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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ
ARASINDA İMZALANAN EBEDİ DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ
ANTLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
(Resmi Gazete ile yayımı: 22.5.1997 Sayı : 22996)

Kanun No
4261

Kabul Tarihi
15.5.1997

MADDE 1.- 8 Mayıs 1996 tarihinde Taşkent'te imzalanan "Ebedi Dostluk ve
İşbirliği Antlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İLE
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ
ARASINDA
EBEDÎ DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI
Aşağıda Yüksek Âkit Taraflar olarak adlandırılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ile
Özbekistan Cumhuriyeti,
İki ülke arasındaki tarih, kültür, dil ve gelenek yakınlığına dayanan dostluk,
anlayış ve dayanışma ruhunun, çok yönlü bir işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli
zemini oluşturduğuna dair inançlarını belirterek,
Ülkeleri ve milletleri arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin ulaşmış
bulunduğu düzeyden duyduktan memnuniyeti ifade ederek,
Birleşmiş Milletler Yasasımn, Helsinki Nihaî Senedi ve Avrupa Güvenlik İşbirliği
süreci çerçevesinde kabul edilen diğer belgelerin ilke ve amaçlanna bağlılıklarını
vurgulayarak,
Aralannda mevcut dostluk ve işbirliği ilişkilerini daha da ileri götürmek amacı ile
aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır :
MADDE 1
Kardeş ve dost devletler olan Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti,
ilişkilerim işbirliği ve karşılıklı güven temellerine dayandınrlar.
Yüksek Âkit Taraflar, ilişkilerini, birbirlerinin bağımsızlığına, egemenliğine,
toprak bütünlüğüne saygı, içişlerine kanşmama, hakeşitliği ve ortak yarar ilkelerine
dayalı olarak her alanda etkin biçimde geliştirme karar ve azimlerini teyid ederler.
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MADDE 2
Yüksek Âkit Taraflar, topraklarının yekdiğerine karşı silahlı saldın veya
düşmanca amaçlarla kullanılmasına izin vermemeyi taahhüd ederler.
MADDE 3
Yüksek Âkit Taraflar, aralanndaki ikili işbirliğini, özellikle bağımsızlık ve
egemenliklerine vaki olabilecek tehditlerin önlenmesi ve bağımsız siyasetlerinin
yürütülmesi ve toprak bütünlüğünün korunmasına çok yönlü destek vermek suretiyle
geliştireceklerdir.
MADDE 4
Yüksek Âkit Taraflar, ilişkilerinin düzenli bir şekilde gelişmesini sağlamak,
uluslararası ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunmak amacıyla danışmalarda
bulunacaklardır.
Taraflar, bu danışmalarda, ortak çıkarlannı ilgilendiren bölgesel ve genel
konulann üyesi bulunduklan uluslararası örgütlerde ele alınması sırasında, tutumlannın uyum içinde olmasını sağlamaya çalışacaklardır.
MADDE 5
Yüksek Âkit Taraflar, Birleşmiş Milletler Örgütü potansiyelinden tam olarak
yararlanılması amacı ile işbirliği içinde bulunmak hususunda mutabıktırlar. Taraflar,
bu amaçla, örgütün uluslararası banş ve güvenliğin idamesi konusunda ve öteki çeşitli
alanlarda oynadığı rolün güçlendirilmesi yolundaki çabalarım sürdüreceklerdir.
MADDE 6
Yüksek Âkit Taraflar, uygulanması etkin bir şekilde denetlenebilen anlaşmaların
yapılması suretiyle ve silahlann sınırlandınlmasının, silahsızlanma sürecinin ve
nükleer silahlann yayılmasının önlenmesinin uluslararası güvenliğin korunması ve
güçlendirilmesine katkıda bulunduğu hususundaki ortak görüşlerini teyid ederler ve bu
alandaki çabalan arasında uyum sağlamak amacıyla danışmalarda bulunmayı kabul
ederler.
MADDE 7
Yüksek Âkit Taraflar, aralanndaki ekonomik, ticarî, bilimsel, teknolojik ve çevre
alanlanndaki işbirliğinin kapsamlı biçimde ve uzun vadeli bir perspektifle
geliştirilmesi hususunda mutabıktırlar.
Yüksek Âkit Taraflar, bu amaçla mal, hizmetler ve sermayenin iki ülke arasında
geniş ve etkin dolaşımına tedricen geçiş için elverişli hukukî, ekonomik, malî ve ticarî
şartlan yaratacaklar, özellikle sanayi, tanm, turizm, ulaştırma, telekomünikasyon,
