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ÜVÜLLET MECLHSt BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 31 . 3 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayın keşif ve
kullanılmasında devletlerin faaliyetlerini yöneten ilkeler hakkında Andlaşmanm onaylanmasının
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

GEREKÇE
İnsanlığın son yıllarda süratle incelemesine giriştiği bilim dallarının en önemlilerinden birini
uzay ve gök cisimlerinin keşfi teşkil etmektedir.
Uzayın keşfinin bilimsel yönden arz ettiği bu önem yanında, insanlığın yakın bir gelecekte fet
hini başarmasına muhakkak nazariyle, bakılan uzay, ay ve diğer gök cisimlerinin kullanılmasında
izlenmesi gerekken ilkeler alanında Devletler Hukukunda her hangi bir yazılı kuralın mevcut bulun
mayışı hukukî ve siyasi yönlerden büyük bir mahzur arz etmektedir. Bir yandan uzayın keşfine gi
rişmiş bulunan Devletlerin bu alandaki hak ve yetkilerinin, diğer taraftan ilerde bu çalışmalara ka
tılacak diğer ülkelerin karşılıklı' durumlarının muallâkta kalması sonucunu doğuran, Devletler Hu
kukunun bu boşluğunun doldurulması yolundaki çalışmaların biran önce ele alınması gereği, uzay
araştırmalarını fiilen yürütmekte olan Devletler başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının
bütün üyelerince teslim olunmuş ve Teşkilât içinde birkaç yıldır bu alanda cari olması gereken ku
ralların kodifikasyonu yolunda ciddî çalışmalara girişilmiştir.
Uzayın barışçı amaçlarla keşfi ve kullanılmasındaki gelişmenin bütün insanlık için arz ettiği
ortak menfaati ve bunun bütün halkların menfaati için yürütülmesi gergini göz önünde tutan Teşki
lât üyeleri, uzayın barışçı amaçlarla keşfi ve kullanılmasının bilimsel ve hukukî veçheleri bahsinde
kurulacak geniş öl'çüde bir milletlerarası işbirliğinin karşılıklı anlayışın gelişmesine, Devletler ve
halklar arasındaki dostane ilişkilerin kuvvetlendirilmesine ve Birleşmiş Milletler Yasasının amaç ve
ilkelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olacağına inanarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun
XXI nci Dönem toplantıları sırasında, 19 Aralık 1906 tarihinde, «Ay ve diğer gök cisimleri dâhil,
uzayın keşif ve kullanılmasında Devletlerin faaliyetlerini yöneten ilkeller hakkında Andlaşma» yi
kabul etmişlerdir. Hükümetimiz söz konusu Andlaşmanm kabulünü mümkün kılan karar tasarısını
teklif eden devletler arasında yer almıştır.

Bu Andiaşmaya göre, ay ve diğer gök «cisimleri dâhil,; uzay bütün devletlerin keşif ve kullanıl
masına açık olacak, uzayda serbestçe bilimsel araştırmalar yapılabilecek, uzay her hangi bir suretle
millî iktisaba konu. teşkil etmiyecek, Andlaşmaya taraf Devletler ay ve diğer gö<k cisimlerini mün
hasıran barışçı amaçlarla kullanacaklar ve nükleer sil ahlar veya diğer çeşitli kütlesel tahrip silâhları
taşıyan cisimleri uzaya görideremiyeceMerdir. Andlagma,. ayrıca, Taraf Devletlere,* bir Â'kıd Devle
tin uzaya fırlattığı cisimleri müşahede imkânı sağlamakta ve uzayda faaliyet gösteren Tarafları, bu
faaliyetlerin mahiyeti, yürütülmesi, ifa edildikleri yerler ve sonuçları hakkında Birleşmiş Milletler
Genel Sekreterine, halka ve milletlerarası bilim topluluğuna mümkün ve kabil olan bilgileri vermek
le görevlendirmektedir.
Milletlerarası barış ve güvenliğin sağlanmasında yeni bir müspet adım teşkil edeceği inancıyla
Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul olunan söz konusu Andlaşma, uzay araş
tırması alanında önplânda sorumluluk taşıyan Amerlika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Sovyetler
Birliği Hükümetleri arasında 27 Ocak 1967 tarihinde Londra, Moskova ve Vaşinigton'da akdolunmuş
bulunmaktadır.
Uzayın keşif ve kullanılmasındaki gelişmenin bütün insanlık için arz et'tiği ortak ^menfaate ve
bu alanda girişilecek milletlerarası bir işbirliğinin milletlerarasındaki karşılıklı anlayış ve dostane
ilişkilerin kuvvetlendirilmesine yapacağı geniş ölçüdeki katkının faydasına kaani bulunan Hükü
metimiz bu Andlaşmayı keza 27 Ocak 1967 tarihinde ve her üç merkezde imzialamıştır.

