanın ruhuna aykırı bütün faaliyetlerden ve
bilhassa Japonya'da her hangi bir siyasi faaliyette bulunmaktan kaçınmakla mükelleftirler. Gönde
ren Devlet makamları ve Birleşmiş Milletler Başkumandanı bu hususlarla alâkalı tedbirleri alacak
lardır.
Madde — 8.
1. Bu madde hükümlerine uygun olarak Japon Hükümeti, Birleşmiş Milletler Kuvvetleri ve
Sivil Unsur mensupları ile bunların yakınlarının Anlaşma mucibince Japonya'ya girip çıkmalarına
müsaade eder. Birleşmiş Milletler Kumandanlığı, Japon Hükümetini, gelen ve giden kimselerin sa
yısı, giriş ve çıkış tarihleri, geliş sebebi ve muhtemel kalış müddeti hakkında muntazaman haberdar
edecektir.
2. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri mensupları pasaport ve vize ile alâkalı Japon kanun ve nizamna
melerinden muaf tutulacaklardır. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri ve Sivil Unsur mensupları ile bun
ların yakınları yabancıların tescil ve kontrolü ile alâkalı Japon kanun ve nizamnamelerinden muaf
tutulacaklardır. Bu hal kendilerine Japonya'da daimî ikametgâh ittihazı veya oturma hakkı bah
şetmez.
3. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri mensupları Japonya'ya girerken veya ayrılırken beraberlerinde
aşağıdaki vesaiki bulunduracaklardır:
(a) İsim, doğum tarihi, rütbe ve numara, servis ve fotoğrafı havi şahsi hüviyet k a r t ı ;
(b) Ferdin veya kafilenin Birleşmiş Milletler Kuvvetleri mensubu olarak seyahate müsaa
de edildiğini gösterir ferdî veya kolektif seyahat emri.
4. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri mensupları, Japonya'da kaldıkları müddetçe, hüviyetle
rinin tesbiti için mezkûr kartı yanlarında bulunduracaklar ve salahiyetli Japon makamları
nın isteği üzerine ibraz edeceklerdir.
5. Sivil Unsurların pasaportlarında durumları ve bağlı oldukları birlik gösterilmiş olacak
tır. Yakınların durumu pasaportlarında gösterilecektir,
6. Japonya'da kaldıkları sırada hüviyetlerinin tesbiti için sivil unsurlar ve yakınlar, sala
hiyetli Japon makamlarının talebi üzerine mâkul bir zaman zarfında pasaportları ibraz edecek
lerdir.
7. Bu madde dâhilinde Joponya'ya getirilmiş olan bir kimsenin durumunda böyle bir mü
saadeyi ortadan kaldıracak her hangi bir değişiklik meydana geldiği takdirde, gönderen dev
let makamları Japon makamlarını haberdar edecek ve böyle bir kimsenin ilgili Japon ka
nun ve nizamnamelerine uygun olarak Japonya'da kalmasına müsaade edilmesi hali haricinde,
Japon Hükümetine her hangi bir masraf tahmil etmeksizin, mümkün olduğu kadar çabuk Ja
ponya'yı terki temin olunacaktır.
8. Japonya mâkul bir sebep dolayısiyle Birleşmiş Milletler Kuvvetleri ve Sivil Uunsur men
supları veya yakınlardan birinin memleketten geri alınmasını talebederse, alâkalı Gönderen
Devlet makamları mezkûr şahsın gecikmeden Japonya'yı terk etmesini sağlar.
Madde — 4.
1. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri tarafından, bu Kuvvetler için veya bu Kuvvetlerin kont
rolü altında bu Anlaşma gayesi için kullanılan gemi ve uçaklar Madde 20 mucibince teşkil olu
nacak Müşterek Heyetin kararlaştıracağı liman ve hava alanlarına her hangi bir resme tâbi ol
maksızın girecek ve inecektir. Bu Anlaşmadaki muafiyetleri haiz olmıyan yük ve yolcular bu
gibi gemi ve uçaklarda taşındığı takdirde salahiyetli Japon makamları haberdar edilecek ve böy
le yük ve yolcular Japon kanun ve nizamlarına tâbi tutulacaktır.
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2. Yukardaki paragrafta zikrolunan gemi ve uçaklar, Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, Sivil
Unsurlar ve bunların mensupları ve yakınlarına ait resmî nakil vasıtaları ile bu eşhasa ait nakil
vasıtalarına 5. maddeye tevfikan hu kuvvetler tarafından kullanılmakta olan sahalar ile vasıtalar
ve evvelki fıkrada zikrolunan limanlar ve hava meydanlarından istifade hakkı bahşolunur.
3. Birinci fıkrada bahsolunan gemiler Japon limanlarına girdikleri zaman salahiyetli Japon
makamları haberdar edilir. Bu gibi gemiler mecburi kılavuzluğa tâbi olmamakla beraber bir kı
lavuz alındığı takdirde lüzumlu ücret ödenir.
Madde — 5 /
1. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, -Japonya'da, Müşterek Heyet içinde mutabık kalınacak, iş
bu kolaylıklardan istifade için lüzumlu mefruşat, teçhizat ve demirbaşları da ihtiva edecek kolay
lıklardan istifade edebilirler.
2. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, Japon Hükümetinin Müşterek Heyet voliyle bildireceği mu
vafakati üzerine, Japonya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Güvenlik Andlaşması ile
.Amerika Birleşik Devletlerine temin olunmuş bulunan saha ve kolaylıklardan istifade edebilirler.
3. Birleşmiş Milletler kuvvetleri mezkûr kolaylıklar meyapuıda işbu Anlaşma gayesine lü
zumlu ve uygun hakları haiz bulunurlar. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri tarafından kullanılan
elektrik neşreden cihazlar ile alâkalı frekans, takat ve buna. mümasil bütün meseleler Müşterek
Heyet içinde karşılıklı Anlaşma ile hail olunur.
4. Birinci fıkradaki şerait dâhilinde Birleşmiş Milletler Kuvvetleri tarafından istifade olunan
kolaylıklar, ihtiyaç kalmadığı zaman, eski haline getirilmesi veya tazmini hususunda her hangi bir
külfet tahmil etmeksizin Japonya'ya iade olunacaktır. Bu Anlaşma Tarafları, inşaat ve esaslı de
ğişikliklere ait diğer hususlarda Müşterek Heyet içinde anlaşabilirler.
