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23 Eylül 1997 tarihinde Üsküp'te imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti
Genelkurmay Başkanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı
Arasında Askeri Tarih, Askeri Arşiv, Askeri Müzecilik ve Askeri Yayın Alanında
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27/10/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.
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Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Makedonya
Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Arasında Askeri Tarih,
Askeri Arşiv, Askeri Müzecilik ve Askeri Yayın
Alanında İşbirliği ile İlgili Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti
Genelkurmay Başkanlığı (bundan böyle "Taraflar" olarak anılacaktır.)
arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirmeyi, karşılıklı saygı
çerçevesinde taraflar arasındaki mevcut ikili ilişkileri sağlamlaştırmak ve
işbirliğini geliştirmek arzusuyla, aralarında mevcut 24.03.1994 tarihli
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması" (bundan böyle
"Anlaşma" olarak anılacaktır)'nın hükümlerini dikkate alarak, aşağıdaki
konularda anlaşmaya varmışlardır.
MADDE- I
AMAÇ
Bu Protokolun amacı; taraflar arasında "Askeri Tarih, Askeri Arşiv, Askeri
Müzecilik ve Askeri Yayın Alanında İşbirliği"ni tesis etmektir.
MADDE- II
KAPSAM
İşbu Protokol Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı (Askeri Tarih ve
Stratejik Etüt Başkanlığı) ile Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı'nı
kapsar.
MADDE- III
TANIMLAR
Bu Protokolde yeralan terimlerden:
1. "Askeri Personel", taraflardan birinin Silahlı Kuvvetlerine mensup
olup, bu Protokolun amaçları için diğer tarafın ülkesinde bulunan personel
anlamındadır.
2. "Gönderen Devlet", bu protokol kapsamında kabul eden ülkede bulunan
askeri personelin ait olduğu devleti ifade eder.
3. "Kabul Eden Devlet", bu protokolun uygulanması nedeniyle askeri
personeli ülkesinde bulunduran devlet anlamındadır.
4. "Yakınlar", askeri personelin eşi ve çocukları anlamındadır.
5. Kıdemli Askeri Personel", bu protokolun amaçları doğrultusunda kabul
eden ülkede, bir askeri personel grubu içerisinde, herhangi bir zamanda mevcut
en yüksek rütbeli personel anlamındadır.
6. "Amir", askeri personelin bulunduğu Karargah ve Kıt'a Komutanı veya
Kurumun Amiri anlamındadır.
7. "Yetkili Makam", Türkiye'de Türk Genelkurmay Başkanlığı ve Makedonya
Büyükelçiliği, Makedonya'da Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile
Türk Büyükelçiliğidir.
8. Askeri Müzeler; Silahlı Kuvvetlerin sosyal, tarihi ve teknik gelişimini
geçmiş ve şimdiki dönemlere göre yansıtmak, milli ve dünya tarihindeki
etkinliğini, kahramanlığını, yerine getirdiği görevlerini sergileyerek birlik
ve beraberlik duygularını geliştirmek, kendi sahasındaki tarih ve askerlik ile
ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler için bir ortam hazırlamak, bu
hususları belgeleyen kültür varlıklarının korunmasını, saklanmasını,
sergilenmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Birinci sınıf Askeri Müzeler
deyimi halka açık müzeler niteliğini taşıyan müzeleri ifade etmektedir.
9. "Askeri Tarih", Silahlı Kuvvetlerin sosyal, tarihi ve teknik gelişimi
ile tarih içerisindeki askeri harekatına ilişkin hususları, yazılı kaynaklar,
arkeolojik, diğer tarihi ve müze malzemelerine dayalı olarak sebep sonuç
ilişkisi içerisinde inceleyen sürekli bir bilimsel faaliyettir.
10. "Askeri Arşiv", Silahlı Kuvvetlerde Askeri Tarih ve Askeri Müzecilikle
ilgili işlemi bitmiş evrakın, düzenli bir şekilde bir araya toplanıp
istiflendiği, muhafaza edildiği ve kamu oyunun istifadesine sunulduğu yer
anlamındadır.
11. "Askeri Yayın", Yazılı olarak yayımlanan kitap, dergi, yazı, eser vb.
Nesnelerle radyo ve televizyon ile yayımlanan emir, mesaj, haber, duyuru vb.
Nesnelerdir.