Dışişleri Komisyonu raporu
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Yüksek Başkanlığa
Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayın keşilf ve kullanıl'imaısında devletlerin faaliyeitlierinJi yö
neten ilkeler hakkındaki kanun tasarnsı, ilgili Bakanlık teımsilcillerinıin iştirakiyle komisyonumuzda
görüşüldü.
Tümü üzeninde yapılan görüşmeler, sonunda, gerekçede, de etraflıca belirtildiği üzere, insan
lığın yakın bir gelecekte, fethini başlanmasına muhakkak nazariyle bakılan uzay, ay ve diğer
ıgök cisimlerinin barışçı gayelerle kullanılmasını temin maksadına mâtûf olan anılaşma, prensip
'itibariyle koariisyonuımuzea da müspet mütalâa olunarak bahis konusu anlaşjmairaın onaylanması
na mütedair .tasarı aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunoılur.
Başkan V.
ıSö'zcü
, Kâtip
ıSdvas1
Çandkfkale .
Eıskilşehir
Ankara
C. Odyakmaz
M. Baykan
E. G. Sakarya
R. Ergüder

izmir
8. İksel

Kocaeli
N. Erim

İstanbul
M. Yardımcı
'Sivas
8. Kurtbek
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Konya
L. Akdoğan

(HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayın keşif ve kullanılmasında devletlerin faaliyetlerini yö
neten ilkeler hakkında Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğua dair kaun tasarısı
MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletleri,
lığı ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
Londra, Moskova ve Washington'da akdedilen
rihte her üç merkezde imzalanan «Ay ve diğer
sında devletlerm faaliyetlerini yöneten ilkeler
lunmuştur,

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kral
hükümetleri arasında 27 Ocak 1967 tarihinde
ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince aynı ta
,gök sicimleri dâhil, Uzayın keşif ve kullanılma
hakkında Andlaşma» nın onaylanması uygun bu

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
31 . 3 . 1967
Başbakan
8. Demirel

Devlet Bakanı
B. Sezgin

Devlet Bakanı
K. Ocak

Devlet Bakanı
A. F. Alişan

Adalet Bakanı
H. Dinçer

Millî Savunma BaJkaın
A. Topaloğlu

İçişleri Bakanı
F. Sükan

Dışişleri Bakanı
/. S. Çağlayangil

Maliye Bakanı
C. Bilgehan

Millî Eğitim Bakanı
O. Dengi»

