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kanun No 4894 Kabul tarihi 20/5/1946 

Madde 1 1 Haziran 1945 tarihli Tuıkıye ile Y u n a n i s t a n a r a s ı n 

daki Ticaıet ve Ödeme Anlaşması ile bağlantılarının yuıurluğunun 20 
Mart 1946 tarihine kadar uzatılması hakkında Yunan Sefareti ile teati 
edilen mektuplar kabul edilmiş ve onanmıştır 

Madde 2 . B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe g i r i 

Madde 3 _ Bu kanunu Bakanlar Kurulu yurutur 
2 2 / 5 / 1 9 4 6 

No 

Bay Büyükelçi, 

Ankaıa, 8 Ocak I9i/b 

1 Haziran 1 9 4 5 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye ile Yuna
nistan arasındaki Ticaret ve Tediye Anlaşmasıyle foağlantılarmn me
riyetini, mkızaları tarihi olan 2 0 Aralık 1 9 4 5 den ıtıbaıen uç aylık bu 
sure ile 2 0 Mart 1 9 4 6 ya kadar uzatmak hususunda Hükümetimin mu
tabık bulunduğunu Ekselansınızın ıttılaına arzetmekle şerefyabım 

Ekselansınızdan, yukaıdakı husus hakkında Hükümetinin muta
bakatını teyıd eylemesini rica ederim 

Çok yüksek saygılarımı kabul buyurunuz Bay Büyükelçi 
R Raphael 

Ekselans, 
Bay Feridun Cemal Erkin, 

Türkiye Büyükelçisi 
Dışişleri Bakanlığı Umunu Kâtibi 

Ankar a 

No $137611 Ankara, 8 Ocak 191/6 
Bay (Büyükelçi, 
Ekselansınızın, meali aşağıda nak'olunan, bu gunku taııhlı mek

tuplarını aldığımı bildirmekle şerefyabım 
« 1 Haziran 1 9 4 5 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye ile Yuna

nistan arasındaki Ticaret ve Tediye Anlaşmasıyle bağlantılarının meriye

tini, mkızaları tarihi olan 2 0 Aralık 1 9 4 5 den itibaren uç aylık bir süre ile 
2 0 Mart 1946 ya kadar uzatmak hususunda Hükümetimin mutabık bulun
duğunu Ekselansınızın ıttılaına arzetmekle şerefyâlbum » 

Yukardakı husus hakkında Hükümetimin mutabık bulunduğunu 
Ekselansınıza arza musaraat eylerim 

Çok yüksek saygılarımı kabul buyuıunuz İBay»Büyükelçi 

Feridun Cemal Erkin 

No 

Ekselans, 
Mösyö R Raphael, 

Yunanistan Büyükelçisi 
Ankara 

Bal l ığ ı 
Duştur Cazrtf 
Tartıp Cilt Sahile, Sarı 

Sosu gecen Kanun -
4836 * Türkiye i l e Yunanıatan arasında imza lanan Ticare t ve Odemp 

Anlaşmasının onanması hakkında Kapını 23/1/1946 — — 6213 

B i r l e ş m i ş Milletler E ğ i t i m , B i l i m ve K ü l t ü r K u r u m u 
S ö z l e ş m e s i n i n o n a n m a s ı h a k k ı n d a K a n u n 

Kanun No 489 ı Kabul tarihi 20/5/1946 

Madde 1 Londra'da 1 6 Kasım 1945 tarihinde yapılmış ve imza
lanmış olan Birleşmiş Milletler Eğitim, ıBılım ve Kultur Kurumu Sözleş
mesi onanmıştır. 

Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
Madde 3 Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür 

2 2 / 5 / 1 9 İ 6 

( B i r l e ş m i ş Milletler E ğ i t i m , B i l i m ve K ü l t ü r 
(Kurumu S ö z l e ş m e s i 

Bu Sözleşmeye katılan Devletlerm Hükümetleri Milletler adına bil
dirirler k i . 