MADDE- IV
GENEL ESASLAR
Tarafların mevzuatına uygun olmak kaydıyla;
1. Askeri ve diğer personelin, Askeri Müzelere ve Arşivlere girmelerine
izin verilecektir.
2. İki ülkenin tarihleri yada taraflardan birinin tarihi ile ilgili
belgelerin çoğaltılması ve mikrofilminin çekilmesine izin verilecektir.
3. Sanat eserleri, silah, üniforma, resim, ligotrafi, gravür, gemi
maketleri, savaş kadırgası gibi ortak tarihi yada ülkelerden birinin tarihini
ilgilendiren değerlerin zenginleştirilmesi için, çoğaltılmasına izin
verilecektir. Bu kopyalar masrafları talep eden devlete ait olmak üzere
yaptırılır ve kabul eden devletin kopya izin işaretini taşır.
MADDE- V
İŞBİRLİĞİ ESASLARI
1. Taraflar ihtiyaçlarını gözönüne alarak delegasyonunu ve senelik
uygulama programlarını belirleyecektir.
2. "Kabul Eden Devlet" müzelerde ya da arşivlerde bulunan ve gizli olarak
sınıflandırılmış dokümanlarının mikrofilmlerini çekmek ve üzerlerinde
araştırmalar yapmak için askeri personele izin vermeyi kabul ya da ret etme
hakkını korumaktadır.
3. Taraflar, askeri müzelere ve tarihi kuruluşlara, "Kabul Eden Devlet"in
yürürlükteki yasalarına uygun olarak geziler organize edebilirler.
4. Tarafların, araştırma ve inceleme için ihtiyaç duyabileceği teçhizat ve
malzemeler, faaliyet sonunda geri alınmak üzere, Kabul Eden Devlet yetkilileri
tarafından sağlanacaktır. Askeri Müzelerden karşılıklı olarak kültür
varlıklarının araştırma, inceleme ve sergilenmek üzere alınması ve iadesi,
sigortası dahil tüm masrafları istekte bulunan devlet tarafından karşılanmak
kaydıyla ve her iki ülkenin bu konudaki mevzuatına uygun olarak yapılır.
5. Taraflar arasındaki bütün doküman ve bilgi alışverişi, bilgi alışverişi
iki ülke Askeri Ataşelikleri aracılığıyla yapılacaktır.
6. Gönderen Devlet hiç bir sebep açıklamadan her an kendi personelini geri
çağırma yetkisine sahiptir. Bir kere karar alındığında Kabul Eden Devlet
üzerine düşeni yerine getirmek amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır.
7. Askeri personel bu Protokolun uygulama programlarının belirlediği
çalışmalardan başka hiç bir çalışmada görevlendirilemez.
8. İki tarafın ortak menfaatlarına dayanan müşterek proje, konu ve
araştırma çalışmaları için, belirli sürelerle belirli konular üzerine çalışan
ortak timler oluşturulacaktır. İcracıların sayısını, taraflar kendi başına
tespit edecektir. Bu araştırmalarda elde edilen sonuçları eşit şekilde iki
taraf da kullanacaktır.
MADDE- VI
TARİHİ ARAŞTIRMALARIN OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
Taraflar karşılıklı olarak, personelin, kültürel eserlerin restorasyonu
konusunda eğitim görmesini ve bu personelin sanat eserlerinin yapılması,
üretimi ve kalıplanmasında uzmanlaşmasını sağlayacaklardır.
Her iki taraf tarihi araştırmaları aşağıdaki esaslar dahilinde uygulamakla
yükümlüdürler.
1. İki ülkenin tarihleri ya da taraflardan birinin tarihi ile ilgili
deneyimlerin, bilgilerin, belgelerin ve yayınların değişimi,
2. Dokümanların dağıtımı ve sergi organizasyonları,
3. Konferans ve kolokyum organizasyonları,
4. Her iki tarafın katıldığı savaşlar, çarpışmalar ve seferler hakkında
araştırma çalışmaları,
5. Askeri tarih ile ilgili sanat eserlerinin röprodüksiyonu,
6. Taraflar bu Protokolda belirtilmiş çalışmalarla ilgili olarak yapılan
araştırma ve incelemelerden çıkan sonuçların karşılıklı değişimini
yapabilirler.
7. Taraflar, Askeri yazarlarının hazırlamış oldukları makaleleri iki
ülkenin Askeri Ataşelikleri kanalı ile birbirlerine gönderebilirler ve bu
makaleler o ülkenin Silahlı Kuvvetlerinde yayınlanan Süreli yayınlarda
(Silahlı Kuvvetler Dergisi gibi) yapılacak incelemeyi müteakip yayınlanabilir.

