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Türkiye-Fas Karma Ekonomik Komisyonu
6. Dönem Toplantısı Tutanağı
(Ankara, 12-14 Kasım 1996)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti arasındaki Ekonomik
Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının 8. Maddesi uyarınca kurulmuş olan
Türkiye-Fas Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı, 12-14 Kasım 1996
tarihleri arasında Ankara'da yapılmıştır.
Türk Heyetine Devlet Bakanı Sayın Ahmet Demircan başkanlık etmiştir.
Fas Heyetine Milli Eğitim Bakanı Rachid Ben Mokhtar Ben Abdellah başkanlık
etmiştir.
Türk ve Fas Heyet Üyeleri Ek I ve Ek II'de gösterilmiştir.
Türk Heyeti Başkanı, açış konuşmasında mevcut ekonomik ve ticari
ilişkilerin iki ülkenin gerçek potansiyelini yansıtmadığına dikkat çekerek, bu
ilişkilerin dengeli bir şekilde geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi
gerektiğini belirtmiş ve bu amaçla, iki ülke kuruluşları arasında iş
ziyaretlerinin ve her iki ülkede düzenlenen fuar ve sergilere iştirakin, ortak
bir ticaret odası kurulmasının, müteahhitlik, sanayi, tarım ve madencilik
alanlarında işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değinmiştir.
Türk Heyeti Başkanı, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması
Anlaşması ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının
sonuçlandırılmasının önemi üzerinde durmuştur.
Fas Heyeti Başkanı cevaben, çeşitli işbirliği alanlarında mevcut
ilişkilerin niteliği ve potansiyeli bakımından, her alanda mübadelelerin
artırılması ve ilişkilerin güçlendirilmesi için daha fazla işbirliği yapılması
gereğini vurgulamıştır.
Fas Heyet Başkanı, iki ülke arasındaki ilişkilerin genel çerçevesinin
Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeni kapsamına uyarlanması amacıyla, yeniden
değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamış ve bu toplantının çalışmalarının iki
ülke halklarını birleştiren işbirliği ve dostluk bağlarını güçlendirecek
başarılarla dolu geçmesini ümit ettiğini de belirtmiştir.
Sayın Rachid Ben Mokhtar Ben Abdellah, ziyareti sırasında Devlet Bakanı
Sayın Teoman Rıza Güneri, Milli Eğitim Bakanı Sayın Mehmet Sağlam ve Dışişleri
Bakanlığı Müsteşarı Sayın Onur Öymen ile ikili görüşmede bulunmuştur.
Sayın Rachid Ben Mokthar Ben Abdellah görüşmeleri sırasında, Devlet Bakanı
Sayın Ahmet Demircan ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Mehmet Sağlam'ı resmi bir
ziyarette bulunmak üzere, Fas Krallığına davet etmiştir.
Taraflar aşağıdaki hususları tetkik ve kabul etmişlerdir.
I- TİCARİ İLİŞKİLER
1- Taraflar, iki ülke arasındaki ticaretin gelişimini gözden geçirmişler
ve son yıllarda kaydedilen artışa rağmen, ikili ticaret hacminin Fas ve
Türkiye'nin ekonomik potansiyellerini yansıtmadığını belirtmişlerdir. Bu
çerçevede, Taraflar, karşılıklı çıkarlarını gözönüne alarak, iki ülke
arasındaki ticari mübadeleleri geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla
gösterdikleri çabaları arttırmayı kararlaştırmışlardır.
Taraflar, iki ülkenin karşılıklı menfaatleri doğrultusunda, ikili ticaret
hacmini yıllık asgari 500 milyon ABD Doları seviyesine çıkarmak amacıyla
gayret göstermek ve müteakip yıllarda ticaret hacmini daha da arttırmak
hususunda anlaşmışlardır.
Bu amaçla, Taraflar, karşılıklı olarak birbirlerine ihraç edebilecekleri
ürünlerin işari listesini teati etmişlerdir. Taraflar ayrıca, dış
ticaretlerine ilişkin düzenli olarak dokümantasyon ve bilgi değişiminin
diplomatik yollarla yapılması konusunda anlaşmışlardır.
2- Bu çerçevede, Taraflar, ülkeleri arasındaki ticarette önemli bir yere
sahip olan demir-çelik, fosfat ve türevleri alanlarındaki işbirliğinden
duydukları memnuniyeti ifade etmişler ve bu işbirliğinin artırılması için
ilgili kuruluşlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.
Taraflar, ayrıca, üçüncü ülkelerde ortak işbirliği imkanlarından
müştereken yararlanmak amacıyla, bilgi mübadelesinde bulunmayı
kararlaştırmışlardır.
3- Taraflar, iki ülkede düzenlenen ticari fuar ve sergilere katılımın
önemini vurgulamışlardır. Türk Tarafı, Fas'ı İzmir Uluslararası Fuarına
düzenli olarak katılmaya davet etmiştir.
Taraflar ayrıca, ülkelerinde birbirleri ile ilgili ticari fuarların
düzenlenmesinin teşvik edilmesini kararlaştırmışlardır.