Harbler insanların dimağlarında başlar Barışın savunma siperlerinin 
de insanların dimağlarında kurulması gereklidir 

İnsanların (birbirlerinin âdet ve yaşayışlarını bilmemesi dünya mil
letleri arasında şüphe ve güvensizliğin müşterek bir sebebi olmuş ve do-



Sakile: İ0630 

layısryle aralarındaki farklar çok kere bir harbin çıkmasıyle neticelen
miştir. Şimdi sona eren büyük ve korkunç arb insanların haysiyet, eşit
lik ve birbirlerine saygı gosteımelerim emreden demokratik prensiplerin 
inkârı ve insanlarla ırkların eşit olmadıklarını ileri suren doktrinin, ce
halet ve peşin hükümler yardımı ile yayılması sayesinde mumkun olmuş
tur Kültürün geniş olçude yayılması ve insanlığın âdetleri, hürriyet ve 
barış için eğitilmesi msan haysiyeti ıçm elzem olduğu gibi butun millet
lerin karşüıklı yardım ve alâka anlayışı ile yerme getirilmeleri gereken 
kutsal bir ödevdir 

Yalnızca hükümetlerin siyası ve ekonomik tertiplerine dayanan bir 
barış, dünya mılletleı inin toplu, devamlı ve samimi bağlanmalarını sağ-
lıyan bir barış olamaz Bundan oturu, başarısızlığa uğramaması için ba
rışın insanlığın fıkır ve manevi birliğine dayanması gerektir. 

Bu sebeplerden öturu; 
Bu Sözleşmeyi ımzalıyan Devletler, nesnel gerçeğin hiçbir kayda 

bağlı olmadan araştırılması yolunda herkese tam ve eşit eğitim imkân
ları verilmesine, fıkır ve bilginin serbestçe mübadelesi lüzumuna inan-
dıklarmdan, milletler arasındaki münasebetleri geliştirip artırmak ve 
böylece karşılıklı anlaşmayı ve bırbırlerrnin yaşayışları hakkında daha ıyı 
ve doğru bilgi edinmeyi sağlamak karar ve azmındedırler 

Bunun sonucu olarak, 
Dünya milletlerinin eğitsel, bilimsel ve kültürel münasebetleri yo-

lıyle, uğrunda Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kurulduğu ve anayasası
nın üân ettiği milletlerarası barış ve insanlığın müşterek saadeti amaç
larını ıleıletmek maksadıyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kultur 
Kurumunu kurmuşlardır 

Madde _ I 

Amaçlar ve görevler 

1. Kuruluşun amacı ırk, cins, dil ve dm farkı gözetmeksizin Birleş
miş Milletler Anayasasında dünya milletlerine tanınan msan hakları ve 
esas hürriyetlerine, kanunlara ve adalete müşterek bir saygı yaratmak 
ıçm, milletler arasmdakı işbirliğine eğitim, bilim ve kültür yolıyle yar
dım ve böylelikle barış ve güvene hizmet etmektir. 

2 Bu amacı gerçekleştirmek için kuruluş 
a) Butun yayım araçlarından faydalanarak milletlerin birbirlerini 

tanımalarını ve anlamalarım ilerletmek ödevinde işbirliği yapacak ve bu 
maksatla soz ve resırfîlerle fikirlerin serbestçe akışına yardım' ıçm lâzım 
olacak Milletlerarası Anlaşmaları tavsiye edecektir. 

b) Eğitsel faaliyetlerin gelişmesi ıçm arzu ettikleri takdirde üyelerle 
işbirliği yapmak, ırk ve cmse bakmaksızın, ekonomik veya sosyal hiç bir 
fark gözetmeksizin eğitim unkânlarmın eşitliği idealrnı ilerletmek amacı 
ile milletlerarasında işbirliği karmak, dünya çocuklarını hur insanın so
rumluluklarına en ıyı şekilde hazırlamak ıçm en iyi eğitim metodlannı tav
siye etmek suretiyle halk eğitimine ve kültürün yayılmasına yeni bir hız 
verecektir. ° 

c) Dünyanın kitap, sanat eserleri, tarih ve bilim anıtları mirasının 
muhafaza ve korunmasını sağlayıp ilgili milletlere lüzumlu Milletlerarası 
Anlaşmaları tavsiye ederek, 

Eğitim, Bilim ve Kultuı sahasında faal şahısların Milletlerarası mü
badelesi ve yayım, sanat ve bilim bakımından ılgı değer eşyalarla diğer 
bilgi kaynakları da dâhil olduğu halde kültürel faaliyetin butun kollarında 
Milletlerarası işbirliğini teşvik ederek, 

Bütün memleketlerdeki milletlere, bu memleketlsrın herhangi birinde 
çıkan yayımlardan edinmek imkânını sağlıyacak Milletlerarası işbirliği 
metotlarını gösterip öğreterek, 
bilgiyi devam ettirmek, artrrmak ve yaymaktır. 