MADDE- VII
PERSONELE YÖNELİK MADDELER
Askeri personelin statüsü aşağıdaki hususlarda belirtilmiştir:
A. HAKLAR;
1. Askeri personel ve yakınları, yürürlükteki yönetmeliklere göre ikamet
edilen, Silahlı Kuvvetlerin personeli ile aynı şartlarda ordu kulüplerinden,
kantinlerden, orduevlerinden, atölyelerden yararlanabileceklerdir.
2. Askeri personel, Kabul Eden Devletin, taşıma servislerinden
çalışmalarına gidiş gelişlerde yararlanabileceklerdir.
3. Askeri personelin, kendilerince gösterilen ve heyet başkanı veya
yetkili makamlarınca onaylanmış, makul sebeplere dayalı günlük mazeret
izinleri, kabul eden devletin kıt'a, karargah ve kurum amirleri tarafından
verilebilir.
B. ZORUNLULUKLAR:
1. Üniforma;
Askeri personel görev yerlerinde, ülkesinin resmi üniformasını, bunun
dışında sivil elbiselerini giyeceklerdir.
2. Disiplin;
Askeri personel Gönderen Devlet veya Kabul Eden Devlete ait yasalara karşı
bir suç işlerse taraflardan birinin kararıyla görevlerle ilgili ana anlaşmanın
hükümlerine göre sınır dışı edilecektir.
MADDE- VIII
GÜMRÜK VE GİRİŞ/ÇIKIŞ USULLERİ
Askeri personel ve yakınları, Kabul Eden Devletin topraklarına giriş ve
çıkışta ve bu ülkede bulundukları sürece, Kabul Eden Devletin gümrük
mevzuatına uyacaklardır. Söz konusu personel ve yakınları; diplomatik pasaport
taşımayacak, yabancıların Kabul Eden Devlette ikamet ve seyahatleri hakkındaki
hükümlerine tabi olacaklardır.
MADDE- IX
HUKUKİ HUSUSLAR
Anlaşmanın ve bu Protokolun amaçları için kabul eden devlet topraklarında
bulunan askeri personel ile bunların yakınları ceza ve hukuk işleri bakımından
kabul eden devletin kanunlarına tabi olacaktır.
MADDE- X
ZARAR ZİYAN VE TAZMİNAT
1. Askeri personelin resmi görevleri esnasında kişisel eşyaların veya
diğer eşyalarında herhangi bir kayıp veya zarar meydana gelirse kabul eden
devletin Silahlı Kuvvetlerinin kuralları ve uygulamalarına uygun bir şekilde,
karşılıklı anlaşmayla belirlenecek bir tazminat Kabul Eden Devlet tarafından
Gönderen Devlete ödenecektir. Eğer bir anlaşmazlık olursa Kabul Eden Devletin
yetkili mahkemesinin adli kararına uyulacaktır.
2. Çalışmalar sırasında kullanılabilecek tarihi objelerin maddi
değerlerinin yanında manevi değerlerininde bulunduğu zararın tespitinde
taraflarca dikkate alınacaktır.
MADDE- XI
MALİ HUSUSLAR
1. Askeri personelin her türlü mali ve özlük hakları Gönderen Devlet
tarafından sağlanacaktır.
2. Sözkonusu personele ve/veya yakınlarına, gerektiğinde Kabul Eden Devlet
tarafından yapılabilecek acil sağlık, barındırma, ulaştırma gibi zaruri
harcamalar ve özel durumlarda yapılabilecek her türlü ödemeler tarafların
Merkez Bankalarının aracılığı ile ita olunacak ve bankalarda açılacak hesaba
ABD Doları cinsinden (mal ve hizmetlerin yerine getirildiği tarihte)
yatırılacaktır.
3. Askeri personel hangi sebeple olursa olsun, Kabul Eden Devleti kesin
olarak terk ederken şahsi ve yakınlarının, Kabul Eden Devlete, tüzel
kişilerine ve üçüncü şahıslarla olan tüm borçlarını tavsiye etmek zorundadır.
MADDE- XII
SAĞLIK VE İDARİ HUSUSLAR
1. Tarafların askeri personeli ve yakınları, Kabul Eden Devletteki
emsallerine sağlanan muayene ve diş bakımı olanaklarından aynen