4- Taraflar, ülkeleri arasında ticari ve ekonomik heyet ziyaretlerinin
düzenlenmesini teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.
5- İGEME-CMPE İşbirliği
Taraflar, ikili ticaretin geliştirilmesi amacıyla ilgili kuruluşlarını
karşılıklı ziyaretler düzenlemeleri, gerekli tüm bilgileri değişmeleri ve
mümkün olan kolaylıkları sağlamaları için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.
Taraflar, Türkiye İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) ile Fas İhracat
Geliştirme Merkezi (CMPE) arasındaki işbirliğinin yoğunlaştırılmasını
kararlaştırmışlardır. Bu amaçla Türk tarafı Fas tarafına incelenmek üzere bir
İşbirliği Protokolü taslağı vermiştir.
6- Ortak Ticaret Odası
Taraflar, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkileri arttırmak
amacıyla, ilgili kuruluşlarını, Ortak bir Ticaret Odası kurulması amacıyla
teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.
7- İş Konseyi
Taraflar, Türk-Fas İş Konseyinin faaliyetlerini gözden geçirmişler ve
Konseyin iki ülke arasındaki ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesine
yönelik katkılarını memnuniyetle not etmişlerdir.
8- Bankacılık İlişkileri
a) Taraflar, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişiminde büyük ağırlığı
olan bankacılık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla, iki ülke bankacılık
sektörleri arasında işbirliğinin arttırılmasının ve çeşitlendirilmesinin
önemini vurgulamışlar ve ülkelerindeki mali ve bankacılık kuruluşlarını,
muhabirlik ilişkilerini geliştirmelerine imkan verecek yakın bir işbirliğine
girmeleri için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.
b) Türk Tarafı, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi amacıyla, Fas'a
yönelik olarak, Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk EXIMBANK) tarafından
uygulanan kredi ve sigorta programları hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.
Türk Tarafı ayrıca, Türk Eximbank'ın İslam Kalkınma Bankasının Ticaretin
Uzun Dönemli Finansmanı Programı çerçevesinde Türkiye'den Fas'a
gerçekleştirilecek ihracata mali destek sağlamaya hazır olduğunu belirtmiştir.
9- Taraflar, mümkün olan en kısa süre içinde, karşılıklı çıkarlara dayalı
ve her birinin Avrupa Birliği ile imzaladığı Anlaşmalara uygun bir Serbest
Ticaret Anlaşması akdetmekte kararlı olduklarını teyid etmişlerdir. Bu amaca
yönelik girişimler diplomatik yoldan yapılacaktır.
10- Taraflar, ülkelerindeki Serbest Bölgeler hakkında bilgi ve doküman
teatisinde bulunmuşlar ve ticari ilişkilerin daha da arttırılması amacıyla,
ilgili firma ve kuruluşlarına birbirlerinin ülkesindeki Serbest Bölge
imkanlarından daha etkin bir şekilde yararlanılmasını tavsiye etmeyi
kararlaştırmışlardır.
II- EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ
Taraflar, ülkeleri arasındaki teknik ve ekonomik işbirliğinin karşılıklı
olarak ekonomilerinin potansiyellerini ve gelişimini yansıtmadığını
belirtmişlerdir. Bu duruma çözüm bulmak amacıyla Taraflar, özel ve kamu
sektörlerine ait ekonomik girişimcilerini işbirliği alanlarını genişletmek
yönünde teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.
1- Sanayi İşbirliği ve Yatırımlar
Taraflar, ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için
karşılıklı yatırım ve ortak girişimlerin önemini vurgulamışlardır. Taraflar,
firma ve kuruluşlarının özellikle aşağıdaki alanlarda işbirliğine gitmelerini
teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.
- Mekanik ve elektro-mekanik sanayi;
- Demiryolu sanayi;
- Otomobil parçaları;
- Telekomünikasyon malzemeleri;
- Tarıma dayalı gıda sanayi;
- İnşaat malzemeleri;
- Gemi yapımı ve onarımı;
- Tarımsal makinalar.
2- Anlaşmalar
a) Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
Taraflar, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının teknik
çalışmalarının sonuçlandırılmasından duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir.
Taraflar, bu Anlaşmanın 1997 yılının ilk çeyreğinde imzalanmasını
kararlaştırmışlardır.
b) Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması
Taraflar, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması hakkında görüş