3. Bu kuruluşa uye olan Devletlerin kültür ve eğitim sistemlerinin 
hürriyet, tamamlık ve verimli özelliklerini korumak maksadıyle, kuruluş 
esas ıtıbarryle bu Devletlerin kanunlarının yetkisi içinde bulunan işlere 
karışmaz 

Madde _ II 

Üyelik 

1 Birleşmiş Milletler kuruluşuna uye olanların, Birleşmiş' Milletler 
Eğitim, Büım ve Kültür kuruluşuna da uye olmak hakları vardır. 

2. Birleşmiş Milletler Kuruluşuna üye olmıyan Devletler, bu Sözleş
menin 10 uncu maddesine uyularak onanmış bulunan Eğitim, Bilim ve 
Kültür Kuruluşu ile Birleşmiş Milletler Kuruluşu arasmdaki Anlaş ma
nın şartlarına bağlı olarak Yönetim Kurulunun tavsiyesi ve Genel Kuru
lun üçte iki çokluğu ile Kuruluşa uye olarak kabul edilebilirler 

Oasete) , 25 MAYIS 1946 

3 Kendilerinden Bııleşmış Milletler üyeliği yelklleıinı kullanmak 
hakkı alrnmrş olan Kuruluş uyeleıinden, Birleşmiş Milletler Kutulusunun 
isteği üzerine bu Kuruluşun yetkilen de alımı 

4 Birleşmiş Milletler Kuruluşu üyeleri otom,ılık ol.ııak bu kuruluş 
üyeliklerim de kaybederler 

Madde . III 

Kurullar 

Kuruluşun bu Genel Kurulu, bir Yönetim Kuıulu ve blı de büıo.ıu 
vardır. 

Madde IV 

Gt nal Kuı ııl 
A) Yapısı 
1 Genel Kurul, kuıuluşa uye olan Devletler m temsıleileı inden ku

rulacaktır Her yye Devletin Hükümeti, sayısı beşi geı.meıtıek ü/.< re mu 
rahhaslar tayın edecektıı Bu üyeler, şayet kut ulursa, Millî Kutumla ve 
yahut eğitim, bilim ve kultuı heyetleriyle danışmadan sonra seçileeekleı 
dır 

B) Görevleri 
2. Genel Kurul, kutulusun çalışmalarının doğtullasuııu ve ana çiz 

gılerını tâyin edecektir Yönetim Kurulunun hazırlıy ocağı pı ojrt amin ı 
uzermde karar verecektir 

3 Genel Kurul, uygun goıduğu zaman, eğitimin, bilimlerin, liırıınıi 
telerm ve kültürün yayılması konulan uzeıinde Mılletleı aram konf cuma
lar toplıyacaktıı 

4. Genel Kurul, uye Devletlere sunulmak uzeıe onergoleı kabul odeı 
ken tavsiyelerle onamalarına sunulmuş olan Milletlerarası Sözleşmeler 
arasrnda fark gozetecektrr Bırrncr halde oy çokluğu yeteı, İkinci halde 
ise üçte ıkr çokluk sağlanmasr gereklidir Üye Devletlerden her biri tav 
siye veya sözleşmelerin kabul edildiği son genel konferans oturumunun 
bitmesinden sonra geçecek brr yrl içinde, yetkili makamlarına bu tavsiye 
veya anlaşmaları sunacaktır 

5. Genel Kurul, iki kuruluşun yetkili memur lan tarafından knı.ıt 
laştırılan şart ve usullere uygun olarak, Biıleymış Milletle» Kın ulusuna, 
bu Kuruluşu ilgilendiren meselelerin eğitsel, bilimsel ve killi Ih el safha 
lan hakkında tavsiyelerde bulunacaktır 

6 Genel Kurul, 8 ıncı maddede söylenen şekle uygun olmak zaman 
zaman uye Devletler tarafından sunulan raiKMİnrı kabul edip ıneellyecek 
tir. 

