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İslam Konferansı Üyesi Devletler Arasında İktisadî, Teknik ve Ticarî İşbirliği
ile İlgili Genel Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
(Resmî
Kanun No*
2668

Gazete ile yayımı

: 30.4.1982 Sayı : 17680)

-

Kabul Tarihi :
28 . 4 g 1982

MADDE 1. — İslam Konferansı Teşkilatı Çerçevesinde kabul edilmiş olan ve Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti tarafından 29 Aralık 1977 tarihinde Cidde'de imzalanan, «İslam Konferansı Üyesi Devletler Ara
sında İktisadî, Teknik ve Ticarî İşbirliği ile İlgili Genel Anlaşma» mn Anayasal hükümlerimiz ve bağlı oldu
ğumuz anlaşmalar hükümleri saklı kalmak kaydı ile onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Danışma Meclisi
Cilt
Birleşim
Sayfa
1

4

6
62
64

82
204
287:289,294:295

I - Gerekçeli 89 S. Sayılı basmayazı Danışma Meclisinin 64 üncü Birleşimine, 401 S. Sayılı basmayazı
Millî Güvenlik Konseyinin 103 üncü Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Danışma Meclisi Malî İşler, iktisadî İşler, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri; Millî
Güvenlik Konseyi İhtisas komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No. : Danışma Meclisi : 1/11, Millî Güvenlik Konseyi : 1/358.
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İSLAM KONFERANSI ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA İKTİSADÎ, TEKNİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ
İLE İLGİLİ GENEL ANLAŞMA
D İ B A C E
Bu anlaşmayı imzalayan İslam Konferansı üyesi Devletler Hükümetleri;
İslam Konferansı Örgütü Yasası amaçlarına ve Lahor'da aktedilen İkinci İslam Doruğunda alman karar
lara uyarak;
Üye Devletlerin ekonomik ilerleme ve kalkınmaları ve halklarının yaşam düzeylerinin yükseltilmesi için
mümkün olan en iyi koşulları ve ortamı yaratmaya azimli olarak;
Ortak çıkarların elde edilmesi amacıyla bütün alanlarda Üye Devletler arasındaki bağları güçlendirmeye
istekli olarak;
Üye Devletler arasında ekonomik, teknik ve ticarî işbirliğinin İslam Devletlerinin sosyo - ekonomik geliş
melerinin güç kazanmasında başlıca araçlardan olduğu inancıyla;
İslam Dünyasının ekonomik, beşerî ve teknik güç ve kaynaklarını, Üye Ülkeler arasında sağlam ve sis
temli bir işbirliği çerçevesi içinde halklarının refahı yolunda en iyi bir şekilde harekete geçirme ve kullanma
çabasıyla;
Bu anlaşmayı onaylamışlar ve ekonomik ve teknik işbirliği çerçevesinde bütün güçleriyle bunun amaçla
rını, ortak çabalar veya ikili ve çok yönlü faaliyetlerle elde etmek amacıyla anlaşmanın uygulanmasının sağ
lanması yolunda harcamayı kabul etmişlerdir.
BÖLÜM - I
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
MADDE : 1
Üye Devletler, gerektiğinde, bütün İslam Ülkelerinin sosyo - ekonomik kalkınmasını ilerletmek ve İslam
Dünyasının ekonomik kaynaklarının en iyi şekilde kullanımım sağlamak için, her Üye Devlette yürürlükte
olan yasa ve tüzüklere uygun olarak, aralarında lüzumlu düzenlemeleri, sermaye akımım ve yatırımlar! özen
direcek garanti ve teşvik tedbirlerini uygulayacaklardır.
MADDE:2
Üye Devletler geniş ekonomik kâr ve yararları sağlayacak ortak projeleri destekleyecekler ve Üye Dev
letlerin ekonomik tamamlayıcıları ile sosyo - ekonomik yapılarını güçlendirecek ve geliştireceklerdir.
MADDE:3
Üye Devletler ortak projelere yahnin fırsat ve imkânlarını araştırma ve belirleme amacıyla çeşitli çalış
maları hazırlamada işbirliği yapacaklardır.
MADDE : 4
Üye Devletler İslam Ülkelerinde gıda üretim potansiyelinden en iyi şekilde yararlanılmasını teşvik ede
cek ve İslam Dünyasının kendi gıda gereksinmelerinin iç kaynaklardan karşılanması hususunda işbirliği ya
pacaklardır.
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B Ö L Ü M - II