alışverişinde bulunmuşlar ve 1997 yılının ilk çeyreğinde Anlaşmanın müzakere
edilmesi için biraraya gelmeyi kararlaştırmışlardır.
3- Bayındırlık
Türk tarafı, Fas tarafını Türk müteahhitlik firmalarının deneyimleri,
bilgi birikimleri (know-how) ve uluslararası pazardaki konumları hakkında
bilgilendirmiştir. Türk tarafı, alt yapı projelerine ilişkin müşavirlik ve
inşaat hizmetleri ile Fas'daki alt yapı projelerine ait bilgi ve dokümantasyon
değişimi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine duyduğu ilgiyi ifade
etmiştir.
Fas tarafı, baraj, yol, otoyol, liman, içme suyu ve konut alanlarındaki
proje ve programların yanısıra yap-işlet-devret modeli çerçevesinde
gerçekleştirilecek projeler hakkında da bilgi vermiştir. Yap-işlet-devret
modeli çerçevesinde iki ülkede gerçekleştirilecek projelere ilişkin mevzuat
değişimi yapılacaktır.
Türk müteahhitlik firmalarının Fas'lı bir kuruluşla temasa geçmeleri
hususunda ise, Fas tarafı, Milli Yapı İşleri ve Bayındırlık Federasyonunun
uygun kuruluş olduğunu belirtmiştir.
Taraflar, bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesinde ilgili kuruluşlarını
gerekli önlemleri almaları konusunda teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.
Bu amaçla, bu iki kuruluş hakkındaki mevcut belge ve bilgiler diplomatik
kanaldan teati edilecektir.
Taraflar, Fas'ta veya üçüncü ülkelerdeki altyapı projeleri için uygun
finansman enstrümanlarını incelemek hususunda mutabık kalmışlardır.
4- Tarım
Taraflar, aşağıda belirtilen alanlarda ilgili firma ve kuruluşlarını
karşılıklı uzman ziyaretleri, eğitim amaçlı stajların düzenlenmesi, teknik
elemanlar ve ziraatçilere yönelik inceleme seyahatleri ile bilimsel ve teknik
doküman değişimi yoluyla işbirliğinin arttırılmasını teşvik etmek hususunda
mutabık kalmışlardır.
a) Meyva üretimi ve değerlendirilmesi:
- Bitkisel materyal değişimi (fındık ağacı, fıstık ağacı, incir ağacı,
kayısı ağacı, üzüm asması, narenciye,...)
- İncir, üzüm ve kayısının kurutulması ve saklanması; fıstık ve fındığın
işlenmesi ve değerlendirilmesi, zeytinin muhafazası ve zeytinyağı kalitesinin
yükseltilmesi.
b) Bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri,
c) Tohum konusunda teknoloji araştırması ve değişimi,
d) Biyolojik hastalıkların kontrolünde kullanılan parazit predatörleri
mikrobiyolojik uygulama ve üretim teknikleri konusunda bilgi değişimi,
e) Sulamada su kaynakları kullanımının idaresi (su tasarrufu),
f) Tarımsal alanların muhafazası (erozyonla mücadele) ve doğal kaynakların
korunması konusunda deneyim değişimi,
g) Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi ürünleri üreticileri birlikleri
arasında deneyim, bilgi değişimi ve karşılıklı ziyaret. İki ülke ziraat
odaları arasında ilişkilerin geliştirilmesi,
h) Ticaret ve ortaklık alanlarında iki ülke arasında temasların teşvik
edilmesiyle özel sektörler arasında işbirliği,
5- Turizm
Taraflar, iki ülke arasında Turizm İşbirliği Anlaşması imzalanmış
olmasından duydukları memnuniyeti dile getirmişler ve Turizm Karma Komite
Toplantısının 1997 yılı başında yapılmasını kararlaştırmışlardır.
6- Madencilik
Türk Tarafı, Maden Tetkik Arama Enstitüsünün (MTA) Fas'ta maden arama ve
değerlendirme alanlarında Faslı kuruluşlarla işbirliği yapma arzusunu
belirtmiştir. Türk Tarafının önerisini not eden Fas Tarafı ilgili Fas
kuruluşlarını MTA ile temasa geçmeye davet edecektir.
7- Ulaştırma:
a) Deniz Ulaştırması:
Taraflar, iki ülke arasında düzenli gemi seferleri tesis edilmesinin
ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemini
vurgulamışlardır.
Bu çerçevede, Taraflar, ilgili kuruluşlarca bu alanda bir çalışma
başlatılması hususunda mutabık kalmışlardır.
Taraflar, D.B. Deniz Nakliyatı ile COMANAV arasında Aralık 1986 ayında
imzalanan Anlaşmanın uygulamaya konulmasını kararlaştırmışlardır.
b) Hava Ulaştırması
Taraflar, "Royal Air Maroc" tarafından düzenlenen seferlerin önemine
dikkati çekerek, bu seferlerin sayısının artırılması arzularını dile