Bayındırlık Bakanı
E. Erdinç

Ticaret Bakanı
8. T. Müftüoğlu

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
E. Somunoğlu

Güm. ve Tekel Bakanı
î. Tekin

Tarım Bakanı
B. Dağdaş

Ulaştırma Bakanı
8. öztürk

Çalışma Bakanı
A. N. Erdem

Sanayi Balkanı
M. Turgut
İmar ve İskân Bakanı
H. Menteşeoğlu
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En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı
î. Deriner
N. Kürşad
Köy İşleri Bakanı
S. O. Avcı
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AY VE DİÖER GÖK CİSİMLERİ DÂHİL UZAYIN KEŞİF VE KULLANILMASINDA DEV
LETLERİN FAALİYETLERİNİ YÖNETEN İLKELER HAKKINDA ANDLAŞiMA
Bu andlaşmaya taraf dev!etler,
İnsanın uzayı keşfi sonucumda insanlığa .açılan geniş imikânlardan ilhanı alarak,
Uzayın barışçı almaçlarla kesifi ve kullanılmasındaki gelişmenin bütün insanlık için arz 'ettiği
ortak menfaati takdir ederek,
Uzayın keşif ve kuJİlanıllmasınm, iktisadi veya biMımsiel kalkınma dereceleri ne olursa olsun,
bütün hakların menfaati için yürütülmesi gerektiğine inanaraJk,
Uzayın barışçı amaçlarla keşfi ve kullanılmasının bilimsel olduğu kadar hukukî veçheleri
bahsinde geniş öHıçüde milletlerarası işbirliğine katılmayı anznlıyaralk,
Böyle bir işbirliğinin karşılıklı anlayışın gelişmesine ve devletleir ve haklar arasındaki dos
tane ilişkilieran kuvvatJİendirilmıesine yardımcı olacağınla inanarak,
• Birleşmiş Milllctller G'enei Kurulu tarafından 1'3 Aralık 1903 tarihinde oybirliğiyle kabul edil
miş bulunan «Uzayın Keşif ve Kullanılımiaısmda Devletlerin Faaliyeti erini Yöneten Hukulkî İlkeler
Demeci» başlıklı 19G2 (XVIII) sayılı Kararı hatırlıya r'aık,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 17 Aralık 1993 tarihinde oybirliğiyle kabul edil
miş bulunan ve devletleri, nükleer silâhlar veya liğer her çeşit kütJlescl taıhniıp silâhları taşıyan
cisimleri dünya etrafında yörüngeye otunmakıtan veya bu gibi silâhları gök cisimlerime yerleştir
mekten kaçınmaya çağıran 1884 (XVIII) sayılı Kararı hatınlıyarak,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, barışa karşı her türlü tehdidi, barışın her hangi bir şekil
de bozulmasını veya saldırı fiilini doğrudan doğruya veya dolayısiyle tahrik yalhut teişvike matuf
propagandayı takbih eden 3 Kasım 1947 tarihli ve 110 (II) sayılı Kararını nazarı iti'bara alarak ve
adı geçen kararın uzaya uygulanahileceği hususunu göz önünde tutarak,
Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayın keşfi ve kullanılmasında Devleltlerin faaliyetlerini yö
neten ilkeler hakkında bir Andlaşmanın Birleşmiş Milletler Yasasının amaç ve ilkellerinin gerçekleş
tirilmesine yardımcı olacağına kaani bulunarak,
Aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır :
Madde — I.
Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayın keşfi ve kullanılması, iktisadi veya bilmisel kalkınma
derecelerine bakılmalksızın, bütün ülkelerin hayır ve menfaatine yürütülmellidir; bu bütün insanlı
ğa tahsis olunmuştur.
Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzay, hiç/bir ayırdedici muameleye tâbi tutulmaksızın, eşit/İlk
esasına ve Devletler Hukukuna uygun olarak, bütün devleltlerin keşif ve kullanmasına açı(k olup,
gök cisimlerinin bütün bölgelerine serbestçe girilelbilir.
Aj ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayda bilimsel araştırm'alar serbestçe yapılır ve devletler bu
araştırmalarda milletlerarası işbirliğini kolaylaştırmalı ve teşvik etmelidirler.
Madde — II.
Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzay, egemenlik ilânı, kullanma veya işıgal suretiyle veya diğer
her hangi bir suretle müllî iktisaba konu olamaz. .
Madde — III.
Andlaşmaya Taraf Devletlerin ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayın keşif ve kullanılması ile
ilgili faaliyetleri, milletlerarası barış ve güvenliğin korunması ve milletlerarası işbirliği ve anlayışın
teşviki amaciyle Birleşmiş Milletler Yasası da dâhil olmak üzere devletler hukukuna uygun bir şe
kilde yürütülmelidir.
Millet Meclisi