7 Genel Kurul, Yönetim Kurulunun üyelerini seçecek ve Yotıel m 
Kurulunun tavsiyesi uzeıme genel muduı tayın edecektir. 

C) Oy verme 
8 Her uye Devletin kurulda bu oyu olacakta Kararlar, bu So/lcş 

menin uçte rkı Çokluk sağlanmasını emi ettiği haller dışında çoklukla nlı 
nacaktır Çokluk, mevcut olup oylarını kullanan üyelerin çokluğu olacak 
tır 

D) Usul 
9. Genel Kurul yılda bir kere normal olarak toplanacaktı!. Yönetim 

Kurulunun çağrımı ile olağanüstü toplantılar yapabilir Her oiutuııub 
ondan sonraki oturumun yen Genel Kurul tarafrndan tâyin i'dilecektl, 
Bu yerler yıldan yrla değişecektir. 

10 Genel Kurul, her oturumda blı başkanla diğer göı evlileri seçecek 
ve'çalışma düzeni kabul edecektir. 

11. Genel Kurul, Özel ve Teknik Komiteler ve gayeleri İçin lüzumlu 
olan diğer yardımcı kurumlar teşkil edecektir 

12. Genel Kurul, halkın toplantılarda hafiı bulunması ıçlrı koyacağı 
nizamlara bağlı olan teıtıbatm alınmasını Bağlıyacaktı!. 

E) Gözlemci : 
13. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun tavsiyesi ve üçte iki oy çok

luğu ile, çalışma düzenine bağlı olarak konferansın veya komisyonlarının 
oturumlarına, gözlemci olarak Milletlerarası teşkilâtların temsilcilerini 
davet edebilir (9 uncu maddenin 4 uncu paragrafında ıınlatıl.ın şekilde ) 

Madde V 

Yönetim Kurulu 

Yapısı 
1. Yönetim Kurulu, uye Devletler taralından tâyin edilen murah

haslar arasından Genel Kurulca seçilecek 18 uye ile danışınım .sıfatiyle 
konuşmalarda bulunacak olan Kurul Başkanından kurulacaktır 
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2 Yönetim Kumlunun, üyelerini seçerken, Genel Kurul sanat, hu-
manıteler bilimler, eğitim alanlarında ve fikir yaymakta ehliyetli olan, 
tecrübe ve kabiliyetleriyle kurulun idare işlerini çevirebilecek nitelikte 
şahısları da almağa gayret edecektir Ayrıca kultur çeşitlerine ve coğ
rafi bakımdan muvazeneli bir şekilde seçilmelerine dikkat edecektir Ku
rul Başkanı dışarda kalmak üzere herhangi bir uye Devletin birden fazla 
murahhası Yönetim Kuruluna seçilemez 

3. Yönetim Kuruluna seçilen üyeler uç yıl sure ile hizmet görecek
ler ve ikinci bir dönem ıçm seçilmek hakları bulunacaktır Ancak ardı ar
dına ıkı dönemden fazla hizmet edemıyeceklerdır İlk seçimde 18 uye se
çilecektir Bunlardan üçte biri, ilk senenin sonunda, uçte biri ikinci sene
nin sonunda çekilecektir Çekilme sırası seçimden sonra ad çekmek su
retiyle tâyin edilecektir Bundan sonra her yıl 6 uye seçilecektir 

4 Üyelerinden birinin ölümü veya çekilmesi halinde, Yönetim Ku
rulu, ilgili uye Devletin murahhasları arasından bir vekil seçecektir Bu 
zat Genel Kurulun ertesi oturumuna kadar hizmet görecek ve bu oturum
da dönemin geri kalan kısmı ıçm başka bir uye seçilecektir 

B) Görevler 
5 Yönetim Kurulu, Genel Kurulun yetkisi altında hareket ederek 

Kurul tarafından kabul edilen programın uygulanmasından sorumlu ola
cak ve gündem ile çalışma programını hazırlıyacaktu 

6 Yönetim Kurulu, Genel Kurula, kuruluşa yeni üyeler alınmasını 
tavsiye edecektir. 

7 Genel Kurulun kararlarına uygun olarak, Yohetım Kutulu, k<ndı 
çalışma düzenim tâyin edecektir Görevlilerim kendi üyeleri arasmde ı 
seçecektir 

8 Yönetim Kurulu yılda normal olarak en az ıkı defa toplantı ya
pacaktır Başkanın teklifi veya Kurul üyelerinden altısının isteği üzerine 
çağırılırsa olağanüstü olarak da toplanabilir 