getirmişlerdir.
8- Telekomünikasyon
Türk Tarafı, Türkiye'nin telekomünikasyon alanında ulaştığı seviyeyi
belirterek, Türk firmalarının Fas'ın telekomünikasyon alanındaki projelerine
iştirak etmeye yönelik ilgisini ifade etmiştir.
Türk tarafı, ASELSAN'ın faaliyetleri hakkında bir dokümanı Fas tarafına
vermiştir. Bu doküman Fas tarafınca incelenecektir.
9- Teknik İşbirliği
Türk Tarafı, Fas Tarafına Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan
"Türkiye'nin Teknik İşbirliği Kapasitesi ve Teknoloji Transferi Potansiyeli"
başlıklı kataloğu tevdi etmiştir. Fas Tarafı, kataloğu inceleyecek ve ilgi
alanlarını belirleyecektir.
III- KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ
Taraflar, 21 Kasım 1966 tarihli Kültürel İşbirliği Anlaşması çerçevesinde
iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin durumunu gözden geçirmişlerdir.
Taraflar, Kültürel Anlaşmanın üç yıl süreli son uygulama Protokolünün
süresinin 1993 yılında bittiğini saptamışlardır.
Taraflar, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere hız kazandırmak amacıyla
yeni bir uygulama Protokolünün sonuçlandırılmasını kararlaştırmışlardır.
Bu alanda ulaşılacak hedefler arasında, iki ülke Milli Eğitim Bakanları,
Karma Ekonomik Komisyonun bu toplantısı vesilesiyle yaptıkları görüşme
sırasında aşağıda belirtilen işbirliği konuları üzerinde durmuşlardır.
- Orta ve yüksek öğretimde teknik eğitim alanında işbirliği
- Üniversite alanında bilirkişi raporları teatisi
- Özellikle yaygın eğitim konusunda eğitimde uygulanan yeni teknolojiler
alanında tecrübe değişimi
- Kırsal kesimde eğitimin gelişmesi alanında tecrübe değişimi
- Kültür ve sanat alanında işbirliğinin güçlendirilmesi.
Bu amaçların gerçekleştirilmesi özellikle somut ve belirgin projelerin
hayata geçirilmesi amacıyla yapılacak heyet değişimi yoluyla
sağlanabilecektir.
Taraflar, 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon görüşmelerine hakim olan
samimiyet ve dostluk havasından duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir.
Karma Ekonomik Komisyon 7. Dönem Toplantısının Fas'ta yapılması ve
toplantı tarihinin diplomatik yollarla tespit edilmesi hususunda mutabık
kalınmıştır.
Ankara'da 14 Kasım 1996 tarihinde Fransızca dilinde iki orijinal nüsha
olarak düzenlenmiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
Ahmet DEMİRCAN
DEVLET BAKANI

FAS KRALLIĞI
HÜKÜMETİ ADINA
Rachid BEN MOKHTAR
BEN ABDELLAH
MİLLİ EĞİTİM BAKANI

Ek: I
TÜRK HEYETİ
Sayın Ahmet DEMİRCAN
Üstün GÜVEN

Ahmet DEMİRBAĞ
Hasan Ali ERDEM
Şevket ILGAÇ
Ahmet GÜNKUT
Aydın SEZER

Niyazi CANGİR
Muzaffer DUYGU
Metin KATI
Gürcan ÖZER
Ayşegül ÖZBAY
Metin KOÇAK
Saniye ONUR

: Devlet Bakanı
(Heyet Başkanı)
: Dış Ticaret Müsteşarlığı,
Anlaşmalar Genel Müdür V.
(Teknik Heyet Başkanı)
: Dışişleri Bakanlığı,
Genel Müdür Yardımcısı
: Dış Ticaret Müsteşarlığı,
İhracat Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı
: Dış Ticaret Müsteşarlığı,
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı
: Dış Ticaret Müsteşarlığı,
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı
: Dış Ticaret Müsteşarlığı,
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Daire
Başkanı
: Maliye Bakanlığı,
Daire Başkanı
: Milli Eğitim Bakanlığı,
Daire Başkanı
: Ulaştırma Bakanlığı,
Daire Başkanı
: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Daire Başkanı
: Hazine Müsteşarlığı,
Daire Başkanı
: Gümrük Müsteşarlığı
Daire Başkanı
: Denizcilik Müsteşarlığı,
Daire Başkanı V.

KURULUŞ TEMSİLCİLERİ
İlhami Alpay ELGİN
Esin AYANOĞLU
Nezih TUNALI
Hüseyin KESKİN

: Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri,
Genel Müdürü
: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,
Daire Başkanı
: Türkiye İhracat Kredi Bankası,
Daire Başkanı
: Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.,
Daire Başkanı

Ek: II
FAS HEYETİ
Sayın Rachid BEN MOKHTAR
BEN ABDELLAH
Abdellatif AQALLAL
Boubker CHERKAOUI
Mohammed AZHAR
Rachid SLIMI
Mohammed Issa Babana
EL-ALAOUI
Mohammed BENMAKHLOUF
Rachida AZZAM
Abdelhadi TAIMOURI
Karima KABBAJ
Anas ZEROUALI