yararlandırılacaklardır. Muayene ve diş bakımı dışında her türlü sağlık
hizmeti için yapılan harcamalar Gönderen Devlet tarafından karşılanacaktır.
2. Askeri personel yakınlarının ölümü halinde Kabul Eden Devlet ülkesinde
gömülmesi veya ölüm yerinden gönderen devlete ulaşım sağlayabilen en yakın
havalimanına nakli, cenazenin Gönderen Devlet yetkililerine teslim edilinceye
kadar muhafazası, sıhhi koruma tedbirlerinin alınması ücret talep edilmeksizin
Kabul Eden Devletin sorumluluğunda olacaktır. Ölünün Kabul Eden Devlete
defnedilmesi veya Gönderen Devlet ülkesine gönderilmesine karar verilmesi,
askeri tören istenip istenmemesi Gönderen Devlet yetkili makamının görev ve
sorumluluğundadır.
MADDE- XIII
ASKERİ BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ
1. Hiç bir askeri personel, Kabul Eden Devletin yazılı rızası dışında, bu
Protokol uyarınca resmi görevlerini ifa ederken Kabul Eden Devlet Silahlı
Kuvvetlerine ilişkin olarak elde etmiş olabilecekleri gizlilik dereceli
bilgiyi yayma ve ifşa etme hakkına sahip değildir.
2. Taraflardan her biri, diğeri tarafından tayin edilene eşit değerde bir
gizlilik derecesi tespit edecek ve bu amaçla gerekli güvenlik önlemlerini
alacaktır.
3. Askeri personel, bu protokole göre resmi görevlerinin tamamlanmasından
sonra öğrendikleri gizlilik dereceli bilgileri korumaya devam edeceklerdir. İş
bu protokol yürürlükten kalksa dahi, söz konusu bilgiler korunacaktır.
4. Taraflar, bu Protokolde yer alan faaliyetlere ilişkin etüt ve
araştırma/inceleme sonuçlarını mübadele edeceklerdir. Bilgi değişimi gizlilik
dereceli bilgilerin korunmasına ilişkin karşılıklı mutabakat ile tanzim
olunacaktır.
5. Taraflar arasında yapılacak her türlü haberleşme, doküman ve bilgi
tedariki iki ülke Askeri Ataşelikleri kanalı ile yapılacaktır.
MADDE- XIV
UYGULAMA
1. Bu Protokolun uygulanması ile ilgili ayrıntılar Ek Teknik Uygulamalar
ve Düzenlemeler ile tayin ve teyit edilecektir.
2. Türkiye'de Türk Genelkurmay Başkanlığı ve Makedonya Büyükelçiliği ile
Makedonya'da, Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Türk
Büyükelçiliği bu Protokolun uygulanması ile yükümlüdür. Bu Protokolda yer
almayan konularda anlaşma hükümleri uygulanacaktır.
MADDE- XV
TADİL VE GÖZDEN GEÇİRME
Taraflardan herhangi biri gerekli gördüğü takdirde Protokolun tadilini ve
gözden geçirilmesini yazılı olarak önerebilirler. Bu durumda taraflar 30
(otuz) gün içerisinde tadil ve gözden geçirme konularıyla ilgili görüşmelere
başlayacaktır. 90 (doksan) gün içerisinde sonuç alınamazsa taraflardan
herhangi biri 30 günlük yazılı bir bildirimle bu Protokolu sona
erdirebilecektir. Üzerinde mutabık kalınan tadil veya değişiklikler iş bu
protokolun XVIII nci maddesi uyarınca yürürlüğe girecektir.
MADDE- XVI
YÜRÜRLÜK SÜRESİ VE SONA ERDİRME
Bu Protokolun yürürlük süresi 5 yıldır. Taraflardan biri bu beş yıllık
veya sonraki birer yıllık sürelerin bitiminden doksan (90) gün önce bu
Protokolun feshini yazılı olarak ihbar etmediği takdirde, bir yıl süreyle
yürürlükte kalmaya devam edecektir.
MADDE- XVII
ONAY VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
Bu Protokol, imzalandıktan sonra ve her iki tarafın hukuki usullerine
uygun olarak onaylandığını bildiren notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe
girecektir.
MADDE- XVIII
METİN VE İMZA
Bu Protokol her biri aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Makedonca
ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak tanzim edilmiştir. Makedonca ve
Türkçe metinlerde bir anlaşmazlık olması durumunda İngilizce metin esas
alınacaktır.