Madde — 6.
Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, bu gibi kuvvet ve sivil unsur mensuplariyle yakınları Japonya
Hükümetine ait veya kontrolü altında bulunan veya Japon Hükümeti tarafından idare edilen umu
mi vasıta ve hizmetlerden faydalanabilirler. Bu gibi vasıta ve hizmetlerden istifade esnasında Bir
leşmiş Milletler Kuvvetleri, zaman zaman Japon Hükümeti vekâletleri ve dairelerine tatbik olu
nandan daha az olmıyan bir muameleye tâbi tutulurlar.
Madde — 7.
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1. Japonya, gönderen devlet tarafından Birleşmiş Milletler Kuvvetleri veya sivil unsur men
supları veya bunların yakınlarından birine verilmiş olan şoför ehliyeti veya lisans veya askerî şo
för ehliyetini, hâmilini imtihana veya harca tâbi tutmaksızm muteber sayacaktır.
2. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri ve sivil unsurlara ait resmî nakil vasıtaları hususi bir numa
ra ve tâbiiyet işareti taşıyacaklardır.
3. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri ve sivil unsur mensupları ile bunların yakınlarına ait hususi •
nakil vasıtaları Japon vatandaşlarının tâbi olduğu usul dairesinde alınmış plâkalar taşıyacaklar
dır.
Madde - • S.
Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, Mifade ettikleri kolaylıklar mey anında, Japonya ; daki askerî
postaneler ve bu askerî postaneler ile Gönderen Devletler tarafından Japonya dışında kurulup
idare olunan diğer postaneler arasında mektup irsalâtı maksadiyle ve Birleşmiş Milletler Kuv
vetleri ve Sivil Unsur mensupları ile bunların yakınlarının istifadesi için askerî postaneler kurup
idare etmek hakkını haizdir,

Ho. im

— 651 —

;«

Madde — 9.

2. m. 1958

* İ-. Birleşmiş Milletler Kuvvetlerine bahşolunan kolaylıklar meyamnda, Birleşmiş Milletler
Kuvvetleri ve Sivil Unsur mensupları ile bunların yakınları tarafından kullanılmak üzere, Bir
leşmiş Milletler Kuvvetleri tarafından salâhiyet verilip idare olunan tahsisatsız teşekküller kuru
labilir. Bu Anlaşmada aksine sarahat bulunmadıkça, bu gibi teşekküller Japon nizamname, lisans,
resim ve vergileri ile buna benzer kontrollere tâbi tutulmıyaeaktır.
2. Bu gibi teşekküllerce satılacak eşya ve görülecek hizmetlere hiçbir Japon vergisi tatbik
olunmıyacak, fakat bu teşekküllerin Japonya'da mubayaa, edecekleri eşya ve malzeme Japon ka
nunlarına tâbi tutulacaktır.
, 3. Japon makamları ve Birleşmiş Milletler Kuvvetlerince müştereken mutabık kalınmış şe
raite uygun olarak müsaade verilmesi hali haricinde, bu gibi teşekküller tarafından satmalman
eşyayı, bu teşekküllerden, mubayaada, bulunmaya müsaadesi olmıyan kimselerin Japonya dâhilinde
kullanması memnudur.
4. Gelir Vergisi, Mahallî İkamet Vergisi ve sosyal güvenlik ödemelerinin tarh ve tediye mü
kellefiyeti ile, karşılıklı anlaşma suretiyle hilâfına karar verilmesi hali hariç, ücret ve ek ödeme
ler gibi istihdam ve çalışma şartları, işçilerin korunması şartları ve iş münasebetlerine ait işçi
hakları Japon mevzuatına göre tanzim olunacaktır.
5. Birinci 'fıkrada imezkûr teşekkül]er Japon vergi mevzuatının lüzum gösterdiği malûmatı
Japon makamlarına bildireceklerdir.
. 6.. Bu gibi teşekküller, Madde 11. gereğince askerî tediye senedi kullanmaya salahiyetli. kim
selerle vukubulan muamelelerinde askerî tediye senedi kullanabilirler. Müşterek Heyet tarafın
dan: hilâfına mutabık 'kalınmadıkça bu gibi teşekküller, Japonya'da yabancı para ile muamele ya
pan bankalar nezdinde yabancı para mevduatı hesabı bulunduram.az.lar.
Madde — 10.
1. Birleşmiş 'Milletler Kuvvetleri ve sivil unsur mensupları ile bunların yakınları Japon Hü
kümetinin karrıbiyo kontrollerine tâbi olacaklardır.
2. Yukarıki fıkra, gönderen Devlet hükümetlerinin resmî tahsisatı olan veya bu Anlaşma.ile
alâkalı olarak Birleşmiş Milletler Kuvvetleri ve Sivil Unsur mensuplarının hizmet veya istihdamı
nın bir neticesi olarak tahakkuk eden veya bu gibi eşhas ve bunların yakınları tarafından Japonya
dışındaki kaynaklardan temin olunan döviz vasıtalarının Japonya'ya ithali veya ihracına mâni
olacak şekilde tefsir olunmıyaeaktır.
-3. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri ve gönderen devlet hükümetleri makamları, evvelki fıkrada
zikrolunan imtiyazların suiistimaline ve Japon kambiyo kontrollerinin ihlâline mâni olacak
tedbirleri alacaklardır.
Madde — 11.
1. Gönderen Devletler tarafından salâhiyet verilen kimseler askerî tediye senedini, senedi
çıkaran ve senet adı millî parasının adı olan Devlet nizamnamelerine uygun olarak, gönderen dev
letlere bahşolunan kolaylıklar meyanmda, dahilî muamelât için kullanabilirler. Birleşmiş Milletler
Kuvvetleri, askerî tediye senedini çıkaran Devlet nizamnamelerinin tanıdığı salâhiyet mahfuz kal
mak üzere, salahiyetli eşhasın askerî tediye senedi ile muamele ifasını temin eyliyen taahhütlere
girişmesine mâni olacak tedbirleri alacaktır. Japon Hükümeti, salâhiyetsiz kimselerin askerî te
diye senedi kullanmayı icabettirecek muamelâta girişmesine mâni olacak tedbirleri alacak ve ica
bında Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin yardımı ile, sahte askerî tediye senedi basan veya süren
şahsı veya şahısları kanunlarına göre tevkif ve cezalandıracaktır.
2. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, salâhiyetsiz kimselere askerî tediye senedi veren Birle§mi§
Milletler Kuvvetleri ve sivil unsur mensupları ile bunların yakınlarını kanuni usuller dairesinde
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tevkif ve cezalandıracaklar ve Japonya'da bu gibi askerî tediye senedinin .'müsaadesiz kullanılması
neticesinde bu gibi salâhiyetsiz şahıslara veya Japon Hükümetine veya dairelerine karşı Birleşmiş
Milletler Kuvvetleri her hangi bir mükellefiyet deruhde etmiyecektir.
Madde — 12.
1. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri Japonya'da sahiboldukları, kullandıkları veya devrettikleri
emlâk dolayısiyle vergi veya benzeri tediyata tâbi olmıyacaklardır.
2. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri ve sivil unsur mensuplariyle bunların yakınları bu gibi kuv
vetler veya d ncu maddede zikrolunan teşekküller emrinde veya yanındaki hizmetleri neticesi elde
edecekleri gelir dolayısiyle Japon Hükümeti veya diğer Japon vergi daireleri tarafından vergiye
tâbi tutulmayacaklardır. Bu madde hükümleri Japonya'daki kaynaklardan gelir temin eden şa
hısları Japon GeMr vergilerinden muaf tutmadığı gibi, gönderen Devletin Gelir Vergisi yüzünden
Japonya'da ikamet talebinde bulunan Gönderen Devlet vatandaşını da Japon Gelir vergilerinden
muaf kılmaz.
3. Yukardaki fıkrada bahsolunan kimselerin sadece Birleşmiş Milletler Kuvvetleri veya Si
vil Unsur mensubu veya bunların yakınları olmaları hasebiyle Japonya'da bulundukları devre
Japon vergileri bakımından Japonya'da ikamet veya kalma devresi olarak kabul olunmıyacaktm
4. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri ve Sivil Unsur mensupları ile bunların yakınlarının, sadece bu
şahısların muvakkaten Japonya'da kalması sebebiyle orada bulunan maddi veya gayrimaddi men
kul mallar mülkiyet, kullanma, aralarında devri veya ölüm üzerine devri dolayısiyle Japon ver
gilerinden muaf tutulacaklardır; şu kadar ki, mezkûr muafiyet, Japonya'da yatırını veya iş ifa
sı dolayısiyle sahibolunan mala veya Japonya'da kayıtlı her hangi bir gayrimaddi mala şâmil de
ğildir. Bu madde yolların hususi nakil vasıtaları tarafından kullanılması mukabilinde alman ver
giler hususunda her hangi bir muafiyet tanıma mükellefiyeti tahmil etmez.
Madde — 13
1. Bu Anlaşma hilâfına hüküm yoksa, gerek 9 ncu maddede zikrolunan teşekküller gerek
se Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, bu kuvvetler ve Sivil Unsur mensuplariyle bunların yakınları
Japon gümrük makamlarınca tatbik edilen kanun ve nizamnamelere tâbi olacaklardır.
2. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri veya 9 ncu maddede" zikrolunan teşekküller tarafından, Bir
leşmiş Milletler Kuvvetleri veya mezkûr teşekküllerin resmî işlerinde kullanılmak veya Birleş
miş Milletler Kuvvetleri ve Sivil Unsur mensupları ile bunların yakmlarmca kullanılmak üzere
itöıal olunan eşya, malzeme ve teçhizat Japon gümrük resimleri ve diğer ücretlere tâbi olmak
sızın Japonya'ya ithal edilecektir'.
3. Yukarda ki fıkrada bahsolunan eşya ithal olunduğu zaman, bu iş için salâûıiyetli kılınmış
kimse tarafından imzalanmış. Müşterek Heyetçe kararlaştırılan şekilde hazırlanan ve eşyanın
yukarda gösterilen maksatlarla ithal edildiğini gösteren bir vesika Birleşmiş Milletler Kuvvet
leri tarafından Japon Gümrük makamlarına gönderilecektir.
4. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri ve Sivil Unsur mensupları ile bunların yakınlarının şahsi
istimaline tahsis olunan eşya aşağıdaki hususlar mahfuz kalmak suretiyle Gümrük Resmine ve
diğer tediyata tâbi olacaktır:
(a) Birleşmiş Milletler Kuvvetleri veya Sivil Unsur mensuplarının Japonya'da çalışmak üze
re ilk geldikleri veya bu kuvvet ve Sivil Unsur mensupları yakınlarının kendilerine iltihak için
ilk geldikleri zaman şahsi istimalleri içdn ithal ettikleri mobilya ve ev eşyası ile mezkûr eşhasın
gelişleri sırasında getirdikleri şahsi eşya.
(b) Bir Birleşmiş Milletler Kuvvetleri veya Sivil Unsur mensubunun kendi veya yakınlarının
şahsi istimali için ithal ettikleri motorlu nakil vasıtaları ve yedek parçaları.
(e) Birleşmiş Milletler Kuvvetleri ve Sivil Unsur mensupları ile bunların yakınlarının şahsi
istimali iein askerî postahaneler yolu ile Japonya'ya gönderilen mâkul sayıda giyim ve ev eşyası j
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şu kadar ki, bu gibi giyim ve ev eşyası mezkûr şahısların tâbi oldukları gönderen Devlette gün
lük ihtiyaçlar için kullanılan ve mutaden satmalman tipte olmalıdır.
5. İkinci ve dördüncü fıkralardaki muafiyetler sadece eşya ithali için tanınmış olup üzerin
den evvelce mubayaa sırasında resim ve Dahilî İstihlâk Vergisi alınmış bulunan eşya mevzuubahsolduğunda gümrük makamlarınca mezkûr eşya girerken alman bu gibi resim ve İstihlâk Vergi
sinin tazmin edileceği şeklinde tefsir olunmamalıdır.