: Milli Eğitim Bakanı,
(Heyet Başkanı)
: Fas Krallığı Ankara Büyükelçisi
: Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı, Avrupa
İşleri Müdürü (Teknik Heyet Başkanı)
: Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı, Daire
Başkanı
: Milli Eğitim Bakanı Özel Kalem Müdürü
: Fas Krallığı Ankara Büyükelçiliği, Başkatip
: Tarım Bakanlığı, Toprak Düzenleme Müdürü
: Maliye ve Dış Yatırımlar Bakanlığı, Arap ve
İslam Dünyası ile İşbirliği Şube Müdürü
: Bayındırlık Bakanlığı, İşbirliği Şube Müdürü
: Dış Ticaret Bakanlığı, Avrupa ile İşbirliği
Şube Müdürü
: Fas Fosfat İdaresi, Satış Şube Müdürü

Proces-Verbal De La Sixieme
Session De La Commission Mixte
Economique Turco-Marocaine
(Ankara, 12-14 Novembre 1996)

La commission mixte economique turco-marocaine, instituee par l'Article 8
de l'Accord de Cooperation Economique, Scientifique et Technique entre le
Gouvernement de la Republique de Turquie et le Gouvernement du Royaume du
Maroc a tenu sa sixieme session du 12 au 14 novembre 1996 a Ankara.
La delegation turque etait presidee par Monsieur Ahmet Demircan, Ministre
d'Etat.
La delegation marocaine etait presidee par Monsieur Rachid Ben Mokhtar Ben
Abdellah, Ministre de l'Education Nationale.
La composition des delegations turque et marocaine est presentee dans les
annexes I et II.
Dans son allocution d'ouverture, le President de la delegation turque a
mis en relief le fait que les presentes relations economiques et commerciales
actuelles ne refletent pas le potentiel reel des deux pays et a souligne la
necessite du developpement et de la diversification de ces relations d'une
maniere equilibree et a mentionne, dans ce but, l'importance des visites
d'affaires entre les entreprises des deux parties, de l'encouragement a la
participation aux foires et expositions organisees dans les deux pays, de la
creation d'une chambre de commerce commune et du developpement de la
cooperation dans les domaines du genie-civil, de l'industrie, de l'agriculture
et des mines.
Le President de la delegation turque a insiste sur l'importance de la
conclusion de l'Accord de Promotion et de Protection Reciproques des
Investissements et de l'Accord sur la non Double Imposition.
En reponse le President de la delegation marocaine a mis l'accent sur la
necessite de cooperer davantage pour le renforcement des relations des deux
pays et l'accroissement de leurs echanges dans tous les domaines, eu egard a
la qualite des relations et aux potentialites qui existent dans les differents
champs de cooperation.
Le President de la delegation marocaine a insiste sur le fait de revoir le
cadre general des relations entre les deux pays afin de les adapter au
contexte nouveau des rapports avec l'Union Europenne tout en exprimant la
volonte de voir les travaux de cette session couronnes de succes au benefice
du renforcement des liens de cooperation et d'amitie qui unissent les deux
pays et les deux peuples.
Pendant sa visite Monsieur Rachid Ben Mokhtar Ben Abdellah a eu des
entretiens avec Monsieur Teoman Rıza Güneri, Ministre d'Etat, Monsieur Mehmet
Sağlam, Ministre de l'Education Nationale et Monsieur Onur Öymen
Sous-Secretaire D'Etat au Ministere des Affaires Etrangeres.
Au cour de ces entretiens Monsieur Rachid Ben Mokhtar Ben Abdellah a
invite Monsieur Ahmet Demircan, Ministre d'Etat et Monsieur Mehmet Sağlam,
Ministre de l'Education Nationale a se rendre en visite officielle au Royaume
du Maroc.
Les deux delegations ont examine et adopte les points suivants:
I- RELATIONS COMMERCIALES
1- Les deux parties ont passe en revue l'evolution du commerce entre les
deux pays et ont reaffirme que malgre l'augmentation du volume du commerce
bilateral durant les dernieres annees, celui-ci ne reflete pas les
potentialites economiques de la Turquie et du Maroc. Dans ce cadre, les deux
parties ont decide d'intensifier les efforts qu'elles deploient pour
developper et diversifier les echanges commerciaux, en tenant compte de leurs
interets reciproques.
Les deux parties sont convenues de multiplier les efforts pour elever le
niveau du volume du commerce bilateral au moins a 500 millions de US $ par an
et de l'augmenter encore plus les annees suivantes.
A cet effet, les deux parties ont echange les listes indicatives des
produits qu'elles peuvent exporter reciproquement. Elles ont aussi convenu de
proceder regulierement a des echanges de documentations et d'informations
relatives a leur commerce exterieur par voie diplomatique.
2- Dans ce cadre, les deux parties, ont exprime leur satisfaction pour la
cooperation dans le domaine siderurgique, des phosphates et des produits

