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MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti arasında 9 Ağus
tos 1984 tarihinde Ankara'da imzalanan Kültür Anlaş masının onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ HÜKÜMETİ
ARASINDA
KÜLTÜR ANLAŞMASI
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti, derin duygusal bağlarının ve or
tak miraslarının izinde ve ülkeleri arasında mevcut bulunan dostluk bağlarım güçlendirme arzusundan hare
ketle kültür, sanat, bilim ve teknoloji alanlarındaki ilişkilerini teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla aşağıdaki
hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır:
MADDE I :
Taraflar, kültürlerinin karşılıklı olarak daha iyi anlaşılmasını sağlamak üzere, aralarında aşağıdaki kültü
rel ve entellektüel değişimleri teşvik edecek ve kolaylaştıracaklardır.
A) Yayın, film, radyo ve televizyon programlan ve sanat eserlerinin değişimi;
B) Üniversite öğretim üyesi, öğretmen, bilim adamı, araştırmacı, teknisyen ve öğrencilerin değişimi. Ta
raflar, bu kimselerin çalışmalarını tamamlayabilmeleri için karşılıklı olarak mümkün olan tüm kolaylıkları
sağlayacaklardır.
C) Gazeteci, yazar, sanatçı ve müzisyenlerin değişimi;
D) Atletik ve spor takımlarının ziyareti;
E)

Tarafların üzerinde mutabakata varacakları diğer değişiklikler.

MADDE II :
Taraflar, ortak amaçlan doğrultusunda, ortak miras lanm tanıtmak üzere işbirliği yapmayı ve kültürel kon
feranslar sırasında danışma ve işbirliğinde bulunmayı taahhüt ederler.
MADDE III :
Taraflar, ülkelerindeki üniversite ve diğer yükseköğretim kurumlarında, diğer tarafın edebiyat, tarih ve kül
türüne ilişkin diğer konularda dersler ve kurslar düzenlenmesini teşvik edeceklerdir.
MADDE IV :
Taraflar, yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, diğer Tarafın kendi ülkelerinde kül
türel kurumlar kurmalarını ve geliştirmelerini teşvik edecek ve kolaylaştıracaklardır. «Kurum» deyimi, kültürel
enstitüleri ve kütüphaneler Ue bu Anlaşmanın ruhuna ve amaçlarına uygun düşen diğer birimleri kapsar.
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MADDE V :
Taraflar, kendi üniversite veya diğer yükseköğretim kurumlarında diğer Tarafın uyruklularının öğrenim ve
araştırma yapabilmeleri için karşılıkb olarak burs tahsisi olanaklarını araştıracaklar ülkelerinde verilen derece,
diploma ve diğer belgelerin akademik veya meslekî amaçlarla hangi usul ve koşullar altında tanınabileceğini
inceleyeceklerdir.
MADDE V ı :
Taraflar, bu Anlaşmanın uygulanması sırasında ihtiyaç duyulacak ek protokolleri hazırlamak amacıyla ge
rektiğinde birbirlerine danışacaklardır.
MADDE V ı ı :
Anlaşma, onay işlemlerinin tamamlanmasını izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.
MADDE V ı ı ı :
Taraflar, diğer Tarafı üç ay önceden bir bildirimle haberdar etmek koşuluyla, Anlaşmayı her zaman fes
hedebilirler. Anlaşmanın feshi, fesih bildirimi yapılmadan önce başlanılmış programları olumsuz olarak etki
lemeyecektir.
9 Ağustos 1984 tarihinde Ankara'da, her biri aynı derecede geçerli Türkçe, Arapça ve İngilizce ikişer
özgün örnek olarak düzenlenmiştir. Görüş ayrılığı durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır.
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