T E K N İ K İŞBİRLİĞİ
MADDE ; 5

Üye Devletler kendilerine bahşedilmiş bilgi ve teknik yeteneklerden, uzman değişimi, araştırma ve etüt
bursları, yetiştirme ve uzmanlaştırma ile çeşitli bilimsel ve teknik konferans ve seminerler düzenleme yolu
ile en yüksek yaran sağlamaya gayret edeceklerdir.
MADDE : 6
İslam Devletleri, insangücü alanındaki gereksinmelerini karşılamak ve mevcut teknik ve idarî tecrübeler
den yarar sağlamak amacıyla bu alanlarda bilgi alış - verişi hususunda işbirliği yapacaklar ve diğer koşulla
rın eşit olması halinde, bu konudaki millî mevzuata uygssn olarak ve ikili ve çok yönlü anlaşmaları da göz
önünde tutmak suretiyle Üye Ülkelerden gelecek işgücüne öncelik tanıyacaklardır.
MADDE : 7

Ü y e Devletler bir İslam Bilim ve Teknoloji Vakfı kurmak için gerekli girişimlerde bulunmayı kabul eder
ler.
B Ö L Ü M - III

TİCARÎ İŞBİRLİĞİ
- MADDE : 8
Üye Devletler, daha önceden sonuçlandırmış bulundukları Anlaşmalardan doğan vecibeleri de göz önün
de tutarak :
a) D ı ş ticaret politikalarının uygulanmasında birbirine eşit ve ayırım yapmaksızın muamele etmeye gay
ret edecekler;
b) Ticaretin serbestleştirilmesi, ikili veya çok yönlü ticarî düzenlemelerle ithalat/ihracat işlemlerine uy
gulanan gümrük ve diğer kısıtlamaları azaltarak veya kaldırarak, aralarındaki ticarî mübadeleleri artırmaya
ve geliştirmeye çaba gösterecekler ve;
c) En az gelişmiş durumda olan üye Devletlerin özel durum ve şartlarım göz önünde tutacaklardır.
MADDE : 9
Üye Devletler, İslam Devletleri arasında ticaretin geliştirilmesi için bir merkez kurulmasını, prensip ola
rak, kabul ederler. Merkezin ana görevi, Üye Devletler arasındaki ticarî mübadelenin artırılması ve gelişti
rilmesi olacaktır.
MADDE : 10
Üye Devletler, ürünlerinin üye ülkelerde teşhiri ve pazarlanması amacı ile sergi ve fuarlar tertiplemeye
gayret edeceklerdir. Aynı zamanda, ve aynı amaçla üye ülkelerin ürünlerini tanıtmak ve aralarında ticarî mü
badelelerin geliştirilmesi fırsatlarını artırmak için diğer üye ülkelerde düzenlenen Uluslararası fuar ve sergi
lere katılmaya gayret edeceklerdir. Her Devlet diğer üye Devletlere, yürürlükte olan ekonomik sistem ve
politikasının sınırları içinde, uygun olanaklar sağlayacaktır.
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BÖLÜM - IV
NİHAÎ HÜKÜMLER
MADDE : 11

İslam Ekonomik, Kültürel ve Sosyal İşler Komisyona, İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreterliğinin iş
birliği ile, bu anlaşamamn uygulanmasının takibi ve aynı zamanda bu uygulamanın sonuçlarının gözden ge
çirilmesi ve değerlendirilmesi ile sorumlu olacaktır.
MADDE : 12
Bu Anlaşma İslam Konferansı Örgütüne Üye Devletlerin imzasına ve onayına açık tutulmakta olup, Onay
Belgeleri îsîam Konferansı Örgütü Genel Sekreterliğince saklanacaktır.
MADDE : 13
Bu Anlaşma İslam Konferansı Örgütüne üye ülkelerden yarısından fazlasının onay belgelerini vermeleri
halinde yürürlüğe girecektir.
MADDE : 14
Bu anlaşma üç esas dilde - Arapça, İngilizce ve Fransızca - hazırlanmış olup, her üçü de aynı derecede
geçerlidir.