derives qui occupent une place importante dans le commerce entre leurs pays et
ont convenu d'encourager leurs entreprises interressees a accroitre cette
cooperation.
Par ailleurs, les deux parties sont convenues de realiser des echanges
d'informations afin de profiter conjointement des possibilites de cooperation
commune dans les pays tiers.
3- Les deux parties ont souligne l'importance de la participation aux
foires et expositions organisees dans les deux pays. La partie turque, a
invite le Maroc a participer regulierement a la Foire Internationale d'Izmir.
En outre, les deux parties ont decide d'encourager l'organisation dans
chacun des deux pays de foires commerciales sur leurs pays respectifs.
4- Les deux parties ont convenu d'encourager l'echange de visites
commerciales et economiques dans chacun des deux pays.
5- Cooperation IGEME-CMPE
Les deux parties sont convenues d'encourager leurs institutions a
organiser des visites reciproques, a echanger toutes les informations utiles
et a assurer les facilites possibles, afin de developper le commerce
bilateral. Les deux parties sont convenues d'intensifier la cooperation entre
le Centre d'Etudes pour la Promotion de l'Exportation de Turquie (İGEME) et le
Centre Marocain de Promotion des Exportations (CMPE). A cet effet, la partie
turque a remis un projet de protocole de cooperation qui sera examine par la
partie marocaine.
6- Chambre de Commerce Commune
Les deux parties, afin d'ameliorer les relations economiques et
commerciales entre les deux pays, sont convenues d'encourager leurs
institutions interressees en vue de la creation d'une chambre de commerce
commune.
7- Conseil d'Affaires
Les deux parties ont passe en revue les activites du Conseil d'Affaires
turcomarocain et ont note avec satisfaction les contributions du Conseil au
developpement de la cooperation economique et technique entre les deux pays.
8- Relations bancaires:
a) Les deux parties ont souligne l'importance qu'elles attachent a la
croissance et a la diversification de la cooperation entre les secteurs
bancaires des deux pays afin d' ameliorer les services bancaires qui ont un
poids important dans l'evolution des relations economiques et commerciales et
sont convenues d'encourager les organismes financiers et bancaires de leurs
pays a entrer en collaboration etroite afin de developper leurs relations de
correspondance.
b) La partie turque a donne des renseignements detailles a propos des
programmes de credits et d'assurances appliques vers le Maroc par la Banque
des Credits de l'Exportation de Turquie (TURK EXIMBANK), afin de developper le
commerce reciproque.
En outre, la partie turque a indique que TURK EXIMBANK est prete a donner
un support financier aux exportations de la Turquie vers le Maroc dans le
cadre du Programme de Financement du Commerce a Long Terme de la Banque
Islamique de Developpement.
9- Les deux parties ont reitere leur volonte de conclure dans les
meilleurs delais possibles un Accord de libre echange base sur des avantages
mutuels et conforme a leurs accords respectifs avec l'Union Europeenne. Les
demarches a cet effet seront accomplies par voie diplomatique.
10- Les deux parties ont echange des documents et des informations sur les
Zones Franches de leurs pays et ont decide d'encourager leurs entreprises et
firmes interessees a beneficier plus efficacement des possibilites des Zones
Franches de leurs pays dans le but d'accroitre leurs relations commerciales.
II- COOPERATION ECONOMIQUE ET TECHNIQUE
Les deux parties ont constate que le niveau de leur cooperation economique
et technique ne reflete pas les potentialites et la croissance de leurs
economies respectives. Pour remedier a cette situation les deux parties ont
convenu d'encourager leurs operateurs economiques du secteur prive et public
a elargir leur champ de cooperation.
1- Cooperation Industrielle et Investissements
Les deux parties ont souligne l'importance des investissements reciproques
et des joint ventures pour l'amelioration des relations economiques entre les
deux pays. Elles ont decide d'encourager leurs firmes et leurs organismes pour
cooperer, notamment, dans les domaines suivants:
- Industrie mecanique et electro-mecanique;