6. Aşağıdaki hallerde gümrük muayenesi yapılmaz:
(a) Emirle Japonya'ya giren ve çıkan Birleşmiş Milletler Kuvvetleri birlik ve mensupları;
(b) Resmî mührü havi resmî evrak;
(c) Hükümete ait konişmento ile sevk olunan askerî yük ve askerî posta.
7. Japon ve Birleşmiş Milletler Kuvvetleri makamlarınca karşılıklı anlaşmaya varılmış şeraite
göre müsaade verilmesi halleri haricinde, bu Anlaşma mucibince Japonya'ya gümrük resmi ve
diğer tediyattan muafen ithal olunan eşya bu Anlaşmaya göre gümrük resmi ve diğer tediyattan
muafen eşya ithaline salâhiyeti olmıyan şahıslara satılamaz.
8. İkinci ve dördüncü fıkralara uygun olarak gümrük resmi ve diğer tediyattan muafen Ja
ponya'ya ithal edilen eşya gümrük resmi ve diğer tediyattan muaf olarak ihracedilebilir.
9. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri Japon makamları ile iş birliği yaparak, bu madde mucibince
Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, bu gibi Kuvvetler ve Sivil Unsur mensupları ile bunların yakınla
rına tanınan hakların suiistimaline mâni olmak için lüzumlu tedbirleri alacaklardır.
10. (a) Japon gümrük makamlarınca tatbik olunan kanun ve nizamnamelerin ihlâline mâni
olmak maksadiyle tahkikat yapılması ve delail toplanması hususunda Japon makamları ve Birleş
miş Milletler Kuvvetleri karşılıklı yardımda bulunacaklardır.
(b) Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, Japon makamlarınca veya namına müsadere edilmesi lâzımgelen eşyanın bu makamlara teslimi hususu ada ellerinden gelen yardımı yapacaklardır.
(c) Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, bu Kuvvetler veya Sivil Unsur mensupları ile bunların
yakınları tarafından ödenmesi icabeden resim, vergi ve para cezalarının tediyesini temin için elden
gelen yardımı yapacaklardır.
(d) Birleşmiş Milletler Kuvvetlerine aidolup da Japon gümrük veya maliye kanun veya ni
zamnamelerinin ihlâli dolayısiyle gümrük makamlarınca müsadere edilen eşya, bu eşyanın ait bu
lunduğu Kuvvetlerin salahiyetli makamlarına teslim olunacaktır.
Madde -— 14.
1. Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin takviyesi için mahallî kaynaklardan temini icabeden ve fa
kat temini Japon iktisadiyatında fena tesirler doğurabilecek eşya, malzeme, teçhizat ve hizmetler,
salahiyetli Japon makamları ile iş birliği halinde ve, icabında, bu makamlar vasıtasiyle veya bun
ların yardımı ile temin olunacaktır.
2. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri tarafından veya bu Kuvvetler için eşya, malzeme, teçhizat,
hizmet ve işçi temini hususundaki mukavelelere! en doğup mukavele âkıdlerince halledilemiyen an
laşmazlıklar, uzlaştırma maksadiyle, Müşterek Heyete gönderilebilir; şu kadar ki, bu fıkra hüküm
leri mukavele âkıdlerinin mahkemeye müracaat hakkını ihlâl etmiyecektir.
3. Birleşmiş Milletler Kuvvetlerince veya Birleşmiş Milletler Kuvvetleri tarafından salahiyetli
levazım dairelerince bu Kuvvetler makamlarının tasdiki üzerine Japonya'da resmî maksatlarla
temin olunan eşya, malzeme, teçhizat ve hizmetler aşağıdaki Japon vergilerinden muaf tutula
caktır :
(a) Emtia Vergisi,
(b) Seyahat Vergisi,
(c) Benzin Vergisi,
(d) Elektrik ve Gaz Vergisi.
Birleşmiş Milletler Kuvvetlerince istimal için temin olunan eşya, malzeme, teçhizat ve hizmetler
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Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin tasdiki üzerine emtia ve benzin vergilerinden muaf olacaktır.
Bu maddede hassaten zikrolunmamış bulunan ve Birleşmiş Milletler Kuvvetlerince tedarik edilip
eşya, malzeme, teçhizat ve hizmetlerin gayrisâfi mubayaa fiyatı içinde mühim ve göze çarpan
bir unsur teşkil etmesi muhtemel mevcut veya müstakbel Japon vergileri göz önünde bulundu
rularak, Japon ve Birleşmiş Milletler Kuvvetleri bu gibi muafiyet ve istisna tanınmasına mütaallik ve bu madde gayesine uygun bir usul üzerinde anlaşacaklardır.
4. Japon makamları ve Birleşmiş Milletler Kuvvetlerince karşılıklı kararlaştırılmış şerait tah
tında verilecek müsaadeye göre yapılacak satışlar haricinde, yukardaki fıkrada zikrolunan vergiler
den muaf tutularak Japonya'da satmalman eşya, bu gibi vergilerden muaf eşyayı satmalmaya sala
hiyetli bulunmıyan eşhasa Japonya'da satılmayacaktır.
5. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri veya Sivil Unsur mensupları veya bunların yakınları, Japon
mevzuatına göre vergiye tâbi eşya ve hizmetlerin şahsen mubayaasında vergi veya benzeri tediyat• tan bu Maddeye dayanarak muaf tutulamazlar.
6. Birleşmiş/Milletler Kuvvetlerinin mahallî işçi ihtiyaçları Japon makamlarının yardımı ile
karşılanacaktır.
7. Gelir Vergisi, Mahallî İkamet Vergisi ve sosyal güvenlik ödeneklerinin tarh ve tediye mü
kellefiyeti ile, karşılıklı Anlaşma suretiyle hilâfına karar verilmesi hali hariç, ücret ve ek ödemeler
gibi istihdam ve çalışma şartları, işçilerin korunması şartları ve iş münasebetlerine ait İşçilerin
hakları Japon mevzuatına göre tanzim olunacaktır.
Madde — 15.
Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, bu Anlaşma devammea, Japonya'da bu gibi Kuvvetlerin iaşesin
den doğacak bütün masrafları Japonya için bil malî külfet mevzubahsolmaksızm kendileri deruhde edecektir; şu kadar ki, Japon Hükümetinin malı olup da bu gibi Kuvvetlerin istifadesine tah
sis edilen vasıtalar, kira bedeli ve buna mümasil diğer tediyattan muaf tutulacaktır.
