
MÝLLETLERARASI ANDLAÞMALARIN YAPILMASI,
YÜRÜRLÜÐÜ VE YAYINLANMASI ÝLE BAZI

ANDLAÞMALARIN YAPILMASI ÝÇÝN BAKANLAR
KURULUNA YETKÝ VERÝLMESÝ

HAKKINDA KANUN

Kanun Numarasý : 244
Kabul Tarihi : 31/5/1963
Resmi Gazete : Tarih: 11/6/1963 Sayý: 11425

Ýmza yetkisinin verilmesi
MADDE 1- Milletlerarasý andlaþmalarýn parafe edilmesi,

imzalanmasý veya nota teatisine konu teþkil etmesi veyahut bu
andlaþmalara katýlma bildirilerinin yapýlmasý için Türkiye
Cumhuriyetinin temsilcilerinin tayini ve bu temsilcilerin
yetkilerinin tespiti, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle olur. Bu
kararnameler, Resmi Gazetede yayýnlanmaz.

Onaylamanýn uygun bulunmasý kanunu
MADDE 2- Milletlerarasý andlaþmalarý onaylama veya bu

andlaþmalara katýlma, onaylama veya katýlmanýn bir kanunla
uygun bulunmasýna baðlýdýr.

Ýktisadi, ticari veya teknik münasebetleri düzenleyen ve
süresi bir yýlý aþmayan andlaþmalarýn onaylanmasý veya bunlara
katýlmak için; Türk kanunlarýna deðiþiklik getirmemek, Devlet
maliyesi bakýmýndan yüklenme gerektirmemek, kiþi hallerine ve
Türk vatandaþlarýnýn yabancý memleketlerdeki mülkiyet
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haklarýna dokunmamak þartýyla, onaylamanýn veya katýlmanýn
uygun bulunmasýna dair bir kanun yapýlmasý zorunluðu yoktur.
Bu halde, andlaþmanýn onaylanmasýnýn veya buna katýlmanýn
uygun bulunmasý hakkýnda bir kanun çýkmamýþ olup da,
onaylama veya katýlma iþlemlerinin yerine getirilmiþ olmasý
takdirinde, bu andlaþma, Resmi Gazetede yayýnlanmasýndan
baþlayarak iki ay içinde, bir Baþbakanlýk yazýsýna ekli olarak
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baþkanlýklarýna
gönderilir. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baþkanlýklarý,
bu andlaþmalarý, ayrý ayrý genel kurullarýn bilgisine sunarlar.

Milletlerarasý bir andlaþmaya dayanýlarak Bakanlar
Kurulunca yapýlan uygulama andlaþmalarýndan Türk kanunlarýna
deðiþiklik getirmeyenleri onaylamak veya bunlara katýlmak için;
bunlarýn konusu iktisadi, ticari veya teknik münasebetlerin
dýþýnda kalsa veya süresi bir yýlý aþsa veya Devlet maliyesi
bakýmýndan bir yüklenmeyi gerektirse veya kiþi hallerine veyahut
Türk vatandaþlarýnýn yabancý memleketlerdeki mülkiyet
haklarýna dokunsa dahi, onaylama veya katýlmayý uygun bulmak
üzere kanun yapýlmasý zorunluðu yoktur.

Kanunun verdiði yetkiye dayanýlarak Bakanlar Kurulunca
yapýlan iktisadi, ticari, teknik veya idari andlaþmalardan Türk
kanunlarýna deðiþiklik getirmeyenleri onaylamak veya bunlara
katýlmak için; bunlarýn süresi bir yýlý aþsa veya Devlet maliyesi
bakýmýndan bir yüklenmeyi gerektirse veya kiþi hallerine veyahut
Türk vatandaþlarýnýn yabancý memleketlerdeki mülkiyet
haklarýna dokunsa dahi, onaylama veya katýlmayý uygun bulmak
üzere kanun yapýlmasý zorunluðu yoktur.
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Onaylama ve sair tasarruflar
MADDE 3- 1. Milletlerarasý andlaþmalarýn onaylanmasý,

bunlara katýlma, bunlarýn feshini ihbar etmemek suretiyle
yürürlük süresini uzatma, Türkiye Cumhuriyetini baðlayan bir
milletlerarasý andlaþmanýn belli hükümlerinin yürürlüðe
konulmasý için gerekli bildirileri yapma, milletlerarasý
andlaþmalarýn uygulama alanýnýn deðiþtiðini tespit etme, bunlarýn
hükümlerinin uygulanmasýný durdurma ve bunlarý sona erdirme,
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle olur.