Bu Protokol ÜSKÜP'de 23 EYLÜL 1997 tarihinde iki ülke temsilcileri
tarafından imzalanmıştır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ GENELKURMAY
BAŞKANLIĞI TEMSİLCİSİ OLARAK

MAKEDONYA CUMHURİYETİ
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
TEMSİLCİSİ OLARAK

İMZA:
İSİM: HV.PLT. KORGENERAL
ALPER AKSELİ
ÜNVAN: GENELKURMAY ASKERİ
TARİH VE STRATEJİK
ETÜT BAŞKANI1

İMZA:
İSİM: TÜMGENERAL
BORİS STOYANOVSKİ
ÜNVAN: YABANCI İLİŞKİLER
DAİRE BAŞKANI

Protocol
on Cooperation on Military History, Military Archives,
Military Muselogy and Military Publication
Between The General Staff of The Republic of Turkey
and
The General Staff of The Republic of Macedonia
General Staff of the Republic of Turkey and the General Staff of the
Republic of Macedonia (Hereafter shall be referred to as "Parties") with the
desire of reinforcing the friendship and brotherhood within the framework of
mutual respect, improving the existing bilateral relations between the
Parties, and developing the cooperation they have agreed upon the following
matters, taking into consideration the requirements of the current Agreement
between The Government of The Republic of Turkey and The Government of
Republic of Macedonia, on Cooperation in the Fields of Military Education,
Technology and Science. (Hereafter shall be referred to as the "Agreement")
dated March 24, 1994
ARTICLE- I
PURPOSE
The purpose of this Protocol is to establish "Cooperation in the field of
Military History, Military Archives, Military Muselage and Military
Publications" between the Parties.
ARTICLE- II
SCOPE
This Protocol covers the General Staff of the Republic of Turkey and the
General Staff of the Republic of Macedonia (The Chief of Military History and
Strategic Studies Directorate)
ARTICLE- III
DEFINITIONS
Terms used in this Protocol are used in the following sense:
1. "Military Personnel" means member of the Armed Forces of either Party
who, for the purpose of this Protocol, resides in the country of the other
Party.
2. "Sending State" means the state of the military personnel that is in
the territory of the Receiving State within the scope of this Protocol.
3. "Receiving State" means the state that hosts the military personnel for
the implementation of this Protocol.
4. "Dependents" means the wife and children of the military personnel.
5. "Senior Military Personnel" means the highest-ranking personnel in a
group of military personnel who are present in the territory of Receiving
State for the purposes of this Protocol.
6. "Superior" means the Headquarters (HQ) and unit commander or the chief
of the establishment to which the military personnel is assigned.
7. "Authority" means the Turkish General Staff (TGS) and the Embassy of
Macedonia in Turkey and General Staff of the Republic of Macedonia and the
Embassy of the Republic of Turkey in Macedonia.
8. "Military Museums" are established with a view to reflect the social,
historical and technical development of the Armed Forces both in the past and
at present, in periods of time, to enhance national unity and cohesion
displaying its effectiveness, gallantry and missions it has performed in the
national and world history to create a medium to conduct scientific researches
and studies in the fields of military and history with regard to muselage and
to assure protection, storage and exhibition of cultural assets that
substantiate historic events. The term "First Class Military Museums" means
"Museums" which have quality of the museums which are open to people.
9. "Military History" is a continuous scientific activity which studies
social historical and technical progress of the Armed Forces and issues
pertaining to its military operations, from a historical perspective based on
written sources, archaeological and other historical, museum materials and
within an understanding of cause and conclusion.
10. "Military Archive" means, a location at the Armed Forces where
processed documents regarding military history and muselage are regularly
piled, stocked and made available for public opinion.
11. "Military Publication" means published books, magazines, articles,
works etc.