enerji, müteahhitlik hizmetleri, çevre koruma alanlanndaki işbirliğini güçlendirecekler
ve işgücünden etkin biçimde yararlanma imkânlanm araştıracaklar, aynca ülkelerinde
ve üçüncü ülkelerde ikili ve çok taraflı ortak yatınm projelerini destekleyecekler, bu
faaliyetlere en uygun koşullarda malî kaynak sağlanması için çaba göstereceklerdir.
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MADDE 8
Yüksek Âkit Taraflar, ekonomik, bilimsel ve teknik alanlarda aralannda bilgi ve
deneyim değişimi ile düzenli damşmalan teşvik edecekler ve iki ülkenin bu alandaki
potansiyel ve olanaklanmn birbirlerine daha iyi tanıtılmasını ve değerlendirilmesini
sağlamak üzere her düzeyde temaslann arttınlmasım destekleyeceklerdir.
MADDE 9
Bölgesel işbirliğinin artmasının bölge devletleri ve ülkelerinin refah ve
güvenliğine katkıda bulunacağına inanan Yüksek Âkit Taraflar, özellikle Orta Asya'da
bölgesel işbirliğinin artması ve yoğunlaşması için çaba sarfedeceklerdir.
Bu çerçevede, Taraflar, bölgesel işbirliği düzenlemelerinin, siyasî, iktisadî ve malî
dahil hiçbir zorlama olmadan gerçekleşmesi gerektiği konusunda görüşbirliğine
varmışlardır. Taraflar bu doğrultuda Türkçe Konuşan Devletler Zirvelerinin önemini
vurgulamışlardır.
MADDE 10
Yüksek Âkit Taraflar, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde birbirleri nezdindeki
diplomatik, konsolosluk, ticaret ve diğer resmî temsilciliklerin faaliyetlerini azamî
ölçüde kolaylaştıracak, aynca iş adamlan, gazeteci ve ortak projelerde görevli
uzmanlar için gerekli uygun çalışma ve yaşam koşullarını sağlayacaklardır.
MADDE 11
Yüksek Âkit Taraflar, her iki ülkenin yürürlükteki mevzuatına göre, diplomatlar
ve işadamlanm seyahatleri için vize verilmesi işlemlerinin karşılıklı olarak
basitleştirilmesi ve vizelerin ileride tamamen kaldınlması yönünde çaba
sarfedeceklerdir.
MADDE 12
Yüksek Âkit Taraflar, iki ülke parlamentolan arasındaki temasların daha da
geliştirilmesi için çaba sarfedeceklerdir.
MADDE 13
Yüksek Âkit Taraflar, bölgeler, kentler, yerel organlar ve yönetimler arasında
temaslann ve işbirliğinin, aralarındaki ilişkilere kapsam ve muhteva kazandıracağı
inancı ile bu ilişkileri teşvik edeceklerini teyid ederler.
MADDE 14
Yüksek Akit Taraflar, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun, her tür terör eylemine
kararlı şekilde karşı olduklarını ve terörizmin hiçbir koşulda haklı görülmeyeceği
hususundaki kesin inançlarını teyid etmişlerdir.
Taraflar, uluslararası terörizme, örgütlenmiş suçlara, silah ve uyuşturucu madde,
tarihi ve kültürel eserler ile diğer benzer kaçakçılığa karşı mücadelede işbirliğinde
bulunacaklar, sivil havacılık faaliyetlerine kanun dışı müdahale olaylannı uluslararası
anlaşmalarla belirlenmiş ilkeler çerçevesinde çözümleyeceklerdir.
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MADDE 15
Bu Antlaşma, üçüncü bir devlete karşı değildir ve Yüksek Âkit Taraflann mevcut
ikili ve çok taraflı andlaşma ve antlaşmalardan doğan hak ve vecibelerini hiçbir şekilde
etkilemeyecektir.
MADDE 16
Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti arasında işbu Antlaşma
yürürlüğe girdikten sonra, 19 Aralık 1991 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye
Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında İlişkilerin İlke ve Amaçları
Hakkındaki Anlaşma yürürlükten kalkacaktır.
MADDE 17
İşbu Antlaşma, Taraflarca onaylanacak ve onay belgelerinin teati edildiği tarihte
yürürlüğe girecektir.
İşbu Antlaşma, süresiz olup, Yüksek Âkit Taraflardan birinin diğerine yazılı
olarak feshi ihbarda bulunmasından 6 ay soma yürürlükten kalkacaktır.
İşbu Antlaşma, Taşkent'te, 8 Mayıs 1996 tarihinde, Türkçe ve Özbekçe olarak,
ikişer nüsha halinde ve her iki metin aym ölçüde geçerli olacak şekilde imizalanmıştır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ADINA
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ
ADINA
İslam KERİMOV
CUMHURBAŞKANI
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