Onaylama veya katýlma konusu olan milletlerarasý
andlaþmanýn Türkçe metni ile andlaþmada muteber olduðu
belirtilen dil veya dillerden biri ile yazýlmýþ metni, yukarıdaki
fýkrada söz konusu kararnameye ekli olarak Resmi Gazetede
yayýnlanýr.

2 nci maddenin 2, 3 ve 4 üncü fýkralarý gereðince bir millet-
lerarasý andlaþmanýn onaylanmasýnýn veya buna katýlmanýn
uygun bulunmasýna dair bir kanun çýkarýlmasý zorunluðu yoksa
ve bu andlaþmanýn onaylanmasý veya buna katýlma bir Bakanlar
Kurulu kararnamesiyle olursa, bu andlaþmanýn onaylanmasýnýn
veya buna katýlmanýn uygun bulunmasý hakkýnda kanun çýkarýla-
maz.

2. Bir milletlerarasý andlaþmanýn veya Türkiye Cumhuriye-
tini baðlayan bir milletlerarasý andlaþmanýn belli hükümlerinin
Türkiye Cumhuriyeti bakýmýndan yürürlüðe girdiði; bir milletle-
rarasý andlaþmanýn uygulama alanýnýn deðiþtiði, uygulanmasýnýn
durdurulduðu ve sona erdiði tarihler, bir Bakanlar Kurulu karar-
namesiyle tespit olunarak Resmi Gazetede yayýnlanýr.
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Bir milletlerarasý andlaþma, yukarıdaki fýkrada söz konusu
yürürlük tarihinin tespitine dair kararnamede belirtilen yürürlüðe
giriþ tarihinde kanun kuvvetini kazanýr.

3. Milletlerarasý bir andlaþmaya dayanýlarak Bakanlar
Kurulunca yapýlan teknik veya idari nitelikteki uygulama
andlaþmalarýndan ve kanunun verdiði yetkiye dayanýlarak
Bakanlar Kurulunca yapýlýp 2 nci maddenin 2 nci fýkrasýna göre
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun bilgisine sunulanlarýn
dýþýnda kalan teknik veya idari andlaþmalardan iktisadi veya
ticari nitelikte olmayan, özel kiþilerin haklarýný ilgilendirmeyen
ve Türk kanunlarýna deðiþiklik getirmeyenlerin yayýnlanmasý
zorunlu deðildir. Bu fýkra gereðince yayýnlanmasý zorunlu
olmayan andlaþmalar hakkýnda 1 ve 2 numaralý bentler uyarýnca
çýkarýlan kararnamelerin yayýnlanmasý da zorunlu deðildir.

Yukarýdaki fýkra hükmünün dýþýnda kalan milletlerarasý
andlaþmalar, 1 numaralý bendin 2 nci fýkrasý uyarýnca
yayýnlanmadan yürürlüðe konulamaz.

Andlaþmalarla ilgili belgelerin hazýrlanmasý
MADDE 4- (Deðiþik: 5/5/1969 - 1173/8 md.)
1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeler gereðince kanun tasarýlarýný

ve kararname tasarýlarýný ve 2 nci maddenin 2 nci fýkrasý
gereðince Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisinin bilgisine
sunulacak olan andlaþmalarýn bu Meclislerin Baþkanlýklarýna
sunma yazýlarýný hazýrlamak görevi, Dýþiþleri Bakanlýðýnca yerine
getirilir.

Yetki belgesi, onaylama belgesi, onaylama belgesinin alýnýp
verilmesi veya sadece verilmesi tutanaðý ve deðiþik þekillerdeki
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andlaþmalarýn metinleri gibi milletlerarasý hukukun veya
tatbikatýn gerektirdiði her türlü belgelerin asýl veya örneklerini
hazýrlamak, Türkiye Cumhuriyeti adýna yapýlan andlaþmalarý
milletlerarasý kurullarda tescil ettirmek ve Türkiye Cumhuriyeti
adýna yapýlmýþ veya yapýlacak andlaþmalarýn resmi sicilini
tutmak, Dýþiþleri Bakanlýðýnýn görevidir.