- Industrie ferroviaire;
- Composants d'automobiles;
- Materiel de telecommunication;
- Industrie agro-alimentaire;
- Materiaux de construction;
- Construction et reparations navales;
- Machines agricoles.
2- Les Accords
a) L'Accord de Promotion et de Protection Reciproques des Investissements
Les deux parties ont exprime leur satisfaction au sujet de la finalisation
des travaux techniques de l'Accord de Promotion et de Protection Reciproques
des Investissements.
Les deux parties ont convenu de signer cet Accord au cour du premier
trimestre de l'annee 1997.
b) L'Accord sur la non Double Imposition
Les deux parties ont echange leurs points de vues sur l'Accord sur la non
Double Imposition et ont convenu de se reunir pour le negocier au cour du
premier trimestre de l'annee 1997.
3- Travaux Publics
La partie Turque a informe la partie marocaine de l'experience et de
know-how des entreprises turcs et leur position dans le marche international.
La partie turque a exprime son interet de developper la cooperation dans les
domaines des services de consultation et de construction de projets
d'infrastructure et d'echange d'informations et de documentations sur les
projets d'infrastructure marocaine.
La partie marocaine a fait part des projets et programmes dans les
domaines des barrages, des routes, autoroutes, ports, eau potable et habitat,
ainsi que des projets a realiser dans le cadre de concession. Une documention
juridique sur les projets a realiser dans le cadre de concession dans les deux
pays sera echangee. Concernant la mise en contact des entrepreneurs turcs avec
une organisation marocaine, la partie marocaine a fait savoir que la
Federation Nationale du Batiment et des Travaux Publics est l'organisme
edequat.
Les deux parties ont convenu d'encourager leurs organismes respectifs a
prendre les mesures necessaires au developpement de leur cooperation dans ce
domaine.
A cet effet, un echange de documentations et informations disponibles sur
ces deux organismes se fera par la voie diplomatique.
Les deux parties se sont mise d'accord en vue d'examiner les instruments
appropries de financement de projets d'infrastructure au Maroc ou dans les
pays tiers.
4- Agriculture
Les deux parties ont convenu d'encourager leurs entreprises et organismes
interesses a developper leur cooperation technique, a travers l'echange de
visites d'experts, l'organisation de stages de formation, les voyages d'etude
au profit de techniciens et d'agriculteurs, l'echange de documentation
scientifique et technique, dans les domaines suivants:
a) Production et valorisation des fruits:
- Echange de materiel vegetal (noisetier, pistachier, figuier, abricotier,
vigne, agrumes,.....)
- Sechage et conservation des figues, des raisins et d'abricot;
transformation et valorisation de la production de pistachier et de noisetier,
conservation des olives et amelioration de la qualite d'huile d'olives.
b) Production vegetale, elevage et aquaculture.
c) Recherche et echange de technologie dans le domaine des semences.
d) Echange d'informations sur les techniques d'application et de
production de la microbiologie, des predateurs de parasites, qui sont utilises
dans le controle biologique des maladies.
e) Maitrise de l'utilisation des ressources en eau pour l'irrigation
(economie d'eau).
f) Echange d'experiences dans le domaine de la conservation des terres
agricoles (lutte contre l'erosion) et protection des ressources naturelles.
g) Echange d'experiences, d'informations et de visites entre les
associations des producteurs agricoles et agro-industriels. Developpement des
relations entre les chambres d'agriculture des deux pays.
h) Cooperation entre secteurs prives dans les domaines du partenariat et
des echanges commerciaux, par l'encouragement des contacts entre les deux
parties.

5- Tourisme
Les deux parties ont exprime leur satisfaction a propos de la signature de
l'Accord de Cooperation dans le domaine du Tourisme et sont convenues que la
reunion du Comite Mixte du Tourisme se tienne au debut de l'annee 1997.
6- Mines
La partie turque a exprime la volonte de l'Institut de Recherche et
d'Etude Miniere Turc (MTA) de cooperer avec les organismes marocains en
matiere de recherche, et de valorisation miniere au Maroc.
La partie marocaine a pris note de la proposition de la partie turque et
intivera les organismes marocains a prendre contact avec MTA.
7- Transports:
a) Transport Maritime:
Les deux parties ont souligne l'importance de l'etablissement d'une ligne
maritime reguliere entre les deux pays afin de developper les relations
economiques et commerciales.
Dans ce cadre, elles sont convenues que les organismes interresses se
concertent dans ce domaine.
Les deux parties ont convenu de mettre en application l'Accord qui a ete
signe entre la Societe Anonyme du Transport Maritime turc (D.B. Deniz
Nakliyatı A.Ş.) et la COMANAV en Decembre 1986.
b) Transport aerien
Les deux parties, en soulignant l'importance des voyages organises par
"Royal Air Maroc," ont exprime leur souhait de voir le nombre de ces voyages
augmenter.
8- Telecommunication
La partie turque, en relevant le niveau atteint par la Turquie en matiere
de telecommunication, a exprime la volonte des firmes turques de prendre part
a la realisation de projets dans le domaine des telecommunications au Maroc.
La partie turque a remis une documentation a propos des activites
d'ASELSAN. Cette documentation sera examinee par la partie marocaine.
9- Cooperation Technique
La partie turque a remis a la partie marocaine un catalogue prepare par
l'Organisation de la Planification d'Etat, qui a pour titre "La Capacite de la
Cooperation Technique et le Potentiel du Transfert de Technologie de la
Turquie" la partie marocaine examinera ce catalogue et determinera ses
domaines d'interet.
III- COOPERATION CULTURELLE
Dans le cadre de l'Accord de Cooperation Culturelle du 21 Novembre 1966,
les deux parties ont passe en revue la situation de leurs relations
culturelles.
Elles ont constate que le dernier protocole d'application de l'Accord
Culturel qui a porte sur trois ans est venu a echeance en 1993.
Les deux parties ont convenu de conclure un nouveau protocole
d'application en vue de relancer les relations culturelles entre les deux
pays.
Parmi les objectifs a atteindre dans ce domaine les deux Ministres de
l'Education Nationale, lors de leur rencontre en marge de cette session de a
Commission Mixte, ont evoque les axes de cooperation suivants:
- Cooperation dans le domaine de l'enseignement technique secondaire et
superieur.
- Echange d'expertise dans le domaine universitaire.
- Echange d'experience dans le domaine des nouvelles technologies
appliquees a l'education notamment en matiere de formation a distance.
- Echange d'experience dans le domaine du developpement de l'enseignement
en milieu rural.
- Renforcement de la cooperation dans le domaine culturel et artistique.
La realisation de ces objectifs pourrait se faire notamment par l'echange
de missions entre les deux pays en vue de mettre en place des projets
ponctuels et precis.
Les deux parties se sont felicitees de l'ambiance empreinte de franchise
et d'amitie qui a caracterise les entretiens et les travaux de la 6 eme
session de la Commission Mixte Economique.
II a ete convenu que la reunion de la 7 eme session de la Commission
Economique Mixte ait lieu au Maroc et que la date en soit fixee par voie
diplomatique.