ARTICLE- IV
GENERAL PRINCIPLES
Subject to the laws and regulations of the Parties,
1. The military and other personnel will be permitted to enter into the
military museums and archives.
2. Duplication and taking microfilms of the documents related with each
countries' own history or the history of one of the Parties will be permitted.
3. Duplication of the assets in order to enrich the assets, related with
the common history or the history of one of the countries such as work of art,
weapon, uniform, painting, lithography, engraving, model ships, ancient
warship will be permitted. These duplicates will be made on the condition that
expenses shall be met by Requesting State and shall bear the duplication
permit sign of the Receiving State.
ARTICLE- V
PRINCIPLES OF COOPERATION
1. Parties shall appoint their respective delegations and annual
implementation programs taking their requirements.
2. "The Receiving State" keeps the right of accepting and rejecting of the
military personnel's taking microfilm and studying on the documents considered
confidential in the museums and archives.
3. Parties shall be permitted to organise visits to the military museums
and establishments of history taking the current regulations of the "Receiving
State" into consideration.
4. The authorities of the Receiving State shall provide researchers, any
equipment and material that Parties may require for the conduct of their
studies provided that these equipment are returned at the end of the activity.
Borrowing and returning of cultural assets from military museums for
researches, studies and exhibitions shall be carried out according to the
relevant legislation of both states on the condition that all expenses
including insurance shall be met by the Requesting State.
5. All exchange of documents and information between the Parties will be
conducted through Military Attache' Offices located in both countries.
6. The Sending State has the right of withdrawing its personnel any time
without explaining any reason.once a decision is reached, the Receiving State
shall take the required measures to perform its obligation.
7. The military personnel can not be employed in any activity other than
the implementation programs established in this Protocol.
8. It has been decided to establish teams which will study on certain
subjects in certain periods of time for joined projects, subjects and research
studies regarding to bilateral benefits. Parties shall determine the number of
performers by themselves. Both parties will equally utilise the results of
these researches.
ARTICLE- VI
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF HISTORICAL RESEARCHES
Parties shall mutually provide the personnel to be educated concerning the
restoration of cultural assets and these personnel to become experts in
making, production and moulding.
Both Parties are obliged to implement the historical researches according
to the following principles:
1. The exchange of experiences, information, documents, publications
related to each countries' own history or the history of one of the Parties.
2. Distribution of the document and exhibition organisations.
3. The organisations of conference and colloquiums.
4. The research studies regarding wars, engagements and campaigns that
both nations have participated.
5. Reproduction of works of art related to military history.
6. Parties can mutually exchange the results of the researches and studies
to be made related to the activities determined in this protocol.
7. Parties can send the articles that the military authors prepared to
each other through the Military Attache's Offices located in both Countries
and these articles can be published in periodicals published in the Armed
Forces (such as Armed Forces Magazine) after having being examined.

ARTICLE- VII
ARTICLES REGARDING PERSONNEL
The status of military personnel is determined in the following matters:
A. RIGHTS:
1. Military personnel and their dependents may benefil from the military
clubs, canteens, officers' clubs, and workshops under the same conditions with
the military personnel of Armed Forces who are dwelled according to the
regulations in force.
2. Military personnel may benefit from the Receiving State's shuttle
services when coming and going to the work.
3. Daily leave of absence requested by the military personnel and approved
by their chief of delegation or authorities may be given by the HQ unit and
establishment commanders of the Receiving State.
B. OBLIGATIONS:
1. Uniform;
Military personnel shall wear the official uniform of their country
during their duty and civilian dress elsewhere.
2. Discipline;
If the military personnel commit a crime against the laws of Sending State
or Receiving State, they will deport with the decision of one of the Parties
according to the principles of the main subject agreement.
ARTICLE- VIII
CUSTOMS AND ENTER/EXIT PROCEDURE
Military personnel and their dependents will obey to the custom
regulations of the Receiving State when entering and exiting the Receiving
State's territory and during the time they stay in this country. The said
personnel and their dependents will not carry diplomatic passports and will
be subject to the regulations about residence and travel conditions of
foreigners in the Receiving State.
ARTICLE- IX
LEGAL ISSUES
For the purposes of the agreement and this Protocol the military personnel
and their dependents that are in the territory of the Receiving State will
obey to the laws of the Receiving State in terms of penalty and legal
procedures.
ARTICLE- X
DAMAGES AND COMPENSATION
1. Any losses or damages incurred to the personnel property or other
objects by the military personnel during the performance of their official
duty shall be processed in compliance at policies and procedures of the Armed
Forces of Receiving State mutually agreed compensation shall be paid to the
Receiving State, by the Sending State if no agreement is reached the judicial
decision of the competent court of the Receiving State shall be final.
2. Besides the material values of the historical objects, which might be
used during the studies the moral values of these objects will be considered
in establishing the damages by the parties.
ARTICLE- XI
FINANCIAL ISSUES
1. All kinds of financial and personal rights of the military personnel
shall be provided by the Sending State.
2. All kinds of expenses such as urgent health, lodging, transportation
that could be paid for the said personnel and/or their dependents by the
Receiving State and all kinds of payments that could be made in private
conditions will be transferred through the agency of the Central Banks of the
Parties and will be deposited to the accounts that will be opened in the banks
in US dollars. (On the date that goods and services are fulfilled.)
3. The military personnel are obliged to clear debts belonging to their
person and their dependents to the Receiving State, its juridical persons and
third persons for whatever the reason is when they permanently leave
ARTICLE- XII
MEDICAL AND ADMINISTRATIVE ISSUES
1. Military personnel and dependents of the Parties shall be allowed to
benefit from the same medical control and dental care provided to their