Ýktisadi, ticari, idari ve teknik andlaþmalarýn
yapýlmasýnda Hükümetin yetkisi

MADDE 5- Türkiye Cumhuriyeti adýna yabancý devletlerle
ve milletlerarasý kurullarla veya bunlar adýna hareket eden
kurumlarla yapýlmýþ olup Türkiye Cumhuriyeti bakýmýndan
yürürlükte bulunan iki veya çok taraflý andlaþmalarýn iktisadi,
ticari, teknik veya idari hükümlerinin taþýdýðý amaçlarýn yerine
getirilmesi gayesini güden iki veya çok taraflý andlaþmalar ile
Türkiye Cumhuriyetine hibe, kredi veya sair suretlerle yardým
saðlayan iki veya çok taraflý andlaþmalarý, iki veya çok taraflý
teknik veya idari iþbirliði andlaþmalarýný, iki veya çok taraflý borç
ertelenmesi veya ticaret andlaþmalarýný ve ayný nitelikteki
modüsvivendileri 2 nci maddenin 4 üncü fýkrasý gereðince
onaylamaya veya bunlara katýlmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

NATO ile ilgili andlaþmalarýn yapýlmasýnda Hükümetin
yetkisi

MADDE 6- 18 Þubat 1952 tarihli ve 5886 sayýlý Kanunla
onaylanmýþ olan Kuzey Atlantik Andlaþmasýnýn gereði olarak bu
Andlaþmaya taraf olan devletlerle ve Kuzey Atlantik Andlaþmasý
teþkilatý ile yapýlan iki veya çok taraflý andlaþmalarý, 2 nci
maddenin 4 üncü fýkrasý gereðince onaylamaya veya bunlara
katýlmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
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Andlaþmalarda yer alan maddelerin gümrük resimleriyle
ilgili olarak Hükümetin yetkisi

MADDE 7- 5 inci maddede yazýlý andlaþmalarýn ve modüs-
vivendilerin kapsamýna giren maddelerin yürürlükteki Gümrük
resimlerinde Dýþiþleri, Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarým
ve Sanayi Bakanlýklarýnýn birlikte lüzum göstermeleri üzerine
deðiþiklik yapmaya veya bu maddelerden bazýlarýnýn resmini
kaldýrmaya veyahut muaf tutulmuþ olanlarý umumi tarifedeki
resme tabi kýlmaya ve bu deðiþikliklerin uygulanmasýna dair usul
ve þartlarý tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bakanlar Kurulu, yukarıdaki fýkra gereðince aldýðý tedbirleri
bir kararname ile yürürlüðe koyar ve bunlarý, bu kararnamenin
Resmi Gazetede yayýmlanmakla yürürlüðe girdiði tarihten baþla-
yarak üç ay içinde, bir kanun tasarýsý ile Türkiye Büyük Millet
Meclisinin onayýna sunar.

Kaldýrýlan hükümler
MADDE 8- Türkiye Hükümeti ile Birleþmiþ Milletler, Bir-

leþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Teþkilatý, Milletlerarasý Sivil Ha-
vacýlýk Teþkilatý, Milletlerarasý Çalýþma Teþkilatý ve Dünya
Saðlýk Teþkilatý Arasýnda Teknik Yardým Teminine Mütedair
Esas Anlaþma ve Eklerinin Onanmasý Hakkýnda 3 Temmuz 1953
tarihli ve 6114 sayýlý Kanunun 2 nci maddesi, yabancý memle-
ketlerle muvakkat mahiyette modüsvivendiler ve ticaret anlaþma-
larý akdi ve bunlarýn þümulüne giren maddelerin gümrük
resimlerinde deðiþiklikler yapýlmasý ve anlaþmaya yanaþmayan
devletler muvaredatýna karþý tedbirler alýnmasý hususunda Hü-
kümete salahiyet verilmesi hakkýnda 1 Þubat 1956 tarihli ve 6653
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sayýlý Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile Birleþmiþ Milletler
Andlaþmasý ile Birleþmiþ Milletler Teþkilatýna baðlý ihtisas mü-
esseselerinin Ana Sözleþmeleri, Avrupa Ekonomik Ýþ Birliði
Sözleþmesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleþik Devlet-
leri Arasýnda Münakit Ekonomik Ýþ Birliði Anlaþmasý, Avrupa
Konseyi Sözleþmesi ve Hükümetimiz tarafýndan imza edilmiþ
veya edilecek sair andlaþma ve sözleþmelerin icaplarýndan olarak
ilgili Hükümet ve teþekküller veya bunlar namýna hareket ede-
cek müesseseler ile kredi, yardým ve ödeme anlaþmalarý akdine
Hükümetin salahiyetli kýlýnmasý hakkýnda 20 Mayýs 1959 tarihli
ve 7280 sayýlý Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri yürürlükten
kaldýrýlmýþtýr.

Yürürlüðe giriþ
MADDE 9- Bu Kanun yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 10- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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244 SAYILI KANUNA EK VE DEÐÝÞÝKLÝK GETÝREN
MEVZUATIN YÜRÜRLÜÐE GÝRÝÞ TARÝHÝNÝ

GÖSTERÝR LÝSTE

Kanun Farklý tarihte Yürürlüðe
No. yürürlüðe giren maddeler giriþ tarihi
1173 – 17/5/1969
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