; •->

l
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Madde
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1. Bu madde hükümlerine tâbi olmak şartiyle,
(a) Gönderen Devletin askerî makamları, Japonya'da, kendi askerî kanunlarına tâbi bütün
şahıslar hakkında gönderen Devlet kanunlarının kendilerine verdiği her türlü cezai ve inzibati
kaza salâhiyetini istimal hakkını haiz olacaktır;
(b) Japon makamları, Japon topraklarında işlenen ve Japon kanunlarına böre cezayı müş
tekim olan suçlar dolayısiyle Birleşmiş Milletler Kuvvetleri veya Sivil Unsur mensupları ile bun
ların yakınları üzerinde kaza salâhiyetini haiz olacaktır.
2. (a) Gönderen Devletin askerî makamları, bu Devletin emniyetine taallûk eden suçlar dâ
hil, Gönderen Devlet kanunlarına göre cezayı müstelzim olup Japon kanunlarınca cezayı müstelzim olmıyan suçlar dolayısiyle, Gönderen Devletin askerî kanunlarına tâbi şahıslar hakkında mut
lak kaza salâhiyetini kullanmak hakkını haiz olacaktır.
(b) Japon makamları, Japonya'nın emniyetine taallûk eden suçlar dâhil, kendi kanunlarına
göre cezayı müstelzim olup ilgili Gönderen Devletin kanunlarınca cezayı müstelzim olmıyan suç
lar dolayısiyle, Birleşmiş Milletler Kuvvetleri veya Sivil Unsur mensuplariyle bunların yakınları
hakkında mutlak kaza salâhiyetini kullanmak hakkını haiz olacaktır.
(e) Bu fıkra ve bu maddenin 3. fıkrası bakımından bir Devletin emniyetine karşı işlenmiş
suçlar şunlardır :
(i)
Vatana ihanet;
(ii) Sabotaj, casusluk veya Devletin resmi sırlarını veya bu devletin millî savunması ile i l 
gili sırlara mütaallik her haugi bir kanunun ihlâli.
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.3. İki tarafın kaza salâhiyetlerinin tedahülü halinde aşağıdaki kaideler tatbik olunacaktır :
(a) Gönderen Devletin askeri .makamları aşağıdaki hallerde bir Birleşmiş Milletler Kuvvetleri
vej'a Sivil Unsur mensubu hakkında kaza salâhiyetini rüehaniyetle kullanmak hakkını haiz ola
caktır :
(i) Münhasıran bu Devletin malına veya emniyetine veya münhasıran bu Devlet kuvvetine
veya Sivil Unsuruna mensup diğer bir kimsenin veya yakınlarından birinin şahsına veya malına
karşı işlenen suçlar;
(ii) Resmî vazifenin ifasından mütevellit bir fiil veya ihmal netieesindeki suçlar.
(b) ©unların haricindeki her hangi bir suçun işlenmesi halinde, Japon makamları ikaza salâhi
yetlerini rüehaniyetle kullanmak hakkını haiz olacaklardır.
(e) Rüçkaniyet hakkını kaiz olan Devlet kaza salâhiyetini kullanmamaya karar verecek olur
sa, diğer devletin makamlarını mümkün olan süratle haberdar edecektir. Rüehaniyet hakkını haiz
olan devletin makamları, bu haktan istisnaen feragat etmeleri hususunda diğer 'Devletin makam
larınca yapılacak talebi, istisnaya 'bu diğer Devletçe hususi bir ehemmiyet atfedilen hallerde,
hayırhahlıkla tetkik edeceklerdir.
4. Bu maddenin yukardaki hükümleri, Gönderen Devletin askerî makamlarına, Japon vatandaşı
olan veya mûtat ikametgâhı Japonya'da bulunan şahıslar hakkında "kaza salâhiyetini kullanmak
hakkını vermez, meğer ki, mezkûr şahıslar bu Gönderen Devletin kuvvetine mensubolsunlar.
5. (a) Birleşmiş Milletler Kuvvetleri veya SiVil Unsur mensupları ile bunların yakınlarının
Japonya'da: tevkif ve yukardaki hükümler gereğince kaza salâhiyetini kullanacak makama teslim
edilmeleri hususunda Japon makamları ile Gönderen Devlet makamları birbirine yardım edecek
lerdir.
(b) Japon makamları, bir Gönderen Devlet kuvveti veya Sivil Unsur mensubu veya bunların
yakınlarından lı irinin tevkifinden, Gönderen Devletin askerî makamlarını derhal haberdar ede
cektir.
(e) Japonya'nın hakkında kaza salâhiyetini kullanacağı bir Gönderen Devlet Kuvveti veya
Sivil Unsur mensubu sanık Gönderen Devletin elinde bulunuyorsa, Japonya cezai takibata başla
yıncaya kadar, bu sanık Gönderen Devlet tarafından muhafaza olunur.
6. (a) Suçla ilgili eşyanın zaptı ve lüzumu halinde teslimi de dâhil olmak üzere, suçlara mütaallik gerekli tahkikatın icrası ve delillerin toplanıp meydana çıkarılması hususlarında Japon
makamları ile gönderen devletlerin askerî .makamları birbirlerine yardım edeceklerdir. Bununla be
raber, suçla ilgili eşyanın teslimi, teslim eden makamca tesbit olunacak bir müddet zarfında iadesi
şartına bağlanabilir.
(b) Japon ve Gönderen Devletin askerî makamları, kaza salâhiyetlerinin tedahülünü mucib olan dâvaların neticelerinden yekdiğerini haberdar edeceklerdir.
7. (a) Japon kanunlarınca mümasil bir halde ölüm cezası verilmiyorsa, Gönderen Devlet ma
kamları tarafından Japon ülkesi üzerinde bir idam hükmü infaz olunamaz.
(b) Bu maddenin hükmüne tevfikan Gönderen Devletin askerî makamları tarafından Japon
ülkesinde verilmiş bir hapis hükmünün infazına yardım edilmesi için Gönderen Devletin askerî
makamlarınca yapılacak talebi Japon makamları hayırhahlıkla tetkik edeceklerdir.