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Madde — IV.
Andlaşmaya Taraf Devletler, nükleer silâhlar veya diğer çeşit kütlesel tahrip silahlan taşıyan
cisimleri dünya etrafındaki bir yörüngeye oturtmamayı, bu gibi silâhlan gök cisimlerine yerleştir
memeyi ve bu gibi silâhları diğer her hangi bir şekilde uzaya yerleştirmemeyi taalhhüdederler.
Andlaşmaya Taraf bütün Devletler ay ve diğer gök cisimlerini münhasıran barışçı amaçlarla -kul
lanacaklardır. Gök cisimleri üzerinde askerî üs ve tesisler kurulması ve tahkimalt yapıllması, her tip
silâhın denenmesi ve askerî manevralar yapılması yasaktır. Askerî personelin bilimsel araştırma ve
ya diğer bir barışçı amaçla kullanılması yasaklanmamıştır. Ay ve diğer gök cisimlerinin barışçı
amaçlarla keşfi için gerekli her türlü teçhizat veya tesisin kullanılması da yasaklanmamıştır.
Madde — V.
Andlaşmaya Taraf Devletler uzay adamlarını insanlığın uzaydaki temsilcileri addedecekler ve
onlara kaza, zaruret veya diğer bir Taraf Devlet ülkesine veya açık denize medburî iniş halinde,
mümkün olan her yardımı yapacaklardır. Bu kabîl bir iniş yapan uzay adamları salimen ve süratle
uzay gemilerinin tescil edilmiş olduğu Devlete iade edilmelidirler.
(Bir Taraf Devletin uzay adamlan uzay ve diğer gök cisimlerindeiki faaliyetleri sırasında, diğer
Taraf Devletler uzay adamlanna mümkün olan her yardımı yapacaklardır.
Andlaşmaya Taraf Devletler, ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayda keşfettikleri ve uzay
adamlarının hayatı veya sağlığı için tehlike teşkil edebilecek her alaydan Andlaşmaya Taraf diğer
Devletlere veya Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine derhal bilgi vereceklerdir.
Madde — VI.
Andlaşmaya Taraf Devletler, ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayda gerek Hükümet teşekkül
leri, gerek Hükümetler - dışı teşekküller tarafından yürütülen millî faaliyetlerde ve millî faaliyet
lerin işbu Andlaşmada yer alan hükümler uyarınca yürütülmesinde milletlerarası sorumluluk taşır
lar. Hükümetler - dışı teşekküllerin ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzaydaki faaliyetleri.ilgili Dev
letin müsaadesine ve devamlı nezaretine tâbi olmalıdır. Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzaydaki
faaliyetlerin bir milletlerarası teşkilât tarafından yürütülmesi halinde, işbu Andlaşma hükümlerine
riayetten doğan sorumluluk milletlerarası teşkilât ile, söz konusu teşkilâta mensup bulunan bu And
laşmaya Taraf Devletlere addolacaktır.
Madde — VII.
Ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzaya bir cisim fırlatan veya fırlattıran her Taraf Devlet ve, ül
kesinden veya tesislerinden bir cisimı fırlatılan her Taraf Devlet ve, ülkesinden veya tesislerinden-.
bir cisim fırlatılan Taraf Devlet, Andlaşmaya Taraf diğer bir Devlete veya bu Devlete tâlbi gerçek
veya tüzel kişilere karşı, söz konusu cismin veya bu dişimi meydana getiren parçalann yer yüzün
de, hava sahasında veya, ay ve diğer gök cisimleri dâhili, uzayda ika ettikleri zararlar için milletler
arası bakımdan sorumludur.
Madde — VIII.
Uzaya fırlatılan bir cismin tescil edilmiş bulunduğu Andlaşmaya Taraf bir Devlet, söz konusu
cisim ve bu cismin personeli üzerindeki yargı hakkı ve denetlemesini, bu cisim uzayda veya bir gök
cisminde bulunduğu sırada da mulhafazia edecektir. Bir gök cismine indirilmiş veya bu cisme yer
leştirilmiş bulunanlar da dâhil olmak üzere, uzaya fırlatılan cisimler ve bunları meydana getiren
parçalar üzerindeki mülkiyet hakkı, bu cisiımlerle bunlann parçalarının uzayda veya bir gök cis
minde bulunmalan veya yer yüzüne geri dönmüş dlmalan dolayısiyle haleldar olmıyacaktır. Tescil
edilmiş bulundukları Andlaşmaya Taraf Devletin sınırları dışında bulunan bu gibi cisimler ile bun
ları meydana getiren parçalar bu Devlete iade olunacak ve bu Devlet, vâki talep üzerine, iadeierinMillet Meclisi
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den önce, söz konusu cisimler ve bunları meydana geitiren parçaların teşlhisine yarıyacak
vermekle mükellef olacaktır.