9 Yönetim Kurulu Başkanı, düşüncesiyle birlikte veya düşüncesi ol
madan Genel Kurula kuruluşun çalışmalarına dair Genel Müdürün hazır
ladığı yıllık raporunu sunacaktır Bu rapor, daha once Yönetim Kuruluna 
verilmiş olacaktır 

10 Yönetim Kurulu, kendi yetkisi içinde bulunan meseleler hakkın
da 'Milletlerarası Kurumlara veya ehliyetli şahıslara danışmak için gere
ken butun tertipleri alacaktır 

11 Yönetim Kurulu üyeleri, kendilerine Genel Kurul tarafından ve
rilen yetkileri, Hükümetlerinin temsilcileri olarak değil, Genel Kuruluş 
adına kullanacaklardır 

Madde _ VI 

Büro işlen 

1 Buro bir gehel mudur ve gereği kadar memurdan kurulacaktır 
2 Genel mudur, Genel Kurulun belirteceği şartlar altında, Yönetim 

Kurulu tarafından aday gösterilerek, altı yıl sure ıçm Genel Kurul tara
fından tâym edilecek ve tekrar seçilmek hakkını haiz bulunacaktır Mu
dur kuruluşun Başyonetım Memuru olacaktır 

3. Genel Mudur veya onun tarafından tâym edilen bir vekil, py ver
me hakkı olmaksızın Genel Kurulun, Yönetim Kurulunun ve Kuruluş Ko
misyonlarının butun toplantılarında bulunacaktır Genel Mudur Genel 
Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından takıtoedılmesı gereken uygun ted
birler hakkında teklifler hazırlıyacaktır 

4 Genel Müdür, Genel Kurul tarafından onamlanacak memur tuau-
ğune uygun olarak buro memurlarını tâym edecektir Memurlar dürüst
lük, en yüksek ehliyet ve teknik yetki goz onunde tutulmak şartıyle müm
kün olduğu kadar geniş bir coğrafi yayılışa göre tâym edileceklerdir 

5 Genel Müdürle memurların sorumlulukları tamamıyle Milletler
arası nitelikte olacaktır Görevlerini yapmakta herhangi bir Hükümet 
veya Kuruluş dışında herhangi bir makamdan talimat ıstemıyecekler ve 
alamıyacaklardır Memuriyetlerinin Milletlerarası niteliğine halel getire
cek herhangi bir hareketten sakınacaklardır Her uye Devlet Genel Mü
dürle memurlarının Milletlerarası vasfına saygı göstermeyi ve görevlerini 
yapma sırasında onlara tesir yapmamayı yükümlenir 

6- Bu maddedeki hiçbir hukum, kuruluşu, müşterek işler, memurlar 
ve hizmetliler değiştirilmesi hususunda Birleşmiş Milletler kuruluşu için
de de özel Anlaşmalar yapmaktan menedemıyecektır 

Madde _ VII 

Millî işbirliği kurulları 

1. Her uye Devlet, eğitim, bilim ve kültür işleriyle ilgili bellibaşlı ku
rullarını kuruluşun çahşmalarıyle temasa getirmek maksadiyle özel şart
larına uygun tertibat alacaktır Bu ış, tercıhan Hükümeti ve bu gibi ku-
ıulları geniş olçude temsil eden bir millî komisyon teşkili yolu ile yapıl
malıdır. 

2. Millî komisyonlar veya millî işbirliği kurulları, kuruluşa ait me
seleler hususunda, bulundukları yerlerde Genel Kuruldaki murahhaslarına 
ve Hükümetlerine danışmanlık edecekler ve kuruluşu ilgilendiren işlerde 
irtibat vasıtaları vazifesini göreceklerdir 

3. Kuruluş, bir uye Devletin isteği üzerine büroya mensup bir üyeyi, 
çalışmalarının gelişmesine yardım etmek maksadiyle o Devletin millî 

kommzonda görev almak üzere geçici veya devamlı olarak murahhas sı-
fatıyle tâym edebilir 

Madde _ VIII 

Üye Devletlerin vereceği raporlar 

Her uye Devlet, Genel Kurulca belirtilecek şekilde, eğitim, bilim ve 
kultur hayatına ait kanunlar, nizamlar ve istatistikler ve 4 uncu madde
nin 4 uncu fıkrasında sozu geçen tavsiye ve anlaşmalaı hakkında yapılan 
işlere dair kuruluşa vakit vakit raporlar verecektir 