8. Bir sanık bu maddenin ahkâmına tevfikan Japon veya bir Gönderen Devletin as
kerî makamlarınca yargılanıp beraet kararı
almış yahut hüküm giyip cezasını çekmiş
veya çekmekte veya affedilmiş ise,
Japon ülkesinde aynı suçtan dolayı diğer bir Âkıd
Taraf makamlarınca tekrar yargılanamaz. Bununla beraber, bu fıkranın hiçbir hükmü Gönderen
Devlet askerî makamlarını kendi kuvvetlerinin Japon makamlarınca yargılanmış bulunan bir men
subunu, bu yargılamaya mevzu olan suçu teşkil eden fiili veya ihmali neticesinde disiplin kaidele
rinin ihlâli dolayısiyle yargılamasına mâni değildir.
9. Bir Birleşmiş Milletler- Kuvvetleri veya Sivil Unsur mensubu veya bunların yakınlarından
biri Japon adlî mevzuatına göre yargılandığı takdirde şu haklara sahibolaeaktır ;
(a) Süratle yargılanmak;
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(b) Duruşmadan önce kendisine isnaddlunan suç veya suçlardan haberdar edilmek;
(c) Aleyhindeki şahitlerle yüzleştirilmek;
(d) Lehindeki şahitleri Japon adlî mevzuatına tâbi iseler ihzaren getirtmek;
(e) Kendi seçeceği avukat tarafından veya Japonya'da mer'i usullere tevfikan adlî müzaheret
yoliyle tâyin edilecek bir müdafi tarafından müdafaa olunmak;
(f) Lüzum görüyorsa yanında ehliyetli bir tercüman bulundurmak;
(g) Gönderen Devlet Hükümetinin bir temsilcisi ile temas etmek ve bu temsilciyi duruşma es
nasında hazır bulundurmak.
10. (a) Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin, usulüne göre kurulmuş askerî birlikleri veya teşek
külleri, bu kuvvetlerinin bulunduğu yerlerde asayişi temin etmek hakkını haiz olacaklardır. Bu
kuvvetlere bağlı askerî polis buralarda, asayiş ve emniyeti temine lüzumlu bütün tedbirleri alabilir.
(b) Askerî polis, bahsi geçen yerler dışında, ancak Japon makamları ile yapılacak anlaşmalar
dairesinde ve bu makamlarla irtibat halinde, Birleşmiş Milletler Kuvvetleri mensupları arasında
disiplin ve intizamın muhafazası bakımından lüzumlu olduğu nispette kullanılacaktır.
11. Japon Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Tokya'da 28 Şubat 1952
de imzalanmış ve Tokyo'da 29 Eylül 1953 tarihinde imzalanan bir Protokol ile tâdil edilmiş olan îdari
Anlaşmanın 17 nci maddesi hükmü tekrar tadil edildiği takdirde, işbu Anlaşma Âkıdleri, bu madde
nin zikrolunan maddeye müşabih hükümlerini istişare neticesinde tadil edebilirler; şu şartla ki, ilgili
Gönderen Devlet kuvvetleri tekrar tadile lüzum gösteren şeraite benzer durumda bulunmalıdır.
12. Tokyo'da 26 Ekim 1953 te imzalanmış olan, Japonya'daki Birleşmiş Milletler Kuvvetle
rine tatbik edilecek cezai kaza salâhiyetine dair Protokol ile Eki, bu Anlaşmanın yürürlüğe
girmesi tarihinde Japon Hükümeti ile Protokolü imzalamış olan bu Anlaşma Âkıdlerinden her
biri arasında yürürlükten kalkacaktır.
Madde — 17.
Bu Anlaşma Âkıdleri, Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, bu Kuvvetler ile Sivil Unsur men
supları, bunların yakınları ve mallarının emniyetini temin zımmında zaman zaman ihtiyaç his
sedildikçe iş birliği edeceklerdir. Japon Hükümeti, Japon ülkesi dâhilinde Birleşmiş Milletler
Kuvvetlerine ait tesisler, teçhizat, mallar, kayıt ve resmî malûmatın emniyeti ve muhafazası için
ve kabili tatbik Japon kanunlarına göre suçluların cezalandırılması hususunda lüzum hissedi
len kanuni tedbirleri veya diğer tedbirleri ittihaz edecektir.
Madde ~~ 18.
1. Âkıd Taraflardan her biri, Japonya 'daki kuvvetleri mensuplarından biri veya bir sivil
hükümet memurunun resmî vazifesini ifa sırasında yaralanması veya ölmesi halinde, bu yaralan
ma veya ölüme diğer Âkıd Taraf kuvveti mensubu veya sivil hükümet memuru resmî vazi
fesinin ifası sırasında sebebiyet verdiği takdirde, diğer Tarafa karşı bütün tazminat taleple
rinden feragat edecektir.
2. Âkıd Taraflardan her biri, Japonya'da sahibolduğu mallarının her hangi bir zarara mâruz
'kalması halinde, bu zarara diğer her hangi bir Âkıd Taraf kuvveti mensubu veya sivil hükümet me
muru resmî vazifesini ifa sırasında sebebiyet verdiği takdirde, diğer Tarafa karşı bütün tazminat ta
leplerinden feragat edecektir.
3. Mukaveleden mütevellit tazminat talepleri hariç, Birleşmiş Milletler Kuvvetleri men
supları veya memurlarının resmî vazifelerini ifa sırasında vâki her hangi bir fiil veya ihma
linden, yahut Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin huhuken mesuliyetini mucibolup Japonya'da
3 neü şahısların yaralanması, ölmesi veya malının zarara uğramasına sebebolan savaş dışı diğer bir
fiil veya ihmalden mütevellit tazminat talepleri Japonya tarafından aşağıdaki hükümler daire
sinde muameleye tâbi tutulacaktır :
(a) Tazminat talepleri hâdisenin vukuu tarihinden itibaren bir sene içerisinde ileri sürülecek
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ve kendi makamlarının faaliyetinden doğan tazminat talepleri hakkındaki Japon kanan ve nizamîamna göre tetkik, sulhen hal veya mahkemece katara bağlanacaktır.
(b) Japonya bu gibi tazminat taleplerini sulhen halledebilir ve mutabık kalman veya hükmo*
kınan meblâğ Japonya tarafından «yen» olarak ödenir.