equivalents at the Receiving State. Expenses made for any other medical
services other then medical control and dental care shall be borne by the
Sending State.
2. In case of death of the dependents of a military personnel, the burial
of the corpse or transportation of the corpse to the nearest airport that
would enable transfer to the Sending State from the place of death, storage of
the corps until delivery to the authorities of the Sending State and ensuring
hygienic measures shall be provided by the Receiving State without any
charge. Decision regarding burial in the territory of the Receiving State or
for transfer to the Sending State and whether a military funeral ceremony is
to be held or not shall be under the responsibility of the relevant
authorities of the Sending State.
ARTICLE- XIII
SECURITY OF MILITARY INFORMATION
1. None of the military personnel has the right to disseminate and reveal
any information on the Armed Forces of the Receiving State they might have
during the performance of their duties in accordance with this Protocol.
2. Each Party shall establish a classification level equivalent that of
the classification level given by the other Party and shall take the necessary
measures in this respect.
3. Military personnel shall continue to protect the confidential
information they have learned following the completion of their official
duties according to this protocol. The said information shall be kept
confidential even if this Protocol is nullified.
4. Parties shall exchange results conclusion of their activities regarding
studies and researches mentioned in this Protocol. Exchange of information
will be arranged with mutual agreement about the protection of the
confidential information.
5. Any correspondence and exchange of documents and information to be
carried out between the Parties shall be conducted through Military Attache's
Offices located in both countries.
ARTICLE- XIV
IMPLEMENTATION
1. Details regarding implementation of this Protocol shall be established
and confirmed through complementary technical implementations and
arrangements.
2. Turkish General Staff (TGS) and the Embassy of Macedonia in Turkey and
The Ministry of Defence of the Republic of Macedonia and the Embassy of the
Republic of Turkey in Macedonia are bound with the implementation of this
Protocol. For issues not included in this Protocol, provisions of the
Agreement shall be applied.
ARTICLE- XV
AMENDMENT AND REVISION:
Either Party may propose an amendment and/or revision of this Protocol. In
such a case, the Parties will start discussions within 30 days. If no results
are achieved with in 90 days, either party may terminate this Protocol by a 30
days prior notification of the other Party.
ARTICLE- XVI
VALIDITY AND TERMINATION:
This Protocol shall remain in force for a period of 5 years. It shall be
in force for a period of 1 year unless one of the Parties declares the
abolition of this Protocol in writing ninety (90) days before the end of 5
years or the each following year.
ARTICLE- XVII
RATIFICATION AND ENTRY INTO FORCE
This Protocol shall enter into force on the date of exchange of the
instruments of ratification.
ARTICLE- XVIII
TEXT AND SIGNATURE
This Protocol is duplicated in Turkish, Macedonian and English languages,
each text equally authentic. In case of disagreement on these texts, the
English text shall govern.

This Protocol is signed in SKOPJE on 23 September 1997 by the
Representatives of both Countries.
FOR THE GENERAL STAFF
OF THE REPUBLIC OF TURKEY

FOR THE GENERAL STAFF
OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

SIGNATURE:
NAME: LT.GEN. ALPER AKSELİ
TITLE: CHIEF OF MILITARY HISTORY
AND STRATEGIC STUDIES
DIRECTORATE

SIGNATURE:
NAME: MAJ.GEN. BORIS STOYANOVSKİ
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