Fait a Ankara le 14 Novembre 1996 en deux exemplaires originaux en langue
française.

Pour le Gouvernement de
la Republique de Turquie
Ahmet DEMİRCAN
Ministre d'Etat

Pour le Gouvernement
du Royaume du Maroc
Rachid BEN MOKHTAR BEN ABDELLAH
Ministre de l'Education
Nationale

ANNEXE: I
DELEGATION TURQUE
S.E. Ahmet DEMİRCAN
Üstün GÜVEN

Ahmet DEMİRBAĞ
Hasan Ali ERDEM

Şevket ILGAÇ

Ahmet GÜNKUT

Aydın SEZER

Niyazi CANGİR
Muzaffer DUYGU
Metin KATI
Gürcan ÖZER

Ayşegül ÖZBAY
Metin KOÇAK
Saniye ONUR

: Ministre d'Etat,
President de la delegation turque
: Directeur General des Accords
Internationaux au Sous-Secretariat d'Etat
au Commerce Exterieur
(Chef de la delegation technique)
: Directeur General Adjoint au
Ministere Des Affaires Etrangeres
: Directeur de Departement a la Direction
Generale des Exportations
au Sous-Secretariat d'Etat au Commerce
Exterieur.
: Directeur de Departement a la Direction
Generale des Accords Internationaux
au Sous-Secretariat d'Etat au Commerce
Exterieur.
: Directeur de Departement a la Direction
Generale des Relations avec UE au
Sous-Secretariat
d'Etat au Commerce Exterieur.
: Directeur de Departement a la Direction
Generale des Zones Franches au
Sous-Secretariat d'Etat au Commerce Exterieur.
: Directeur de Departement au Ministere des
Finances
: Directeur de Departement au Ministere de
l'Education Nationale
: Directeur de Departement au
Ministere Des Transports
: Directeur de Departement au Ministere de
I'Industrie
et du Commerce
: Directrice de Departement au
Sous-Secretariat d'Etat au Tresor.
: Directeur de Departement au
Sous-Secretariat d'Etat aux Douanes.
: Directrice de Departement au
Sous-Secretariat d'Etat aux Affaires Maritimes.

REPRESENTANTS D'ORGANİSMES
İlhami Alpay ELGİN
Esin AYANOĞLU
Nezih TUNALI
Hüseyin KESKİN

: Directeur General de la Societe Anonyme Turque
de Fer et d'Acier (TDÇİ)
: Directrice de Departement au Centre d'Etudes
pour la Promotion de l'Exportation (İGEME)
: Directeur de Departement a la Banque des
Credits a l'Exportation (EXİMBANK)
: Directeur de Departement de la Societe Anonyme
de l'Industrie d'Engrais Chimiques (TÜGSAŞ)

ANNEXE: II
DELEGATION MAROCAINE
S.E. Rachid BEN MOKHTAR
BEN ABDELLAH
M. Abdellatif AQALLAL
M. Boubker CHERKAOUI

M. Mohamed AZHAR

M. Rachid SLIMI
M. Mohamed Issa Babana
EL-ALAOUI
M. Mohammed BENMAKHLOUF

Mme Rachida AZZAM

M. Abdelhadi TAIMOURI
Mme Karima KABBAJ

M. Anas ZEROUALI

: Ministre de l'Education Nationale,
President de la delegation marocaine
: Ambassadeur de Sa Majeste le Roi a
Ankara
: Directeur des Affaires Europeennes
au Ministere des Affaires Etrangeres
et de la Cooperation
: Chef de Division au Ministere des
Affaires Etrangeres et de la
Cooperation
: Chef de Cabinet du Ministre de
l'Education Nationale
: 1er Conseiller pres de l'Ambassade
du Royaume du Maroc a Ankara
: Directeur des Amenagements
Fonciers au Ministere de
l'Agriculture et de la Mise en Valeur
Agricole
: Chef de Service de la Cooperation
avec le monde arabe et islamique
au Ministere des Finances et des
Investissements Exterieurs
: Chef de Service de la Cooperation
au Ministere des Travaux Publics
: Chef de Service de la Cooperation
avec l'Europe au Ministere du
Commerce Exterieur
: Chef de Secteur Ventes a la Direction
Commerciale du Groupe Office
Cherifien des Phosphates