(e) Gerek sulhen hal yoliyle veya salahiyetli bir Japon mahkemesi tarafından verilen karar
mucibince yapılan böyle bir ödeme, gerekse böyle bir ödemenin reddi hakkında salahiyetli mah
kemece verilecek nihai karar katî ve bağlayıcı mahiyette olacaktır.
(d) Yukardaki fıkralara tevfikan tazminat taleplerini karşılamak üzere sarf olunacak meb
lâğ Âkıd Taraflar arasında aşağıdaki şekilde taksim olunacaktır :
(i) Yalnız bir gönderen devletin sorumlu olduğu hallerde, tesbit edilen veya hükmolunan taz
minat miktarının % 25 i Japonya, % 75 i gönderen devlet tarafından ödenecektir.
(ii) Birden fazla Gönderen Devletin sorumlu olduğu hallerde, tesbit edilen veya hükmolunan
tazminat miktarı Gönderen Devletler arasında mütesaviyen taksim olunacak ve Japonya'nın hissesi
diğer Gönderen Devletlerden her birinin hissesinin yarısı kadar olacaktır.
(ili) Yaralama, ölüm veya mal zararına birden fazla Gönderen Devlete ait Birleşmiş Milletler Kuvvetleri sebebiyet vermiş olmakla beraber, Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinden birine kati
yetle kabiliizafe değilse, bu yaralama, ölüm veya mal zararından bütün Gönderen Devletler sorum
lu tutulacak ve (ii) fıkrası hükümleri tatbik olunacaktır.
(e) Tâyin olunacak usul dairesinde, bu fıkra mucibince Japonya tarafından kabul veya reddolunan tazminat taleplerini, her dâvada varılan neticeleri gösterir bir rapor ile Japonya'nın ödedi
ği para tutarlarını gösterir diğer bir rapor muayyen devrelerde, Gönderen Devletin ödemesi icabeden
hisseye dair bir talepname ile birlikte, alâkalı Gönderen Devlete yollanacaktır. Bu hisse mümkün olan
ö
süratle ve «yen» olarak ödenecektir.
4. Bu Anlaşma Âkıdlerinden her biri, yukardaki fıkraların tatbiki esnasında, personelinin resmî
vazifesini yapmakta olup olmadığı hususunun tesbitinde rüçhan hakkını haiz olacaktır. Bu husus,
tazminat talebini mütaakıp mümkün olan süratle tesbit edilecektir. Diğer bir Âkıd Taraf bu kara
rın neticelerine itiraz ettiği takdirde, müzakere edilmek üzere meseleyi Müşterek Heyete getirebilir.
5. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri mensupları veya memurlarının Japonya'da resmî vazifeleri dı
şında vâki zarar ve hasarı mucip fiil veya ihmallerinden mütevellit tazminat talepleri aşağıdaki şe
kilde muameleye konacaktır :
(a) Japon makamları, zarar gören şahsın hareket tarzı da dâhil olmak üzere hâdise ile münasebettar bütün şeraiti nazarı itibara almak suretiyle tazminat talebini tetkik ederek talep sahibine ve
rilecek tazminatı adalet ve hakkaniyete uygun olarak tesbit edecek ve bu hususta bir rapor hazırla
yacaktır.
(b) Eapor, Gönderen Devletin makamlarına tevdi olunacak, bu makamlar da vakit geçirmeden
cemile olarak bir tazminat teklif edilip edilmiyeceğîni, edilecekse miktarının ne olacağını kararlaştı
racaktır.
(c) Cemile olarak bîr ödeme yapmak teklifinde bulunulduğu ve bu teklif tazminat talebi sahi
bince tazminatın tam karşılığı olarak kabul olunduğu takdirde, Gönderen Devletin makamları tedi
yeyi bizzat yapacak ve Japon makamlarını bu kararlarından ve ödedikleri meblâğın miktarından ha
berdar edeceklerdir.
(d) Talebi tamamen karşılıyan bir tazminat verilmedikçe veya böyle bir tazminat verilinceye
kadar, bu fıkranın hiçbir hükmü, Japon mahkenelerinin Birleşmiş Milletler Kuvvetleri mensup
ları veya memurlarından biri hakkında adlî takibatta bulunmalarına mâni teşkil etmiyecektir.
6. (a) Japon tâbiiyetinde bulunanlar hariç, Birleşmiş Milletler Kuvvetleri mensupları ve me
murları 3 ncü fıkrada zikrolunan talepler dolayısiyle Japonya'da muhakeme olunamazlar; fakat
diğer dâvalar dolayısiyle Japon hukuk mahkemehri kazasına tabidirler.
(b) Birleşmiş Milletler Kuvvetlerince kullanılmakta olanlar hariç, Japon kanunları muci
bince mecburi icraya tâbi tutulan hususi menkul eşya Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin istifade
ettiği kolaylıklar arasında bulunduğu takdirde, Japon mahkemelerinin isteği üzerine, Gönderen
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Devlet makamlarınca el konularak Japon makamlarına devredilecektir. Gönderen Devlet kuvvet
lerinin böyle bir muamelede bulunmaya kanuni salâhiyeti yoksa, bu Devlet makamları salâh!
yetli Japon makamlarının böyle bir mala Japon kanunları mucibince el koymasına müsaade ede
ceklerdir.
(e) Gönderen Devlet makamlarının hepsi Japon makamları ile, bu madde dahilindeki ta
leplerin hakkaniyetle incelenip neticeye bağlanabilmesi için lüzumlu şahit ve delillerin temini
hususunda iş birliği yapacaklardır.
Madde — 19.
Bu Anlaşma Âkıdleri, Anlaşmanın tatbiki için gerekli
mümkün olan süratle alacaklardır.

teşriî,

bütçeye ait ve diğer

tedbirleri

Madde — 20,
1. Bu Anlaşmanın tatbiki ve tefsiri hususlarında Japon Hükümeti ile Anlaşmanın diğer Âkıd
leri arasında Anlaşma ve istişare vasıtası olmak üzere Tokyo'da bir Müşterek Heyet teşkil oluna
caktır.