Madde _ IX 

Bütçe 

1 Bütçe kuıuluş tarafından düzenlenir 
2 Genel Kurul, 10 uncu madde hükümleri uyarınca yapılacak Anlaş

maya gore Birleşmiş Milletlerle varılacak karara uyarak bütçeyi ve ku
ruluşun uye Devletlerinin hisselerine düşecek malî odevı onamlıyacak ve 
bunların kesin şeklim (kararlaştıracaktır 

3 Genel Mudur, Yönetim Kurulunun onamı ile Hükümetlerden res
mî ve özel kurumlardan, derneklerden ve özel şahıslardan doğrudan doğ
ruya hediyeler bağışlar ve yardımlar alabilir 

Madde X 

Birleşmiş Milletler Kuruluşu ile olan münasebetler 

Bu kuruluş, Birleşmiş Milletler Anayasasının 57 ncı maddesinde ya
zıldığı şekilde, özel kurumlardan bırı olarak, Birleşmiş Milletler Kuruluşu 
ile münasebete geçecektir Bu münasebet. Anayasanın 63 uncu maddesine 
gore Birleşmiş Milletler Kuruluşu ile bir Anlaşma yapılmak suretiyle iş
ler hale getirilecektir. Sozu geçen Anlaşmanın bu Kuruluş Genel Kuru
lunun onanımdan geçmesi gereklidir. Anlaşma, her ıkı Kuruluş arasında 
müşterek gayenin uygulanması için verimli işbirliği saglıyacak, aynı za
manda bu Sözleşmede tanımlandığı şekilde, yetkisinin alanı içinde bu Ku
ruluşun özeklığinı tanıyacaktır Öteki işler arasında, böyle bir Anlaşma 
Birleşmiş Milletler iGenel Kurulu tarafından kuruluş bütçesinin kabulü 
ve sağlanması ıçm gereken maddeleri de ihtiva edebilir 

Madde _ XI 

Başka Milletlerarası Uzmanlık Kuruluşları ve Kurumlar 
ile olan münasebetler 

1 Bu Kuruluş, ilke ve çalışmaları kendi amacına uygun olan Huku-
metleraraşı kuruluşlar ve kurumlarla işbirliği yapabilir Bu maksatla 
Genel Mudur Yönetim Kurulunun genel müsaadesi altında hareket ederek 
bu gibi kuruluşlar ve kurumlarla verimli münasebetler ve etkili işbirliği 
ıçm gerekli olabilecek müşterek komisyonlar kurabilir Bu gibi kuruluşlar 
veya kurumlarla yapılacak her turlu resmî Anlaşmaların Yönetim Ku
rulunun onanımdan geçmesi gereklidir 

2 Bu kuruluşun Genel Kurulu ile, amaç ve görevleri' kuruluşun alam 
içinde bulunan her hangi Hükumetlerarası uzmanlık kuruluş veya kurum
ları kaynak ve görevlerim bu kuruluşa devretmeyi isterlerse, Genel Mu
dur, Genel Kurulun onamı ile bu maksat ıçm her ıkı tarafça kabul edile
bilecek uyuşma yollarına başvurabilir 

3 Bu kuruluş, toplantılarda karşılıklı temsil edilmek imkânını sağ
lamak maksadiyle diğer Milletlerarası kuruluşlarla anlaşmalar yapabilir. 

4 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kultur Kuruluşu, yetkisine 
giren meselelerle ilgili, her hangi bir Hükümete bağlı olmıyan Milletler
arası kuruluşlarla danışma ve işbirliği maksadiyle anlaşmalar yapabilir, 
ve onları belirli işleri yüklenmeğe davet edebilir Böyle bir işbirliği, bu 
gibi kuruluşlar temsilcilerinin Genel Kurul tarafından kurulan danışma 
kurullarına katılmasını da sağlıyabılır 

Madde _ XII 
Kuruluşun kanuni flurumu 

Birleşmiş Milletler Anayasasının, o kuruluşun kanuni durumuna dair 
olan 104 ve 105 mcı maddelerinin hükümleri, imtiyazları ve dokunulmaz
lıkları aynen bu kuruluş için de yürür 

Madde _ XIII 
Değiştirmeler 

1 Bu Sözleşme hakkındaki değiştirme teklifleri, Genel Kurulun uçte 
ıkı oyu ile onamı alındıktan sonra yürürlüğe girecektir. Ancak kuruluşun 
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