bilgileri

Madde — IX.
Andlaşmaya Taraf Devletler, ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uziayın keşfi ve kullanılmasında
işjbirliği ve karşılıklı yardımlaşma ilkelerine dayanacaklar ve ay ve diğer gök cisimleri dâhil,
uzamdaki bütün faaliyetlerini, Andlaşmaya Taraf diğer bütün devletlerin mukabil menfaatlerini
gereği veçlıile dikkate almak suretiyle yürüteceklerdir. Andlaş'maya Taraf Devletler, ay ve diğer
gök cisimleri dâhil, uzayla ilgili inceleme ve keşiflerini, bunların zararlı bir şekilde kirlenmesini
ve yer - dışı maddelerin sokulması sonucunda yeryüzü ortamında (hâsıl olacak zararlı değişme
leri önliyecek şekilde yürütecekler ve, gerektiğinde, bu maksatla uygun tedbirler alacaklardır.
Andlaşmaya Taraf 'bir Devlet, ay ve diğer gölk cisimleri dâlhil, uzayda yürütülmesi kendisi veya
tebaası tarafından tasarlanan 'bir faaliyet veya 'denemenin, ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uza
yın barışçı amaçlarla keşfi ve kullanılması alanında diğer Taraf Devletlerin faaliyetlerini zararlı
bir şekilde emgelliyeceği hususunda inandırıcı sebeplere sahip bulunduğu takdirde, söz konusu
faaliyet veya denemeye 'girişmeden ;önee gerekJi milletlerarası istişarelerde 'bulunacaktır. And
laşmaya Taraf her hangi bir Devlet, ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayın barışçı amaçlarla
keşrfi ve kullanılması ile ilgili faaliyetlerinin diğer foir Taraf Devletin, ay ve 'diğer gök cisimleri
dâhil, uzayda girişmeyi tasarladığı 'bir faaliyet veya deneme dolayısiyle zararlı bir şekilde engel
leneceği hususunda inanldırıcı bir sebebe sahip bulunduğu takdirde, söz konusu faaliyet veya de
neme konusunda istişare talebinde touluna/bilir.
Madde — X.
Adlaşmaya Taraf Devletler, bu Anldlaşmanın amaçlarına uygun olarak, ay ve diğer gök cisim
leri dâhil, uzayın keşfi ve kullanılması konusunda milletlerarası işlbirliğini teşvik etmek, maksa
diyle, bu Devletler tarafından fırlatılan uzay cisimlerinin uçuşunu müşahade için imkân veril
mesi yolunda Andlaşmaya Taraf diğer Devletlerce yapılacak talepleri eşitlik esasına riayet etmek
suretiyle inceliyeceklerdir.
ÎBu g'û>i müşahede imkânlarının mahiyeti ve bunlara hangi şartlar altında rıza gösterileceği
hususu, ilgili Devletler arasında varılacak bir mutaibaıkatla tes'bit olunacaktır.
Madde — XI.
Ay ve diğer ğök cisilmleri dâhil, uzayda faaliyet gösteren Andlaşmaya Taraf Devletler, uzayın
barışçı amaçlarla keşfi ve kullanılması konusunda milletlerarası işbirliğini teşvik etmek maksa
diyle, bu giTDİ faaliyetlerin mahiyeti, yürütülmesi, ifa edildikleri yerler ve sonuçları hakkında Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterine, halka ve milletlerarası bilim topluluğuna mümkün ve kafoil
olan bilgileri vermek hususunda mutabılk kalmışlardır. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekre
teri, bu bilgileri alır almaz, denhal ve etkili bir şekilde dağıtlmaya hazır olmalıdır.
Madde — X I I .
Ay ve diğer gölk cisimleri üzerinde bulunan bütün istasyonlar, tesisler, teçihizat ve uzay araç
ları, mütakalbiliyet şartiyle, işbu Andlaşmaya Taraf diğer Devletlerin temsilcilerine açık olacak
tır. Söz konusu temsilciler, arzulanan istişarelerin yapılabilmesi maksadiyle ve ziyaret olunacak
tesis mahallindeki emniyetin sağlanması ve normal faaliyetlerin aksatılmasının önlenmesini teminen â^ami ölçüde tedlbirler alınabilmesi için, yapmayı tasarladıkları her ziyareti önceden bildire
ceklerdir.
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Madde — XIII:
İşbu Andlaşmanm hükümleri, ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayın'keşif ve kullanılması ala
nında Andlaşmaya Taraf Devletlerce, gerek Andlaşmaya Taraf bir Devlet tarafımdan münferiden
gerek özellikle milletlerarası hüfcümetlerarası teşkilâtlar çerçevesinde ıdiğer Devletlerle ortaklaşa
yürütülen faaliyetlere uygulanır.
Ay ve diğer gök cisimleri d'âhil, uzayın keşif ve kullanılması amaciyle milletlerarası > hükümetlerarası teşkilâtların yürüttükleri faaliyetler münasebetiyle ortaya çıkan pratik meseleler
Andlaşmaya Taraf Devletler ile ilgili milletlerarası teşkilât veya söz konusu teşkilâtın üyesi bu
lunan işbu Anidlaş'maya Taraf bir veya birçok Devlet arasımda çözümlenecektir.
Madde — XIV.
1. İşbu Andlaşma bütün Devletlerin imzasına açıktır. Aridlaşmayı, işbu maddenin 3 ncü fık
r a s ı uyarınca yürürlüğe girmesinden önce imzalamamış bulunan her hangi bir Devlet her zaman
Andlaşmaya katılabilecektir.
2. işbu Andlaşma imzacı Devletlerin onayına tabi olacaktır. Onay ve katılma belgeleri, işbu
metinde Saklayıcı Hükümetler olarak adlandırılan Sovyet Sosyalist 'Cumhuriyetleri Birliği, Bü
yük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kırallığı ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetlerine
tevd'i olunacaktır.
3. İşbu Andlaşttna, işbu Anıdlaslma hükümlerine göre Saklayıcı Hükümetler olarak adlandırı
lanlar da dâhil olmak üzere, beş Hükümetin onay belgelerini tevdi etmeleri haliride yürürlüğe gire
cektir.
4. İşbu Andlaşma onay, veya katılma belgelerini işbu Andlaşmanm yürürlüğe girmesinden
sonra tevdi eden Devletler bakımımdan, onay veya katılma belgelerinin tevdii tarihimde yürürlüğe
girecektir.
5.. ıSafclayııcı Hüküm'etller her imzamın tarilhii, hıer omJay veya katılıma bdllgesiıniîin tevdi tarihi,
Amdlaştoamım yürürlüğe .giriş tarihi ve diğer her nevî tefblilgaıtttıam, işbu Amdlaşmayı iımızahyam
veya 'oma katılan devletlere derhal bilgi vereceklerdir.
•6. İşbu Amdlaşuma, Saklayıcı Hükümetler tarafından 'BİTÜeşınaş Milılettler Yasasının 102 nci
maddesi uyammca tescil ettirilecektir.
Madde•—>XV.
Anıdlaşmaya Taraf her banıgi bir Devlet, işbu Am!dlaşimaya değişiklikler teküf «edebilir. Bu
'değişiklikler, bunları/ kabuıl edeın Anıdlaşmaya Taraf her Devlet bakıımındaın, Andlaşmaya Ta/raf devletlerim 'çıoğumluğunca kabul olummalajrı üzerime ve biliâhara, Anıdlaşımaya Taraf diğer
devletlerin hıer biri balknmımdam, kabul 'edildikleri tanMe yürürlüğe gireceklerdir.
(Maddel — XVI.
Anldlaşmaıya Taraf her hamıgi bîr Devlet, işbu Amdlaşımamın yürürlüğe girmesinden bir yıl
sonra, Saklayıcı Hükümetlere yapacağı yapılı bir tebligat vasıtasiyle Amdlaşmadan çekildiğind bil
direbilir. Böyle bir çekilme bu tebligatın alınması tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girecektir.
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Madde — XVII.
Çince, Fransızca, ingilizce, İspanyolca ve Rusça metinleri aynı derecede geçerli sayılacak iş
bu Andlıaşma, Saklayıcı Hükümetlerin arşivlerine tevdi edilecektir. Andlaşmanm usulüne uygun
şekilde onaylanmış örnekleri, Saklayıcı Hükümetler tarafından, Ahdlıaşmayı imzalıyıan veya ona
katılan devletlerin hükümetlerine gönderilecektir.
Yulkardaki hususları tasdiken, gereği şeikilde yetkili kılınmış aşağıda adları yazılı kimseler iş
bu Andlaşmayı imzalamışlardır.
Bin dokuzyüz aitmışyedi Ocak ayının yirmiyedinci günü Londra, Moskova ve Vıaşmıgton şehir
lerinde, üçer nüsha halinde düzenlenmiştir.
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