2. Müşterek Heyet biri Japon Hükümetini, diğeri Anlaşmanın diğer Âkıdlerini temsil eden
iki temsilciden müteşekkil olacak ve her temsilcinin bir veya daha fazla vekilleri ve yardımcıları
bulunacaktır. Müşterek Heyet çalışma usullerini kendi tâyin edecek ve lüzumlu tâli uzuv ve idarî
servisleri kuracaktır. Müşterek Heyet, iki temsilciden birinin isteği üzerine derhal toplanabilecek
şekilde teşkilâtı haiz olacaktır.
3. Müşterek Heyet bir meselede Anlaşmaya yaramazsa durum Hükümetlerarası müzakerelerle
hallolunacaktır. .
Madde — 21.
1. Bu Anlaşma, Japon Hükümeti ve Müşterek Kumandayı temsilen Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti tarafından imzalanacak ve Birleşmiş Milletler kararları mucibince Kore'ye kuvvet
göndermiş veya gönderecek her hangi bir Devlet Hükümetince imzalanabilecektir. İlk imzadan
sonra ve yürürlüğe girinciye kadar, Japon Hükümetinin muvafakati şartı ile, bu gibi diğer bir
Devlet Hükümetinin imzasına açık bulundurulacaktır.
2. Japon Hükümetinin bu Anlaşmayı kabulü tarihinden 10 gün sonra, Anlaşma, Japon Hükü
meti ve Japon Hükümetinin kabulü tarihinde veya daha evvel Anlaşmayı imzalıyan, veya «kabulü
şartiyle» imzalıyan ve kabul eden diğer hükümetlerden her biri hakkında yürürlüğe girecektir.
Japon Hükümetinin kabulü tarihinden sonra Anlaşmayı imzalıyan veya kabul eden veya «kabul
şartiyle» imzahyan ve kabul eden her hükümet hakkında, bu Hükümetçe imzalandığı veya «kabulü
şartiyle» imzalanıp kabul edildiği tarihten 10 gün sonra yürürlüğe girecektir.
3. Bu Anlaşma Japon Hükümetine tasdiknamenin tevdii suretiyle kabul olunur. Japon Hükü
meti, bu Anlaşmaya Taraf olan her Hükümete, her imza ve tasdiknamenin tevdii tarihini bildire
cektir.
4. Bu Anlaşmanın 16. maddesi ve kendi basma makabline şâmil olmıyanlar haricindeki lıü
kümleri Japon Hükümeti ve bu Anlaşmanın ilk imzalanması tarihinde veya bu tarihten itibaren
altı ay içinde imzalıyan veya «kabul şartiyle» imzalıyan ve kabul eden her Hükümet hakkında
28 Nisan 1952 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
Madde — 22.
1. Bu Anlaşmanın 21. madde 2. fıkrası mucibince ilk defa yürürlüğe girmesinden sonra, Ko
re'ye Birleşmiş Milletler kararma göre kuvvet göndermiş veya gönderebilecek olup bu Anlaşma
yı imzalamamış bulunan bir Devlet hükümeti, Japon Hükümetinin muvafakati şartiyle, Japon Hü
kümetine bir iltihak belgesi tevdii suretiyle iltihak edebilir.
s
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2. Japon Hükümeti, bu Anlaşmada imzası bulunan »her hükümeti, her iltihak belgesinin tevdii
tarihinden haberdar edecektir.
8, Bu Anlaşma, iltihak eden her hükümet hakkında iltihak belgesinin tevdii tarihinden 10
gün sonra yürürlüğe girecektir.
4. Bu Anlaşmanın 16. maddesi ve kendi başına makabline şâmil olmıyanlar haricindeki hü
kümleri, bu Anlaşmanın ilk imzalanması tarihinden itibaren altı ay içerisinde Anlaşmaya iltihak
eden her hükümet için 28 Nisan 1952 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
Madde — 2 3 .
1. Bu Anlaşma Âkıdlerinden her biri, her hangi bir maddenin tadilini her zaman talebedebilir.
Böyle bir talep üzerine, Japon Hükümeti ve Müşterek Kumandayı temsilen Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti alâkalı Gönderen Devletlerle istişare ederek ve onlar namına müzakerelere gi
rişeceklerdir.
2. Japon Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Tokyo'da 28 Şubat
1952 de imzalanıp Tokyo'da 29 Eylül 1953 te imzalanan bir Protokol ile tadil olunan İdari Anlaş
manın her hangi bir hükmü tadil edildiği takdirde, Japon Hükümeti ve Müşterek Kumandayı
temsilen Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, madde 16, fıkra 11 hükümleri hariç, Gönderen
Devletlerle istişarede bulunmak suretiyle ve onlar namına, bu Anlaşmanın benzeri hükümlerinin
bu şekilde tâdili hususunda mutabık kalmak üzere müzakerelere girişeceklerdir.
Madde — 24.
Bütün Mirleşmiş Milletler Kuvvetleri, aynı kuvvetlerin Kore'den çekilmiş olması gerekecek
tarihten itibaren 90 gün içinde Japonya'dan geri alınacaklardır. Bu Anlaşma Akıdleri, Birleşmiş
Milletler Kuvvetlerinin Japonya'dan çekilmesi için daha önceki bir tarih üzerinde anlaşabilirler.
Madde — 25.
Bu Anlaşma ve üzerinde mutabakat hasıl olan tâdiller Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin
24 ncü madde gereğince Japonya'dan tamamiyle çekilmesi tarihinde yürürlükten kalkacaktır.
Birleşmiş Milletler Kuvvetleri Japonya'dan daha erken çekildiği takdirde, bu Anlaşma ve üzerin
de mutabakat hâsıl olan tâdiller, geri çekilmenin tamamlandığı tarihte yürürlükten kalka
caktır,
v
Keyfiyeti tasdikan, aşağıda imzaları bulunan murahhaslar, işbu Anlaşmayı imzalamışlar
dır.
>;
1954 yılı Şubatının on dokuzuncu günü Tokyo'da, her ikisi aynı derecede muteber olmak üzere
Japon ve İngiliz dillerinde ve Japon Hükümeti arşivine tevdi olunacak tek nüsha halinde tanzim
olunmuştur.
Japon Hükümeti, imzalayan ve iltihak eden bütün hükümetlere Anlaşmanın tasdikli nüsha
larını tevdi edecektir.
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